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OR-01 - IMPACTO DA INFUSÃO PROLONGADA DE ANTIMICROBIANOS BETA-LACTÂMICOS NA 
MORBIDADE E MORTALIDADE DE PACIENTES CRÍTICOS  
Autores: RODRIGO SPINELI MACEDO; LEANDRO SM CARDINAL; GUILHERME HENRIQUE FURTADO  
Instituição: Escola Paulista de Medicina - UNIFESP - SÃO PAULO/SP  
Área: ANTIMICROBIANOS/RESISTÊNCIA - Sessão: ATM / RES - Data: 23/05/2014 - Sala: SALA 1. BALLROOM C 
- Horário: 15:30-15:40 
 
INTRODUÇÃO 
Infecções por microrganismos multirresistentes têm se transformado, nos último anos, num grave 
problema de saúde pública. A escassez de lançamento de novos agentes efetivos contra estes patógenos 
leva a necessidade de otimização do uso, através de parâmetros farmacodinâmicos, dos antimicrobianos já 
existentes e a infusão prolongada de beta-lactâmicos surge como uma alternativa viável para este 
problema. 
OBJETIVO 
O objetivo do presente estudo foi analisar o impacto da implementação de um protocolo de infusão 
prolongada de beta-lactâmicos em pacientes críticos admitidos em duas unidades de terapia intensiva (UTI) 
de um hospital-escola. 
METODOLOGIA 
Um estudo quasi-experimental (do tipo “antes e depois”) foi conduzido no período entre maio de 2011 a 
abril de 2013 com pacientes internados em duas UTIs médico-cirúrgicas. Comparamos os desfechos clínicos 
dos pacientes que receberam cinco antibióticos beta-lactâmicos em infusão intermitente (primeiro 
período) versus aqueles que receberam os mesmo antibióticos em infusão prolongada (segundo período). 
Mortalidade em 14 dias, 28 dias, em UTI e hospitalar foram analisadas junto com desfechos secundários, 
como duração de uso de drogas vasoativas, ventilação mecânica, tempo de pirexia e leucocitose. Preditores 
de mortalidade hospitalar e em 28 dias foram avaliados. 
RESULTADOS 
106 pacientes foram incluídos no estudo (52 pacientes no grupo da infusão intermitente e 54 pacientes no 
grupo da infusão prolongada). Em relação aos desfechos clínicos, não houve diferença significativa na 
mortalidade em 14 dias (12,2% vs. 8,3%, p=0.76), em 28 dias (4,1% vs. 10,41%; p=0,41), em UTI (30,6% vs. 
25%, p=0,69) e hospitalar (40,8% vs. 39,6%, p=0,96). Entre os desfechos secundários, duração da ventilação 
mecânica (seis dias vs. dez dias; p=.0099) e duração da leucocitose (cinco dias vs. oito dias; p=.0009) foram 
maiores no segundo período. Duração do suporte inotrópico (OR 1.12; 95% CI 1.01-1.24 p=.034) e IRA (OR 
10.17; 95% CI 1,16-89,03 p=.036) foram preditores de mortalidade hospitalar, enquanto que IRA (OR 24,38; 
95% CI 2,79-212,74 p=0,0039) e escore SOFA (OR 1,42; 95% CI 1,11-1,81 p=0,0058) foram preditores de 
mortalidade em 28 dias. 
CONCLUSÃO 
Nosso estudo não mostrou diferenças entre as duas modalidade de infusão de beta-lactâmicos entre 
pacientes críticos. Insuficiência renal aguda, SOFA e duração de suporte inotrópico foram preditores de 
mortalidade. 
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OR-02 - ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A EFICÁCIA, SEGURANÇA E FARMACOECONOMIA RELACIONADA 
A UTILIZAÇÃO DA COLISTINA E POLIMIXINA-B NO TRATAMENTO DE INFECÇÕES CAUSADAS POR 
BACTÉRIAS MULTIRRESISTENTES  
Autores: GUSTAVO RAFAINI LLORET; PATRICIA MORIEL; PRISCILA GAVA MAZZOLA; ANTONIO LUIS EIRAS 
FALCÃO  
Instituição: Universidade Estadual de Campinas - CAMPINAS/SP  
Área: ANTIMICROBIANOS/RESISTÊNCIA - Sessão: ATM / RES - Data: 23/05/2014 - Sala: SALA 1. BALLROOM C 
- Horário: 15:40-15:50 
 
INTRODUÇÃO 
O emergente crescimento dos casos de infecções nosocomiais, especialmente nas Unidades de Terapia 
Intensiva, causadas por bactérias Gram-negativas multirresistentes (MR), levou a reintrodução do uso das 
polimixinas no combate a estes patógenos. 
OBJETIVO 
Avaliar o impacto clínico e econômico da utilização da colistina em comparação com a polimixina-b no 
tratamento de infecções causadas por bactérias MR. 
METODOLOGIA 
Foi realizado um estudo retrospectivo observacional, com duração de 36 meses, em arquivo eletrônico e 
prontuários de pacientes internados nas UTI de um hospital universitário. 
RESULTADOS 
Um total de 198 pacientes foi incluído no estudo, sendo que 190 (96%) apresentaram exame de cultura 
positivo para ao menos um microorganismo, representando 255 diferentes culturas isoladas. Secreção 
traqueal foi a amostra clínica mais frequente, correspondendo a 48,6% dos casos, seguido por sangue 
(19,6%) e urina (10,2%). Infecções causadas por A. baumannii e P. aeruginosa foram as mais frequentes, 
acometendo respectivamente, 34,9% e 19,4% dos pacientes. Nefrotoxicidade foi relatada em 18,2% e 20% 
dos pacientes tratados com colistina e polimixina-B, respectivamente. A mortalidade de 30 dias observada 
para ambos os grupos foi similar, sendo de 34,3% para os pacientes que fizeram uso da colistina, e 36,4%% 
para aqueles tratados com polimixina-B. Em apenas 55,5% dos casos houve comprovação microbiológica da 
sensibilidade bacteriana à polimixina, e nestes, a sobrevida observada foi de 67,3%, sendo de 70,4% para o 
grupo da colistina e de 62,5% para o grupo da polimixina-B. Resistência a diversos antibióticos foi 
observada, no entanto, destaca-se a elevada resistência da A. baumannii frente a praticamente todos 
antibióticos testados, com exceção das polimixinas e, em menor escala, gentamicina e amicacina. A 
utilização da colistina demonstrou ser economicamente mais viável, representando uma economia de cerca 
de R$300,00 para cada tratamento realizado, quando comparado com a polimixina-B. 
CONCLUSÃO 
Ambos antibióticos demonstraram uma efetividade importante e nefrotoxicidade aceitável no tratamento 
de infecções causadas por cepas MR, sendo que a colistina demonstrou ser um opção economicamente 
mais barata. A utilização de doses diárias mais elevadas de ambas polimixinas foi associada a uma maior 
efetividade sem aumento do prejuízo renal, no entanto, maiores informações quanto ao melhor regime 
terapêutico se fazem necessárias para otimização do tratamento. 
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OR-03 - MORTALIDADE ATRIBUÍDA A BACTEREMIA POR KLEBSIELLA PNEUMONIAE PRODUTORA DE KPC  
Autores: FELIPE F. TUON; JAIME L. ROCHA; PAULA TOLEDO; LAVINIA N. AREND; MARCELO PILONETTO; 
FRANCISCO B. MAGALHÃES; FRANCINE TEIXEIRA  
Instituição: HC-UFPR - CURITIBA/PR  
Área: ANTIMICROBIANOS/RESISTÊNCIA - Sessão: ATM / RES - Data: 23/05/2014 - Sala: SALA 1. BALLROOM C 
- Horário: 15:50-16:00 
 
INTRODUÇÃO 
O surgimento de enterobacterias produtoras de carbapanemases tem sido um desafio em hospitais, uma 
vez que apresenta alto nível de resistência a todos beta lactamicos e níveis diferentes de resistência aos 
carbapenemicos.  
A mortalidade global de pacientes infectados com Klebsiella pneumoniae produtora de carbapenemase 
(KPC-KP) é alta, porém a mortalidade atribuída não foi estimada ainda.  
Pacientes com infecção causada por KPC-KP tem várias comorbidades, internamento em CTI, 
procedimentos invasivos e idade avançada, por esses motivos acreditamos que a mortalidade associada ao 
KPC-KP é menor que a publicada previamente.  
OBJETIVO 
Determinar a mortalidade atribuída em pacientes com bacteremia por KPC-KP.  
Avaliar possíveis fatores de risco associados a essa mortalidade. 
METODOLOGIA 
Estudo prospectivo, observacional realizado no Hospital Evangélico de Curitiba, um hospital terciário com 
660 leitos em Curitiba – Brasil. 
A identificação da carbapenemase KPC foi realizada por técnica molecular.  
A mortalidade atribuída foi avaliada através de avaliação de cada caso considerando a causa real do óbito 
do paciente. Fatores de risco potenciais foram avaliados, incluindo APACHE II e score de comorbidades de 
Charlson.  
Variáveis em que o valor de p foi menor que 0,1 foram incluídas num modelo de regressão. As variáveis 
foram checadas para colinearidade e fatores de confusão. Um valor de p 0,05 foi colocado como limite de 
inclusão ou exclusão para novos termos no modelo.  
RESULTADOS 
Um total de 20 pacientes foi incluído no estudo. Todos os KPC-KP isolados eram KPC-2. 
A mortalidade global foi de 70% e a mortalidade atribuída a bacteremia por KPC-KP foi de 35%. 
Três fatores de risco foram associados à mortalidade: APACHE (p=0,006), % de células imaturas no 
hemograma (p=0,038), internamento prévio (p=0.014). 
Ambas as variáveis continuas com significância estatística foram categorizadas (APACHE >18 e % de células 
imaturas maiores que 15). O APACHE >18 mostrou um OR=26; 95% CI=1.83–367.69; P = 0,014. Na analise 
multivariada, todas as variáveis incluídas no modelo tiveram significância estatística.  
Devido ao tamanho amostral não foi possível estabelecer correlação de tratamento e mortalidade.  
A taxa de mortalidade encontrada nesse estudo foi 35%, uma taxa encontrada em outras bacteremias por 
bacilos Gram-negativos. 
CONCLUSÃO 
Nessa pequena coorte a mortalidade atribuída a bacteremia por KPC KP não é maior aquela descrita por 
outros autores em bacteremia por bacilos Gram-negativos. 
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OR-04 - OCORRÊNCIA DE ENTEROBACTERIAS NÃO KLEBSIELLA PNEUMONIAE PRODUTORAS DE KPC E 
CORRELAÇÃO COM TESTE DE HODGE MODIFICADO QUANTITATIVO  
Autores: ANA PAULA CURY; MARCIA MAFFUCCI; CARLOS EDUARDO B DOMINGOS; DEBORA BARROS 
CARMO; THAIS SABATO R DI GIOIA; JOÃO NOBREGA ALMEIDA JUNIOR; HÉLIO HEHL CAIAFFA JUNIOR; 
FLAVIA ROSSI  
Instituição: Hospital da Clinicas FMUSP - COTIA/SP  
Área: ANTIMICROBIANOS/RESISTÊNCIA - Sessão: ATM / RES - Data: 23/05/2014 - Sala: SALA 1. BALLROOM C 
- Horário: 16:00-16:10 
 
INTRODUÇÃO 
Enterobactérias produtoras de carbapenemases, como a KPC, é um problema preocupante em nosso 
hospital. A disseminação deste gene para diferentes gêneros de enterobacterias esta aumentando a cada 
ano. Detectar precocemente a KPC nas enterobacterias é fundamental para o sucesso terapêutico e adoção 
de medidas de controle de disseminação desta resistência. 
OBJETIVO 
Avaliar a ocorrência de enterobactérias não Klebsiella pneumoniae produtoras de KPC e correlacionar a 
detecção fenotípica e molecular 
METODOLOGIA 
No período de 2009 a 2013, 4.032 enterobacterias isoladas no Laboratório de Microbiologia do HCFMUSP 
resistentes aos carbapenemicos (Vitek 2) foram submetidas ao teste de Hodge modificado quantitativo (Q-
MHT) e enviadas para pesquisa do gene blaKPC. A interpretação do Q-MHT se deu a partir do crescimento 
da E.coli ATCC 25922 em direção ao disco de ertapenem onde Positivo: 0 a 5mm, Inconclusivo 6 a 10mm e 
Negativo >=11mm . 
RESULTADOS 
Das 2.438 (60%) enterobacterias produtoras de KPC isoladas neste período, 200 (8%) foram de outras 
espécies não Klebsiella pneumoniae sendo 35% Serratia marcescens, 21% E.cloacae, 17% E.coli, 9% 
K.oxytoca, 8% Citrobacter freundii, 7% E.aerogenes, 2% E.asburiae, 1% E. gergoviae, 0,5% Providencia 
stuarttii e 0,5% Raoultella ornithinolytica. Os isolados foram recuperados principalmente a partir de 
Culturas de Vigilância (41%), urina (20%), sangue (15%), secreção traqueal (7%), cateter (6%), osso/partes 
moles (5%). A prevalência anual destas bactérias isoladas de 2009 a 2013 foi de 3%, 6%, 9%, 12% e 7%, 
respectivamente. O Q-MHT Positivo (17%) e Negativo (68%) apresentou correlação com gene blaKPC em 
99% e 100%, respectivamente e o Q-MHT Inconclusivo (15%) apresentou somente 33% de correlação com 
gene blaKPC. 
CONCLUSÃO 
Enterobacterias KPC positivas não Klebsiella pneumoniae é atualmente uma preocupação terapêutica e em 
especial os isolados de S.marcescens que são naturalmente resistentes á colistina. O Q-MHT foi uma 
ferramenta precoce da detecção fenotípica de KPC sendo que em 85% dos isolados a correlação com 
método molecular foi excelente 
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OR-05 - IMPACTO DA IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA NO PRIMEIRO TEMPO CIRÚRGICO DO TRATAMENTO 
DAS FRATURAS EXPOSTAS DE MEMBROS INFERIORES  
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COSTA SALLES; MARCELO TOMANIK MERCADANTE  
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- Horário: 16:10-16:20 
 
INTRODUÇÃO 
A importância da coleta de culturas no primeiro tempo cirúrgico do tratamento de fraturas expostas é tema 
controverso. Geralmente, utilizam-se antibióticos empiricamente, que cobrem bactérias com baixo perfil 
de resistência. No entanto, pelo uso abusivo de antibióticos, a existência de bactérias comunitárias 
resistentes tornou-se comum; portanto, a cobertura antibiótica empírica talvez não esteja garantida. 
OBJETIVO 
Avaliar o impacto da coleta de culturas e da identificação de patógenos resistentes, no primeiro tempo 
cirúrgico do tratamento das fraturas expostas de membros inferiores, a fim de ajustar terapia antibiótica e 
reduzir as taxas de osteomielite pós-traumática. 
METODOLOGIA 
Estudo de coorte unicêntrico e randomizado. Foram incluídos pacientes com fraturas expostas do tipo II e 
III de Gustilo, atendidos pelo Serviço de Ortopedia da Santa Casa de São Paulo, entre setembro/2013 e 
março/2014. Todos foram submetidos a desbridamento, estabilização da fratura e introdução da 
antibioticoterapia empírica. Os pacientes foram divididos aleatoriamente em dois grupos; um grupo com 
coleta de culturas de tecidos ósseos e de partes moles no primeiro tempo cirúrgico, e um grupo controle, 
sem coleta de culturas. Foi realizada análise de desfecho de infecção em uma fase precoce (até 60 dias) e 
comparação entre os grupos. 
RESULTADOS 
Incluímos 86 pacientes, 91% do sexo masculino e 77% sem comorbidades. As lesões ósseas ocorreram 
principalmente em tíbia/fíbula (67%), pé (16%) e fêmur (13%). A estabilização realizada foi fixação externa 
(58%), haste intramedular (17%) e placas/parafusos (8%). O Gustilo dos pacientes foi tipo II (44%), IIIA 
(14%), IIIB (13%) e IIIC (8%). A coleta de culturas foi feita em 30 pacientes (35%), com crescimento 
bacteriano em 9 (30%) deles. Foram encontrados patógenos resistentes em 7 pacientes (20% do grupo de 
coleta). Os patógenos resistentes isolados em cultura foram: Enterobacter, Staphylococcus aureus, 
Klebsiella sp, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter sp e Staphylococcus coagulase negativa. Foi realizada 
análise de infecção precoce em 48 pacientes, sendo que 11 (23%) foram considerados infectados. Destes, 9 
pertenciam ao grupo controle (infecção em 16% dos pacientes desse grupo) e 2 ao grupo com coleta 
(infecção em 6,6% dos pacientes). 
CONCLUSÃO 
A coleta de culturas no primeiro tempo cirúrgico do tratamento das fraturas expostas evidenciou a 
presença de colonização dos pacientes por agentes multirresistentes. 
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OR-06 - ANÁLISE DO CONSUMO DE ANTIMICROBIANOS SISTÊMICOS ORAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO: 
IMPACTO DO CONTROLE NA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FARMÁCIAS AMBULATORIAIS NO 
PERÍODO DE 2008 A 2012  
Autores: NAÍMA MORTARI; ICARO BOSZCZOWSKI; MARIA LUÍSA MOURA; ANNA SARA SHAFFERMAN LEVIN  
Instituição: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - SÃO PAULO/SP  
Área: ANTIMICROBIANOS/RESISTÊNCIA - Sessão: ATM / RES - Data: 23/05/2014 - Sala: SALA 1. BALLROOM C 
- Horário: 16:20-16:30 
 
INTRODUÇÃO 
Admite-se que a racionalização da prescrição antimicrobiana tenha impacto na resistência microbiológica. 
A Resolução da Diretoria Colegiada 44/2010 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou 
parâmetros restritivos para a venda de antimicrobianos no Brasil. 
OBJETIVO 
Descrever o consumo extrahospitalar de antimicrobianos orais no Estado de São Paulo de 2008 a 2012. 
METODOLOGIA 
Utilizamos dados da empresa privada de auditoria de mercado Intercontinental Medical Statistics Health do 
Brasil no Estado de São Paulo. A unidade de medida foi Dose Diária Definida (DDD) segundo a Organização 
Mundial de Saúde e corresponde à dose média diária da droga em sua principal indicação de tratamento 
para adultos com função renal normal. Os dados foram agregados a partir da substância ativa, em gramas, 
convertidos em DDD e apresentados em DDD por 1000 habitantes por ano. 
Foram incluídos os dados dos seguintes antibióticos: amoxicilina, que inclui associações com ácido 
clavulânico e macrolídeos; penicilina, ampicilina, ácido nalidíxico, norfloxacino, ciprofloxacino, 
levofloxacino, moxifloxacino, cefadroxil, cefalexina, cefaclor, cefuroxima, cotrimoxazol, doxiciclina, 
tetraciclina, clindamicina, azitromicina e linezolida. 
RESULTADOS 
O consumo global foi reduzido em 7% comparando-se 2012 a 2010. Houve queda semelhante entre as 
diferentes classes. A queda mais expressiva foi para azitromicina, norfloxacino, cotrimoxazol e amoxicilina 
(-36,-28,-26,-21% de variação). Antimicrobianos que não tiveram redução foram linezolida, clindamicina, 
doxiciclina, cefuroxima, cefadroxila e levofloxacina. A distribuição por classes permaneceu estável, 
mantendo a média das taxas de participação em 36, 19, 8 e 37% para penicilinas, quinolonas, 
cefalosporinas e outros antimicrobianos. 
10 antimicrobianos representaram 96% das vendas: amoxicilina (1049), cotrimoxazol (823), azitromicina 
(232), ciprofloxacino (195), cefalexina (184), levofloxacino (177), norfloxacino (148), moxifloxacino (53), 
doxicilina (42) e cefadroxila (38) (média anual para o período em DDD/1000 habitantes). 
CONCLUSÃO 
A interpretação do consumo traz que cada habitante do Estado de São Paulo consumiu 3,35 a 2,72 dias de 
antimicrobianos em média em um ano. Maior participação de betalactâmicos é descrito em outras 
publicações. Aumento no consumo de quinolonas e de drogas de espectro contra MRSA são descritos em 
diversas localidades da América, Europa e países em desenvolvimento. 
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OR-07 - TRATAMENTO DE PACIENTES COM HEPATITE C GENÓTIPO 1 APRESENTANDO FIBROSE GRAVE OU 
CIRROSE COMPENSADA: O PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO EXPANDIDO AO TELAPREVIR  
Autores: EDISON PARISE; HUGO CHEINQUER; CARLOS EDUARDO BRANDÃO-MELLO; CHRISTIANE VILLELA-
NOGUEIR; N CHEINQUER; MARCIA MARIA PIRES; ROBERTO JOSE CARVALHO-FILHO; JOAO MARCELO 
ARAUJO-NETO; SIMONE BARROS TENORE; A HILL; J LÄUFFER; PAULO ABRÃO FERREIRA  
Instituição: Estudo multicentrico - 5 centros no Brasil - SÃO PAULO/SP  
Área: HEPATITES VIRAIS - Sessão: HV / VIR - Data: 23/05/2014 - Sala: SALA 2. BALLROOM B - Horário: 15:30-
15:40 
 
INTRODUÇÃO 
O HEP3002 é o programa de acesso expandido ao telaprevir, open-label, para pacientes com hepatite C 
genótipo 1 apresentando fibrose grave ou cirrose compensada, que ocorre em 16 países e incluiu 1782 
pacientes 
OBJETIVO 
Essa análise interina incluiu dados de Resposta Virológica Sustentada de 24 semanas – RVS 24, dos 
primeiros 97 pacientes incluídos no Brasil 
METODOLOGIA 
Os pacientes foram tratados com telaprevir, interferon alfa peguilado e ribavirina (PR) durante 12 semanas, 
seguidas de PR por 36 semanas. A fibrose grave/cirrose foi identificada por biopsia do fígado (Metavir F3-4 
or Ishak 3-6) ou por testes não invasivos. Foi necessário apresentar número de plaquetas >90.000/mm3 
para iniciar o tratamento. O HCV RNA foi avaliado no basal e nas semanas 4 e 12 de tratamento. A resposta 
virológica foi definida como HCV RNA sérico indetectável na análise da população de Intenção de 
Tratamento (ITT). 
RESULTADOS 
A idade média foi de 54 anos e o peso médio foi 77kg; 66% eram homens e 90%, caucasianos, 42% 
apresentavam níveis de HCV RNA de ≥800.000 UI/mL, 38%/62% apresentavam fibrose grave/cirrose, 41% 
eram genótipo 1a, 20% eram virgens de tratamento, 32% eram recidivantes, 15% respondedores parciais, 
28% nulos de resposta e 2% apresentaram viral breakthrough na terapia prévia. As respostas do HCV RNA 
(percentual de indetecção) 24 semanas após o fim do tratamaneto – RVS 24 (análise ITT), são apresentadas 
abaixo: 
% de HCV RNA não detectada / Semana  
RVS 24 
Naïve (n=19) 79% 
Recidivante (n=31) 64% 
Respondedor parcial (n=15) 67% 
Nulo de resposta (n=28) 36% 
Geral* (n=97) 60% 
Em geral, 5/97 pacientes (5%) atenderam à regra de parada para descontinuação do TVR (HCV RNA > 1000 
UI/mL) até a semana 12 9Uso de telaprevir). Sete pacientes (7%) apresentaram eventos adversos e nenhum 
paciente morreu durante o estudo. 
CONCLUSÃO 
Neste programa de acesso expandido ao telaprevir para pacientes com fibrose grave ou cirrose 
compensada, 78,9% dos pacientes virgens de tratamento, 64,5% dos pacientes recidivantes, 66,7% dos 
respondedores parciais e 35,7% dos pacientes nulos de resposta apresentaram RVS de 24 semanas após o 
fim do taratmento (ITT), totalizando uma resposta global de 60% de RVS 24 nos 97 pacientes tratados. As 
taxas de descontinuação do telaprevir devido a eventos adversos foram similares aos estudos Fase 3. 
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INTRODUÇÃO 
A infecção crônica pelo vírus da hepatite C (HCV) é uma das causas mais prevalentes de doença hepática 
crônica. A resistência insulínica (RI) é uma das características da infecção crônica pelo HCV, relacionada 
principalmente aos genótipos 1,3 e 4, e a altos níveis de carga viral sérica. No entanto, o mecanismo 
específico pelo qual o vírus leva à RI não é totalmente conhecido. 
OBJETIVO 
O objetivo deste estudo é analisar a influência das adipocinas e da ferritina na RI e na fibrose hepática dos 
pacientes com HCV. 
METODOLOGIA 
Foi realizado um estudo caso controle, com 130 indivíduos: 80 controles e 50 pacientes infectados com HCV 
(23 com RI e 27 sem RI). Os grupos foram pareados por idade, sexo, IMC, etnia e presença de tabagismo. 
Foi realizado entrevista e coleta dos seguintes exames: colesterol total e frações, glicose, aspartato 
aminotransferase, alanina aminotransferase, gama glutamiltransferase, insulina, ferritina, TNFA, IL-6, 
adiponectina, leptina. Foram calculados o HOMA-IR para determinação de resistência insulínica e teste 
APRI para determinação de fibrose hepática. 
RESULTADOS 
86% dos pacientes estavam infectados com genótipo 1 e 24% com genótipo 3. Os grupos com HCV 
apresentaram níveis mais elevados de TNFA e IL-6 comparados ao grupo controle. Houve diminuição dos 
níveis de adiponectina nos grupos com HCV em relação ao grupo controle (p<0,01), enquanto pacientes 
com HCV com RI apresentaram níveis mais altos de leptina (p<0,05) quando comparados ao grupo HCV sem 
RI. Pacientes com HCV apresentaram diferença significativa nos níveis de ferritina quando comparados ao 
grupo controle (p<0,0001).O teste de correlação de Spearman demonstrou que o HOMA-IR estava 
positivamente correlacionado com os níveis de AST, IL-6, leptina e teste APRI. Os níveis de adiponectina 
estavam diretamente correlacionados com IL-6 e teste APRI e inversamente correlacionados com a carga 
viral, enquanto leptina esteve positivamente correlacionada com AST, ALT e TNFA. A análise multivariada 
mostrou que o teste APRI foi o único parâmetro independente associado à RI (p<0,05) em pacientes com 
HCV. 
CONCLUSÃO 
Os dados do presente estudo sugerem uma complexa relação entre adipocinas, ferritina, RI e progressão de 
fibrose hepática em pacientes com HCV. Os níveis baixos de adiponectina parecem estar mais relacionados 
à esteatose hepática e ao aumento de ferritina do que à resistência insulínica nos pacientes com HCV. 
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INTRODUÇÃO 
Comparada à terapia dupla (TD) com interferon peguilado (PEG-IFN) e ribavirina (RBV), a terapia tripla (TT), 
que inclui PEG-IFN, RBV e os inibidores de protease (IP) boceprevir (BOC) ou telaprevir (TVR), associa-se a 
taxas mais elevadas de eventos adversos (EA) e de descontinuação do tratamento por EA. 
OBJETIVO 
Determinar a taxa e os fatores associados à descontinuação do tratamento com TT devido a EA. 
METODOLOGIA 
Incluímos pacientes com infecção crônica pelo genótipo 1 do VHC que iniciaram tratamento com TT no 
ambulatório de Hepatites Virais da Disciplina de Infectologia da Unicamp, entre o período de agosto de 
2012 a dezembro de 2013. 
RESULTADOS 
Dos 59 pacientes incluídos, 56 (95%) eram caucasianos, 46 (78%) homens, a mediana de idade 52 anos, 27 
(46%) com cirrose e 68% possuíam comorbidades. Quarenta e nove pacientes (83,1%) foram previamente 
tratados com TD, sendo 28 (57%) não respondedores e 21 (43%) recidivantes. Quanto ao tratamento com 
TT, 40 (68%) usaram TVR e 19 (32%) BOC. Até o momento, 13 (22%) pacientes interromperam o tratamento 
com TT por EA. Os EA responsáveis pela interrupção da TT foram rash (23%), anemia (23%), infecção (15%), 
patologias anorretais (15%), sangramento (8%), paralisia de nervos cranianos (8%) e vômitos incoercíveis 
(8%). A mediana de tempo para interrupção do tratamento foi de 8 semanas para TVR e 15,5 semanas para 
BOC. Análise univariada demonstrou que presença de comorbidade, cirrose, necessidade de uso de 
eritropoetina e de transfusão de concentrado de hemácias associaram-se com interrupção do tratamento 
por EA, sendo que estes dois últimos refletem a ocorrência de anemia mais intensa. Entre os exames 
laboratoriais, a análise univariada demonstrou que o nível de plaquetas (mediana 142.000/mm3), albumina 
(mediana 4,2g/dL), bilirrubina (mediana 1,22g/dL) e RNI (mediana 1,16) na semana 0, assim como os níveis 
de hemoglobina (mediana 11,4g/dL), albumina (mediana 3,8g/dL) e RNI (mediana 1,2) na semana 4 e, por 
fim,nível de RNI (mediana 1,22) na semana 8 associaram-se com interrupção do tratamento por EA. 
CONCLUSÃO 
A taxa de interrupção da TT devido a EA é alta e comparável aos estudos de "vida real". Rash, anemia e 
patologias anorretais são conhecidamente mais intensos e frequentes na TT, e neste estudo foram os 
principais EA relacionados à interrupção do tratamento. Em pacientes com fatores preditivos de 
interrupção do tratamento por EA, o manejo desses eventos deve ser mais precoce e mais intenso. 
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INTRODUÇÃO 
A infecção crônica pelo vírus da hepatite C (VHC) é considerada uma das principais causas de doença 
hepática em todo mundo. Sabe-se que a replicação do VHC ocorre sem mecanismos de correção da 
polimerase, levando a uma grande diversidade da população viral de ocorrência espontânea 
(polimorfismos). Estas variantes podem prevalecer como cepas dominantes através de pressão seletiva 
exercida por antivirais de ação direta. A emergência de mutações de resistência selecionadas por estes 
fármacos constitui um dos maiores desafios atuais da terapia. De fato, tais mutações podem ser 
encontradas antes mesmo da introdução e uso de tais medicações. No Brasil, são escassos os dados 
disponíveis a esse respeito. 
OBJETIVO 
Realizar o mapeamento de polimorfismos e mutações de resistência aos inibidores de protease NS3/NS4a 
(IPs) do vírus da hepatite C em pacientes com hepatite C crônica co-infectados ou não pelo HIV e avaliar 
possíveis associações entre a presença dessas variações e características clínicas de ambas as populações. 
METODOLOGIA 
A região NS3 do genoma do VHC foi amplificada e analisada através da metodologia de sequenciamento 
populacional em 257 pacientes com hepatite C crônica. Cento e doze pacientes apresentavam co-infecção 
HIV-VHC e 135 pacientes apresentavam exclusivamente infecção crônica pelo VHC. 
RESULTADOS 
A análise de nossos dados revelou que 20,53% dos pacientes co-infectados HIV-VHC e 22,96% dos pacientes 
monoinfectados pelo VHC apresentaram pelo menos uma substituição de aminoácido na região NS3. Em 
pacientes co-infectados foram identificadas as seguintes variantes: S122 G/N/T (39,11%), Q80L/R (26,08%), 
T54S (17,4%), V55I/A (10,43%), V36L (4,34) e M175L (4,34%). Em mono-infectados identificamos as 
seguintes variantes: M175L (6,45%), S122 G/N/T (80,64%), T54S (6,45%), V55 I/A (12,90%). Somente as 
mutações Q80R, T54S e V55A guardam potencial de resistência aos IPs. A idade > 40 anos e a infecção pelo 
HCV genótipo 1a foram mais frequentes nos co-infectados. 
CONCLUSÃO 
As variações da NS3 identificadas foram consideradas na sua grande maioria polimorfismos naturais sem 
impacto clínico, estando eventualmente associadas a resistência de baixo grau aos IPs. Nenhuma sequencia 
analisada apresentou mutações consideradas de moderado / alto grau para IPs como as das posições 155, 
156, 168 e 170, bem como a Q80K. A presença da infecção pelo HIV não se associou a uma maior 
frequência de tais substituições na amostra estudada. 
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INTRODUÇÃO 
Devido à aceleração da história natural da hepatite crônica pelo vírus B (VHB) em pacientes infectados pelo 
HIV, o tratamento do VHB se torna fundamental nessa população, e deve ser iniciado precocemente e de 
forma compulsória. A associação entre Tenofovir (TDF) e Lamivudina (3TC) tem sido proposta como a 
terapia padrão do VHB em coinfectados HIV em diversos consensos, pois ambas as medicações tem ação 
sobre os dois vírus, perfil de toxicidade favorável e alta eficácia em ensaios clínicos. No entanto, estudos 
pragmáticos de vida real são importantes para mensurar a efetividade desses achados. 
OBJETIVO 
Avaliar a efetividade em vida real da associação TDF + 3TC no tratamento da hepatite pelo VHB em 
pacientes coinfectados pelo HIV. 
METODOLOGIA 
Análise retrospectiva de todos os pacientes em seguimento com infecção pelo HIV (n=537) e/ou pelo VHB 
(n=135), atendidos no SAE de Infectologia “Domingos Alves Meira” - Faculdade de Medicina de Botucatu - 
UNESP no período entre julho de 2012 e junho de 2013. Foram selecionados os casos de coinfecção 
HIV/VHB em tratamento há mais de um ano completo (n=18). Carga Viral (CV) VHB não detectada (< 10 
UI/ml) foi definida como endpoint primário de efetividade, bem como ALT < 40 UI/ml. CV HIV e taxa de 
filtração glomerular estimada (TFGe), calculada pelo CKD-EPI, também foram analisadas. 
RESULTADOS 
A taxa de prevalência de coinfecção VHB em HIV foi de 3,2%, enquanto a de HIV em VHB foi de 13,4%. 
Padrão Demográfico da Casuística HIV/VHB (n=18): Sexo Masculino: 83,4%; Brancos: 88,9%; Idade 
(Mediana): 44 anos, AgHBe-/Anti-HBe+: 66,7%, Tempo de Tratamento (Mediana): 3 anos completos. 
Pacientes em uso de TDF + 3TC (n=17) apresentaram 100% de CV VHB < 10 UI/ml, enquanto um paciente 
em uso de monoterapia com 3TC (intolerância ao TDF) teve CV VHB > 170.000.000 UI/ml. A ALT < 40 UI/ml 
foi encontrada em 88,3% dos pacientes em uso de TDF + 3TC. Apenas um paciente apresentou TFGe < 60 
ml/min/1,73 m2 durante o período do estudo. Em relação à terapia do HIV, 11,2% dos pacientes (n=2) 
tinham CV HIV > 40 cópias/ml, sendo que ambos os pacientes usavam a combinação TDF + 3TC + EFZ. 
CONCLUSÃO 
Em concordância com os ensaios clínicos prévios, no presente estudo de vida real a associação TDF + 3TC se 
mostrou altamente efetiva em relação à supressão do VHB. Devido às limitações metodológicas, análises 
com um maior número de pacientes e com um maior tempo de seguimento são importantes para 
confirmar a efetividade e principalmente a segurança dessa associação a longo prazo. 
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INTRODUÇÃO 
Aproximadamente um milhão de pessoas está infectada pelo HTLV e apesar do grande avanço no 
diagnóstico sorológico na triagem, o elevado custo dos testes confirmatórios dificulta o bom seguimento e 
aconselhamento dos portadores. Hoje no Brasil, para detecção do vírus HTLV, utiliza-se métodos 
sorológicos (ELISA e WB), porém o grande número de testes falsos positivos ainda é expressivo. Métodos 
moleculares in house estão sendo utilizados com o objetivo de diminuir o número de amostra com 
resultado falso positivo. Em nosso laboratório utilizamos a técnica de Nested PCR desde 1997, 
apresentando resultados satisfatórios tanto na detecção quanto na tipagem viral. 
OBJETIVO 
Avaliar a possibilidade do uso da PCR convencional na confirmação e diferenciação da infecção pelo HTLV-1 
e HTLV-2 na cidade de São Paulo. Relatar a experiência no diagnóstico molecular para HTLV no período de 
agosto de 1997 a dezembro de 2013. 
METODOLOGIA 
Após a triagem das amostras pelo ELISA, os casos reagentes foram também testados pela técnica de PCR. O 
DNA foi extraído das células mononucleares do sangue periférico (CMNs) e utilizado para amplificação pelo 
PCR convencional (Turk et al. J. Virol Methods 40: 163-74, 1992) no Laboratório de Investigação Médica em 
Dermatologia e Imunodeficiências- LIM56 – IMTSP- FMUSP – São Paulo. No período de agosto de 1997 a 
dezembro de 2013, 888 indivíduos procuraram o serviço ambulatorial de HTLV no Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas, todos apresentavam resultado positivo para o teste de detecção sorológica anti-HTLV, após 
consentirem e assinarem o TCLE, foram encaminhados ao LIM56 para realização do teste molecular para 
detecção e tipagem do HTLV. Essa coorte aberta tem infectologistas, neurologistas e outros profissionais, e 
fazem seguimento mensal a semestral. 
RESULTADOS 
Um total de 888 indivíduos foi realizado PCR para identificar infecção pelo HTLV. Quatro não apresentaram 
DNA suficiente para realização dos ensaios (n=884). Portanto, 524 (59%) foram identificadas como HTLV-1; 
130 foram HTLV-2 (15%) e cinco (0.6%) infectadas pelo HTLV-1 e HTLV-2, simultaneamente. A média de 
idade foi de 52 anos, 67% eram mulheres, 104 apresentaram HAM/TSP. 
CONCLUSÃO 
A PCR foi adequada e de baixo custo para identificação da infecção pelo HTLV-1 e HTLV-2. 
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INTRODUÇÃO 
Desde sua introdução no Brasil, os enterococos resistentes à vancomicina (VRE) tem sido estudados em 
hospitais de ensino em grandes centros urbanos. No entanto, a interiorização desse patógeno chama a 
atenção para o possível acometimento de pequenos hospitais. 
OBJETIVO 
Estudar a epidemiologia molecular e os fatores preditores do carreamento de VRE em dois hospitais 
públicos consorciados em Bauru-SP, com ênfase na dinâmica de disseminação de isolados entre os dois 
serviços. 
METODOLOGIA 
O estudo foi realizado em dois hospitais: o Hospital Estadual Bauru (HEB, 318 leitos), terciário, e o Hospital 
Estadual Manoel de Abreu (HEMA, 57 leitos), secundário. Foram identificados 130 sujeitos colonizados ou 
infectados por VRE entre janeiro de 2010 e junho de 2012. Destes 122 eram autóctones (78 do HEB, 44 do 
HEMA). Os isolados foram genotipados por Pulsed-Field Gel Electrophoresis (PFGE). Estudos caso-controle 
(com 244 controles dos hospitais do estudo) com análise multivariada foram realizados para identificar 
fatores de risco para aquisição de VRE em cada serviço. Também foram abordados fatores preditores de 
espécies (E. faecalis X E. faecium) e clonalidade. 
RESULTADOS 
Entre os isolados autóctones, 106 eram da espécie E. faecium (22 clones) e 16, E. faecalis (5 clones). A 
incidência de VRE foi mais alta no hospital de pequeno porte (12 X 4 por 10.000 pacientes-dia, p<0,001). A 
maior parte dos clones estava presente em ambos os serviços. A população do HEB apresentou como 
fatores independentes associados à aquisição de VRE o uso de esteroides (OR=2,41; IC95% 1,11-5,23), de 
ventilação mecânica (OR=6,03; IC95% 1,23-29,47) e a terapêutica com cefepime (OR=2,77; IC95% 1,12-
6,84) e imipenem (OR=2,41; IC95% 1,11-5,23). Para o hospital de menor porte (HEMA), somente o uso da 
oxacilina (OR=35,27; IC95% 2,46-505,37) apresentou significância. É interessante notar que, na análise 
univariada preliminar, a estadia prévia no pequeno hospital foi associada a maior risco de que o paciente 
apresentasse VRE quando internado no de maior porte (p<0,001). Em outras análises, o uso de 
levofloxacina determinou maior chance de adquirir E. faecalis, e o de amoxicilina-clavulanato, era 
inversamente associado a aquisição de clones majoritários (definidos arbitrariamente como aqueles 
acometendo cinco ou mais sujeitos). 
CONCLUSÃO 
Embora os fatores de risco tenham diferido entre os hospitais, espécies e clones, pacientes do HEMA 
contribuiram para a contínua introdução de VRE no hospital de maior porte (HEB). 
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INTRODUÇÃO 
Em 2007, um surto de grande proporção de colonização por enterococo resistente a vancomicina (VRE) em 
hospital de ensino foi controlado com suspensão temporária de admissões, criação de unidade de coorte, 
intensificação de limpeza e desinfecção ambiental, recapacitação de profissionais e busca ativa com 
isolamento de colonizados. Desde então, a estratégia de busca ativa de colonizados e indicação de 
isolamento tem sido mantida. 
OBJETIVO 
Avaliar o impacto da manutenção da politica de busca ativa e isolamento na incidência de casos novos de 
colonização e infecção por VRE. 
METODOLOGIA 
Estudo prospectivo de vigilância microbiológica por cultura de swab retal, entre janeiro/2010 e 
fevereiro/2014 em hospital universitário de 417 leitos. Critérios de inclusão foram: pacientes com > 7 dias 
de internação e transferidos de outros hospitais. As amostras foram semeadas em meio sólido de bile-
esculina-ágar com vancomicina 6mcg/ml, identificação por método automatizado (Vitek) e concentração 
inibitória mínima de vancomicina determinada por E-test. Foi considerado caso novo, paciente com 
amostra clínica ou swab retal positivos. Pacientes com amostras clínicas positivas foram classificados como 
infecção. Foram excluídos os pacientes transferidos com swab positivo à admissão. Foram calculadas: 
incidência de casos novos, de infecções, e densidade de incidência (DI) de casos novos por biênios. Os 
indicadores referentes ao período do surto e o biênio subseqüente foram utilizados como base de 
comparação. Foram realizados teste de qui-quadrado e teste exato mid-P para a análise da incidência e DI, 
respectivamente. 
RESULTADOS 
Foram coletados 8121 amostras, sendo 4993 no biênio 2010/11 e 3128 no período subseqüente. Foram 
diagnosticados 122 e 157 casos novos, com DI de 0,48 e 0,55 casos novos por 1000 pacientes-dia e 
incidência de casos novos de 4,13 e 4,84 por 1000 admissões, respectivamente. Em relação ao período 
comparador, em 2010/11 houve nova redução da incidência de casos novos (6,98 x 4,13, p<0,001) e da 
densidade de incidência (0,83 x 0,48, p<0,001). Não houve redução da incidência de infecção (0,43 x 0,34, 
p=0,17). Nenhuma alteração significativa dos indicadores mensurados foi observada no período 2012/14. 
CONCLUSÃO 
Houve relevante segunda onda de redução na incidência de casos novos de VRE com a manutenção da 
política de busca ativa e isolamento de colonizados, demonstrando a importância da continuidade destas 
medidas após o controle inicial do surto. 
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OR-15 - SAZONALIDADE DA RESISTÊNCIA A CARBAPENÊMICOS EM ISOLADOS NOSOCOMIAIS DE BACILOS 
GRAM-NEGATIVOS NÃO FERMENTADORES: ABORDANDO O "EFEITO PRIMAVERA"  
Autores: RAYANA GONÇALVES MOREIRA; RENATA TAMIE AKAZAWA; SILVIA MARIA CALDEIRA; CARLOS 
MAGNO C. B. FORTALEZA  
Instituição: Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP. - BOTUCATU/SP  
Ag.Financiadora: CNPQ (BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA) - BOLSISTAS PIBIC: R.G.M. E R.T.A.  
Área: INFECÇÕES ASSOCIADAS A SERVIÇO DE SAÚDE - Sessão: IRAS - Data: 23/05/2014 - Sala: SALA 3. 
BALLROOM A - Horário: 15:50-16:00 
 
INTRODUÇÃO 
Embora a sazonalidade de Bacilos Gram-negativos tenha sido demonstrada em estudos recentes, sua 
relação com resistência a antimicrobianos não é clara. Alguns autores encontraram sazonalidade somente 
em isolados multidroga-sensíveis, sugerindo que ela se deva à contínua introdução de patógenos 
originários da comunidade. Outros observaram “picos de verão” envolvendo igualmente isolados sensíveis 
e resistentes a antimicrobianos. 
OBJETIVO 
Identificar a variação sazonal da proporção de isolados nosocomiais imipenem-resistentes de Acinetobacter 
baumannii e Pseudomonas aeruginosa em um hospital de ensino. 
METODOLOGIA 
Foi realizado um estudo ecológico, envolvendo resultados de culturas clínicas coletadas entre janeiro de 
2005 e dezembro de 2013 no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, SP (22º 53' 09" S, 
48º 26' 42" W). Foram selecionadas culturas colhidas após o terceiro dia de internação (three-midnight 
rule, indicador proxy de origem hospitalar). Eliminaram-se as duplicidades. A seguir, as culturas foram 
classificadas conforme a data da coleta em verão (V:jan-mar), outono (O:abr-jun), inverno (I:jul-set) e 
primavera (P:out-dez). Aplicou-se então modelo de regressão logística para avaliar variação do risco de 
resistência para cada patógeno de interesse, utilizando o período do verão como referência. 
RESULTADOS 
Foram incluídas 1.521 culturas para A. baumannii e 1.070 para P. aeruginosa. Para ambos os agentes, a 
incidência global foi mais elevada na primavera (26,3% / 30,9%) e verão (25,9% / 26,2%). A resistência ao 
imipenem foi identificada em 51,9% e 50,2% dos isolados, respectivamente. A proporção de isolados 
resistentes por estação para A. baumanii foi: V: 47,3%; O: 45,6%; I: 54,1%; P: 60,0%. No modelo de 
regressão logística, somente na primavera o risco resistência foi superior ao do verão (OR=1,67; 
IC95%=1,26-2,21). Os resultados para P. aeruginosa foram: V: 58,4%; O: 58,7%; I: 51,5%; P:36,0%. Mais uma 
vez a única diferença significante foi observada na primavera, porém com menor risco de resistência 
(OR=0,70; IC59%=0,49-0,99). 
CONCLUSÃO 
Embora tenhamos observado um predomínio de isolados nos meses quentes, achados de resistência foram 
contraditórios. Para ambos os agentes (embora em sentido contrário) a polarização se deu entre Outono X 
Primavera, e não Inverno X Verão, provavelmente refletindo a irregularidade das estações do ano no local 
do estudo. 
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OR-16 - FATORES DE RISCO NAS INFECÇÕES ASSOCIADA À ARTROPLASTIAS E OSTEOSSÍNTESES  
Autores: MAYSA HARUMI YANO; CELY BARRETO; MAURO JOSÉ COSTA SALLES; MARIA APARECIDA MURÇA; 
LUCIA HIROMI KAWAI; STANLEY NIGRO; RENATO ZITRON; OSMAR AVANZI  
Instituição: Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de SP - SÃO PAULO/SP  
Área: INFECÇÕES ASSOCIADAS A SERVIÇO DE SAÚDE - Sessão: IRAS - Data: 23/05/2014 - Sala: SALA 3. 
BALLROOM A - Horário: 16:00-16:10 
OBJETIVO 
Infecções associadas a implantes ortopédicos tem impacto na qualidade de vida dos pacientes com enorme 
custo individual, social e ao sistema de saúde. Para atingir medidas preventivas, nosso objetivo é 
estabelecer os fatores de risco associados à artroplastia (AT) e osteossíntese (OS). 
METODOLOGIA 
O estudo de coorte prospectiva longitudinal ocorreu no Departamento de Ortopedia da Santa Casa de São 
Paulo, entre 08/11 e 06/13. Foram analisados os pacientes com indicação para remoção de implante e 
infecção associada a implantes ortopédicos foi definida como ao menos um dos seguintes critérios 
presente: fluido sinovial purulento ou pus ao redor do implante, inflamação aguda no teste histopatológico 
do tecido periprostético, fístula comunicante, ferida com drenagem, necrose ou celulite; crescimento 
microbiano no fluido sinovial, tecido periprostético ou fluido de sonicação. Os dados contínuos foram 
analisados pelo teste t de Student, e os dados categóricos pelo teste x^2 ou teste exato de Fisher. Fatores 
de risco para infecções em AT utilizaram regressão logística, em análise univariada e multivariada. Os 
valores de p são bicaudais, considerando P<0.05 estatisticamente significante. 
RESULTADOS 
Avaliamos 86 pacientes submetidos à AP (quadril, joelho, cotovelo e ombro) e 168 pacientes submetidos a 
OS. Na avaliação da AT, 64% dos pacientes preencheram os critérios para infecções prostéticas e 36% 
tiveram soltura asséptica. Na análise univariada de fatores de risco para infecções relacionadas à AT foram 
estudados pacientes com comorbidadades como DM, artrite reumatoide, tabagismo, alcoolismo, HIV, 
esteroides, DPOC. Houve diferença estatística entre pacientes submetidos a mais de uma revisão. Pacientes 
com soltura séptica tiveram media de 52.92 meses de implantação enquanto os com soltura asséptica 
tiveram 100.16 meses (p<.05). Na análise de pacientes submetidos a OS 68.5% tiveram diagnóstico de 
infecção. DM, tabagismo e alcoolismo foram identificados como fatores de risco para infecção (p<.05). 
Pacientes com infecção tinham media etaria de 40.9 anos, enquanto aqueles sem infecção tinha média de 
20.9 (p<.05). 
CONCLUSÃO 
Dentre os fatores de risco avaliados, presença de cirurgia prévia foi importante nas infecções associadas à 
AT e OS. A presença de cirurgias no mesmo sítio operatório aumenta o risco de infecções relacionadas a 
implantes provavelmente devido à fibrose tecidual. Na OS infectada, fatores que diminuem a imunidade 
como diabetes, alcoolismo e tabagismo se mostraram relacionados à infecção. 
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OR-17 - SURTO DE COQUELUCHE NO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA DO HOSPITAL DAS CLINICAS DA 
UNICAMP  
Autores: VERÔNICA MARIA SINKOC; MARCIA TEIXEIRA GARCIA; AMANDA TEREZA FERREIRA; MARIÂNGELA 
RIBEIRO RESENDE; GEMA JESUS CAMARGO; RODRIGO NOGUEIRA ANGERAMI; ELIANE OLIVEIRA MORAIS; 
GISLEINE LEILA M T RIBEIRO; EDITE K TANINAGA; ROSANA VASQUES ROSA; MARIA HELENA PAVAN; MARIA 
LUIZA MORETTI  
Instituição: Hospital de Clínicas da UNICAMP - CAMPINAS/SP  
Área: INFECÇÕES ASSOCIADAS A SERVIÇO DE SAÚDE - Sessão: IRAS - Data: 23/05/2014 - Sala: SALA 3. 
BALLROOM A - Horário: 16:10-16:20 
 
INTRODUÇÃO 
As manifestações atípicas e brandas da coqueluche e a falta de testes diagnósticos rápidos e precisos 
contribuem na dificuldade em reconhecer a ocorrência de surtos de coqueluche. 
OBJETIVO 
descrever a ocorrência de um surto de coqueluche no Serviço de Nutrição e Dietética(SND) do HC-
UNICAMP. 
METODOLOGIA 
Estudo descritivo. Utilizado a definição de caso suspeito primário do Ministério da Saúde. O diagnóstico se 
deu por cultura e PCR de Bordetella pertussis 
RESULTADOS 
Em 31/10/2013 o Centro de Saúde da Comunidade-UNICAMP(CECOM) comunicou ao NVE-HC-UNICAMP a 
ocorrência de 2 casos com doença respiratória, suspeitos de coqueluche em trabalhadores do SND. Ambas 
foram investigadas, tratadas e afastadas do trabalho por 5 dias. A cultura e PCR de Bordetella de ambas 
foram negativos (coleta no 17º e 33º dia de sintomas). Em vistoria na área detectou-se outras fontes de 
risco para os trabalhadores como poeira devido reforma da área, exposição ao vapor e entrada de 
ventilação prejudicada por fuligem de caldeira do HC. Com estes achados, o CECOM abriu investigação para 
outras doenças respiratórias.  
Detectado retrospectivamente 2 casos suspeitos no local, tratados em julho (apenas 1 coletou no 50º dia 
de sintomas, com cultura e PCR negativos). Em 25/11/2013 uma copeira hospitalar teve confirmação 
diagnóstica por cultura e PCR (coleta no 35º dia de sintoma). Então o NVE-HC, iniciou abordagem de todos 
os trabalhadores da área para busca ativa de: 
-casos suspeitos entre os expostos com tosse;  
-contactantes diretos de trabalho lado a lado, a menos de um metro ou convívio frequente, assintomáticos, 
que possuem contato com pessoas de risco (< 1 ano, < 4 doses de vacina e imunossuprimidos em ambiente 
hospitalar ou no domicílio). 
Foram entrevistadas 170 pessoas com detectação de 24 tossidores que passaram por avaliação médica no 
CECOM, dos quais 9 foram considerados suspeitos de coqueluche (6 colheram cultura e PCR, cujo resultado 
foi negativo).  
Foi realizado profilaxia de 53 trabalhadores da área. Não houve ocorrência de novos casos após a 
intervenção na área. 
CONCLUSÃO 
A detecção precoce de surtos intra hospitalares de coqueluche pode ser prejudicada pela manifestação 
clínica leve em adultos, pela demora em procurar assistência médica, por limitações dos testes 
diagnósticos, entre outras. A imunização dos profissionais que atuam em áreas de risco pode minimizar a 
transmissão da doença e a ocorrência de surtos. 
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OR-18 - SURTO FAMILIAR DE BOTULISMO NA CIDADE DE SÃO PAULO, RELATO DE CASO  
Autores: FERNANDA GROSS DUARTE; DANIELE SILVA MELO; NATACHA ZOLLINGER; KARINE ANDRADE 
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Área: MISCELÂNEA - Sessão: IRAS - Data: 23/05/2014 - Sala: SALA 3. BALLROOM A - Horário: 16:20-16:30 
 
INTRODUÇÃO 
Botulismo é causado por uma neurotoxina produzida pelo Clostridium botulinum, responsável por doença 
neuro paralítica. As principais formas são: botulismo alimentar, botulismo de feridas e botulismo infantil. 
Entre 1997 e 2012 foram notificados e confirmados 27 casos de botulismo alimentar no estado de São 
Paulo 
OBJETIVO 
Relatar surto familiar de botulismo na cidade de São Paulo em janeiro de 2014, ressaltando a importância 
do diagnostico precoce e manejo adequado 
METODOLOGIA 
As informações foram obtidas por meio de revisão do prontuário, entrevista com os pacientes, registro dos 
métodos diagnósticos e revisão da literatura 
RESULTADOS 
Caso1 AVS, masculino, 31 anos. Chegou ao Pronto Socorro com queixa de turvação visual, disartria, 
parestesias periorais, paresia de membro superior e inferior esquerdo há cinco dias. Houve piora do 
quadro, associado à disfagia e dispneia. Ao exame neurológico: pupilas isofotorreagentes, midríaticas, força 
muscular grau II proximal simétrica em membro superior e inferior esquerdo e grau V em membro superior 
e inferior direito, paresia do IV par craniano a direita.  
Caso 2 JSA, feminino, 53 anos. Chegou ao Pronto Socorro com turvação visual, diplopia e ptose palpebral 
incompleta inicialmente a esquerda que evoluiu para a direita, iniciados há seis dias. Em seguida 
apresentou ptose completa, acompanhada de hipofonia, disfagia e fraqueza. Ao exame neurológico: ptose 
palpebral bilateral, paralisia do IV par craniano à esquerda, bilateral do VII par e do IX par, paresia proximal 
simétrica de predomínio em membros superiores, mas também em membros inferiores.  
Foi feita hipótese de botulismo alimentar, pois os pacientes apresentavam manifestações e temporalidade 
semelhantes, e residiam na mesma casa. Foram coletadas amostras séricas que evidenciou toxina do tipo A 
no caso 1, não sendo evidenciado no caso 2. Não foi encontrada toxina em amostras de alimentos na casa. 
Ambos foram tratados com imunoglobulina antibotulínica. No caso 1 o paciente evoluiu com insuficiência 
respiratória e óbito, no caso 2 apresentou melhora do quadro. 
CONCLUSÃO 
Botulismo alimentar cursa com náuseas e vômitos, evolui com diplopia, ptose palpebral bilateral, disartria, 
disfagia, turvação visual, seguido de fraqueza descendente em membros superiores e inferiores. Pode 
evoluir para dispneia e insuficiência respiratória. Assim, apresentação clínica com história de doenças de 
origem alimentar deve ser fortemente considerada para botulismo e tratada com urgência 
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OR-19 - CARACTERÍSTICAS IMUNOVIROLÓGICAS E EPIDEMIOLÓGICAS DO IDOSO INFECTADO PELO HIV-1: 
PERFIL DO IDOSO SOROPOSITIVO  
Autores: HUYLMER LUCENA CHAVES; HAYATO AUGUSTO HOSSOÉ CORRÊA; HENRIQUE PIRES MOREIRA; 
CAMILLA CAMUZA COELHO R. QUEIROZ; RIAN BRITO TELES; JANEDSON BAIMA BEZERRA FILHO; ANA 
CAROLINA VASCONCELO MOREIRA; DANILO GONÇALVES NÓBREGA; LUCIGLEYSON RIBEIRO DO 
NASCIMENTO; WILLIAM BROWNE DEOLIVEIRA MACHADO; MARIA CAROLINA NUNES A. DE MENESES; 
MELISSA SOARES MEDEIROS  
Instituição: Centro Universitário Christus - FORTALEZA/CE  
Área: HIV/AIDS - Sessão: HIV / AIDS - Data: 23/05/2014 - Sala: SALA 4. TEATRO - Horário: 15:30-15:40 
 
INTRODUÇÃO 
Com o passar dos anos, a população idosa com HIV tem aumentado de forma significativa. Isso se deve ao 
prolongamento de sua vida sexual, ao número de parceiros e à maior sobrevida dos pacientes que utilizam 
a TARV. Outra característica dessa população é a dificuldade de diagnóstico devido ao grau de deficiência 
imunológica próprio do idoso, pois algumas doenças que os acometem se assemelham com patologias 
encontradas nos portadores de HIV. Devido ao aumento da população idosa com HIV e as possíveis 
diferenças imunológicas e epidemiológicas em relação ao restante da população. 
OBJETIVO 
Buscar o perfil imunovirológico e epidemiológico de idosos infectados pelo HIV. 
METODOLOGIA 
Busca ativa de dados através de revisão de prontuários, incluindo amostra aleatória de pacientes HIV 
positivos com idade acima de 50 anos. Dados colhidos no Hospital Geral de Fortaleza e na Clínica Escola de 
Medicina Unichristus. 
RESULTADOS 
De um total de 336 pacientes, 41 (12,2%) tinham idade acima de 50 anos, com idade média de 58 (±7) anos 
e 25 (61%) eram do sexo masculino. Destes pacientes, apenas 4 (7,5%) não apresentaram diagnóstico 
definitivo de AIDS e a média do tempo de acompanhamento foi 97 (±50) meses. Dos pacientes com mais de 
50 anos, apenas 13 (31,7%) eram assintomáticos e os achados relacionadas ao HIV mais prevalentes foram 
Sd Consuptiva em 11 (26,8%), candidíase oral em 9 (22%), herpes zoster em 8 (19,5%), Sd diarreica em 11 
(26,8%) e outras DSTs em 8 (19,5%) dos pacientes. A média do CD4 destes pacientes era 232 (±199) antes 
da TARV e a média do exame mais atual foi 569 (±272), enquanto a média da carga viral era 29106 (±50358) 
antes da TARV e a média do exame detectável mais atual foi 1508 (±5671) sendo que 75% tinham carga 
viral indetectável. Do total 45,6% apresentavam CD4 entre 200-500 cels/mm3 e 48,6% CD4 acima de 500 
cels/mm3. A prevalência de hipertensão arterial sistêmica foi de 17,1% dos pacientes e de diabetes mellitus 
foi de 22%. Os esquemas de drogas mais utilizados para a TARV foram Zidovudina+Lamivudina+Efavirenz 
(32,4%) e Tenofovir+Lamivudina+Efavirenz (16,2%). 
CONCLUSÃO 
O estudo evidenciou que os idosos infectados pelo HIV têm sido diagnosticados tardiamente, quando 
apresentam sintomas relacionados à AIDS. Demonstrou-se uma boa capacidade de recuperação 
imunológica e controle virológico adequado nesta população. Sugerindo que para melhorar o prognostico e 
sobrevida deste grupo é necessário implementar a testagem de rotina na terceira idade. 
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OR-20 - DIAGNÓSTICO TARDIO DA INFECÇÃO PELO HIV/AIDS: REVISÃO INTEGRATIVA  
Autores: FABÍOLA MORALES GARCIA; CAROLINA DE CASTRO CASTRIGHINI; RENATA KARINA REIS  
Instituição: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP - JARDINÓPOLIS/SP  
Área: HIV/AIDS - Sessão: HIV / AIDS - Data: 23/05/2014 - Sala: SALA 4. TEATRO - Horário: 15:40-15:50 
 
INTRODUÇÃO 
No Brasil, o diagnóstico tardio de HIV ocorre em cerca de 40% dos casos. Além de obterem menor eficácia 
no tratamento com a terapia antirretroviral, os indivíduos diagnosticados tardiamente para o HIV 
apresentam uma maior incidência de aids, um aumento significativo da mortalidade à curto prazo e os 
custos do tratamento tornam-se elevados. 
OBJETIVO 
Este estudo teve como objetivos avaliar as evidencias disponíveis na literatura sobre os fatores associados 
ao diagnóstico tardio da infecção pelo HIV/aids realizados no Brasil. 
METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, sendo definidos de acordo com o catálogo da 
Bireme os descritores em português: diagnóstico tardio e HIV; diagnóstico precoce e HIV, sorodiagnóstico e 
HIV; espanhol: diagnostico precoz e SIDA; diagnostico tardio e SIDA; e inglês: early diagnosis and HIV; 
delayed diagnosis and HIV nos idiomas inglese, português e espanhol. Foram encontrados 34 artigos no 
SCIELO, 11 no LILACS e 4437 no MEDLINE publicadas na íntegra no período de 2000 a 2012 e após leitura 
dos resumos dos mesmos e de acordo com os critérios de inclusão foram selecionados 6 artigos. Os 
critérios de inclusão foram: artigos de periódicos publicados em português, inglês e espanhol, com resumos 
disponíveis nas bases de dados selecionadas, desde que fossem artigos brasileiros. Foram excluídos da 
revisão integrativa de teses, manuais, campanhas, monografias e artigos relacionados ao diagnóstico tardio 
em outros países. 
RESULTADOS 
Dos 54 artigos encontrados na base de dados do SCIELO foram incluídos dois artigos; na base de dados 
LILACS foram encontrados apenas 11 estudos sendo que apenas dois foram incluídos; e na base de dados 
MEDLINE foram encontrados 4437 estudos com os descritores selecionados sendo que foi incluído apenas 
um artigo. 
CONCLUSÃO 
Pode-se concluir que o HIV/aids mesmo sendo uma temática relevante, e da organização da rede de 
serviços e políticas públicas para o diagnóstico precoce da infecção pelo HIV, ainda é limitado o números de 
estudos referentes a esta temática no Brasil. Apesar das políticas públicas relacionadas ao HIV, grande 
parcela das pessoas encontram barreiras para a realização de um diagnóstico precoce, sejam elas 
institucionais ou pessoais. Foi percebido que há uma dificuldade na realização do teste sorológico durante 
o pré-natal, devido tanto a dificuldade de acesso ao pré natal, quanto a estrutura das instituições que são 
responsáveis por seu seguimento, contribuindo significativamente para a transmissão vertical. 



 

RESUMOS DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

Todos os dados foram reproduzidos exatamente conforme foram inseridos no sistema pelos autores. Portanto, repetições e eventuais erros são de 
responsabilidade dos mesmos. EP = E-Poster (Pôster Eletrônico) | OR = Apresentação Oral 

OR-21 - CUIDADOS PALIATIVOS NO PACIENTE HIV/AIDS INTERNADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
DO INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS  
Autores: PAOLA NÓBREGA SOUZA; ÉRIQUE JOSÉ PEIXOTO MIRANDA; RONALDO CRUZ; DANIEL NEVES 
FORTE  
Instituição: Instituto de Infectologia Emílio Ribas - SÃO PAULO/SP  
Área: HIV/AIDS - Sessão: HIV / AIDS - Data: 23/05/2014 - Sala: SALA 4. TEATRO - Horário: 15:50-16:00 
 
INTRODUÇÃO 
Com a introdução da terapia antirretroviral de alta potência os pacientes portadores de HIV/aids passaram 
a ter uma doença de evolução crônica. No entanto, o diagnóstico tardio ou a evolução para doença 
avançada mantém a mortalidade e morbidade elevadas, e neste momento os cuidados paliativos são 
primordiais, tanto no controle dos sintomas como nos cuidados do fim da vida. 
OBJETIVO 
Analisar as características demográficas, clínicas e a evolução dos pacientes internados na UTI com pedido 
de avaliação do prognóstico e comparar as medidas terapêuticas e de fim de vida, antes e após a avaliação 
dos cuidados paliativos. 
METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo. Foram revisados os prontuários e as fichas de interconsulta 
dos pacientes com diagnóstico de HIV/aids, internados na UTI, com solicitação à equipe de cuidados 
paliativos de definição do prognóstico, no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2012. Os dados foram 
descritos em tabelas de frequência, média, desvio-padrão, mediana e intervalo interquartil. Foram usados 
para comparação da porcentagem de pacientes submetidos à determinada conduta pré e pós-cuidados 
paliativos os testes estatísticos não-paramétricos de McNemar e teste exato de Fisher. Significância 
estatística foi considerada P<0,05. 
RESULTADOS 
Dos 99 pacientes avaliados, 65,7% foi considerado em provável terminalidade e 92,9% evoluiu para óbito. 
Mais da metade tinha diagnóstico há mais de 5 anos e CD4 menor que 50 céls/mm3, a adesão ao 
tratamento foi de apenas 14,1%. Do total de pacientes, 80,8% apresentava pelo menos uma doença 
oportunista e a insuficiência respiratória foi a principal causa de admissão na UTI (53,3%). Foram 
comparadas as prescrições antes e após a interconsulta dos cuidados paliativos de 36 pacientes 
considerados em provável terminalidade. Tanto a terapia antirretroviral como as profilaxias contra doenças 
oportunistas apresentaram redução significativa (p=0,002 e p=0,006) após a definição prognóstica. Os 
antibióticos foram suspensos em quase metade dos casos (p<0,0001). Entre as medidas sustentadoras da 
vida, houve uma limitação significativa do uso de drogas vasoativas (p=0,001), terapia de substituição renal 
(p<0,0001) e transfusão de hemoderivados(p<0,001). A sedação e a analgesia tiveram uma discreta 
redução não significativa. 
CONCLUSÃO 
Apesar da mudança da evolução natural da aids, a morbidade e mortalidade ainda é elevada entre 
determinado perfil de pacientes, sendo necessário otimizar os cuidados paliativos e de final de vida. 
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OR-22 - INFECÇÃO PELO PNEUMOCYSTIS JIROVECII EM PACIENTES COM HIV/AIDS: DIAGNÓSTICO POR 
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INTRODUÇÃO 
A Pneumonia por Pneumocystis jirovecii (PJ) é uma das mais frequentes infecções oportunistas em 
pacientes com HIV/SIDA e imunossupressão avançada, com importantes morbi-mortalidade. Os principais 
métodos de diagnóstico definitivo disponíveis consistem na busca pelo agente em diversos espécimes 
clínicos com diversos tipos de coloração. Entretanto, mesmo em serviços terciários tais métodos 
apresentam baixa positividade e acabam oferecendo pouco auxílio no manejo clínico do doente. Ainda não 
há uma padronização de métodos moleculares para diagnóstico, mas estes vêm se tornando ferramenta 
cada vez mais importante para diagnóstico. 
OBJETIVO 
Descrever os achados clínicos em 11 pacientes com diagnóstico de HIV/SIDA que tiveram amostra de 
escarro, sangue ou material de lavado broncoalveolar (LBA) positivo para PJ em exame de Nested PCR. 
METODOLOGIA 
Correlação entre dados clínicos obtidos através da revisão de prontuário médico com informações acerca 
da positividade do Nested PCR para PJ em diferentes espécimes clínicos (LBA, escarro, soro, plama, sangue 
total) de 11 pacientes com diagnóstico de HIV/AIDS. 
RESULTADOS 
Seis dos 11 pacientes tiveram algum espécime positivo para PJ e todos eles apresentavam quadro clínico e 
imagiológico compatível com Pneumocistose. Dentre os três pacientes com LBA positivo, um deles recebeu 
diagnóstico também de tuberculose pulmonar através de pesquisa e cultura em escarro e outros dois 
acabaram evoluindo com quadro de insuficiência respiratória aguda com necessidade de intubação 
orotraqueal e evoluíram a óbito. Três pacientes tiveram o escarro positivo, um deles apresentava quadro 
clínico e imagiológico compatível com Pneumocistose e CD4 elevado (889), outro foi diagnosticado com 
histoplasmose disseminada e tinha a pesquisa direta de PJ positiva através da coloração de azul de 
toluidina, e o terceiro também tinha a pesquisa direta positiva e foi diagnosticado com micobacteriose não 
tuberculosa (não identificada) e pneumococcemia. Todos os pacientes com amostra de plasma, soro ou 
sangue total positivas tiveram também o escarro ou LBA positivo. 
CONCLUSÃO 
O Nested PCR tem se demonstrado uma técnica molecular com alta sensibilidade para detecção do PJ em 
diferentes espécimes clínicos. Apesar de o exame não ser conclusivo para o diagnóstico de infecção (uma 
vez que pode diagnosticar também uma colonização), trata-se de ferramenta de grande utilidade para 
manejo de pacientes com alto risco para pneumonia por PJ, como aqueles com diagnóstico de HIV/SIDA. 
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INTRODUÇÃO 
A potência e a eficácia da terapia antirretroviral (TARV) aumentou significativamente a sobrevida dos 
pacientes infectados pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Apesar do sucesso, esta não está isenta 
de efeitos adversos, tais como a disfunção no metabolismo ósseo que contribui ao surgimento de doenças 
ósseas. 
OBJETIVO 
Avaliar a influência do tempo de uso da TARV, a duração da exposição pelo HIV nos marcadores de 
formação e reabsorção óssea e na densidade mineral óssea. 
METODOLOGIA 
Estudo transversal com 50 homens adultos infectados pelo HIV em tratamento ou não com a TARV. 
Realizou dual energy x-ray absorptiometry (DXA), medidas antropométricas e avaliação bioquímica. Para a 
avaliação bioquímica foram utilizados os marcadores: FSH, LH, PTH, testosterona, cálcio total, fósforo, 
magnésio, albumina, cálcio 24h, creatinina, uréia, IGF-I, 25 hidroxivitamina D, osteocalcina e 
deoxipiridinolina urinária. Os participantes foram subdivididos segundo o uso ou não da TARV, sendo Grupo 
sem TARV: 10 participantes; Grupo < 2 anos de TARV, subdivididos com diferentes esquemas de classes, 
sendo: Grupo < 2 anos IPs+ITRNs: 10 participantes em uso de inibidores de protease (IPs) e inibidores de 
transcriptase reversa análogos de nucleosídeos e nucleotídeos (ITRNs); Grupo < 2 anos ITRNs+ITRNNs: 10 
participantes em uso ITRNs e inibidores da transcriptase reversa não-análogos de nucleosídeos (ITRNNs); 
Grupo com tratamento > 2 anos, subdivididos em Grupo > 2 anos IPs+ITRNs: 10 participantes e Grupo > 2 
anos ITRNs+ITRNNs: 10 participantes. 
RESULTADOS 
Observou-se que o marcador de reabsorção óssea, a deoxipiridinolina urinária (DPD), em todos os grupos 
apresentaram valores aumentados e houve correlação entre a DPD e os valores de IMC (r=0,30; p= 0,03). 
Foi encontrada correlação entre a osteocalcina e os valores de PTH (r=0,50; p=0,001) e duração da 
exposição pelo HIV (r=0,29; p= 0,04). Apresentou maior porcentagem de osteopenia considerando a DXA 
corpo total, o Grupo >2 anos ITRNs + ITRNNs: 80%. Foi observada osteoporose nas leituras da DXA para 
coluna lombar dos Grupos sem TARV e > 2 anos IPs+ITRNs: 10% e no fêmur total do Grupo > 2 anos 
ITRNs+ITRNNs: 10%. 
CONCLUSÃO 
A maioria dos participantes apresentou uma desmineralização óssea, principalmente com maior tempo de 
uso da TARV da classe de ITRNs. O aumento no remodelamento ósseo aponta para uma maior atividade 
osteoclástica na perda óssea em pacientes infectados pelo HIV e em uso da TARV. 
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OR-24 - AVALIAÇÃO DA ROTINA GINECOLÓGICA EM PACIENTES INFECTADAS PELO HIV EM 
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INTRODUÇÃO 
A coinfecção HPV-HIV acelera as lesões intraepiteliais, aumentando a chance de progressão para lesões de 
baixo, moderado e alto grau (NIC I,NICII e NICIII). O rastreamento ginecológico com exames de citologia 
oncótica e colposcopia possui diretrizes diferentes da população geral. O paciente infectado pelo HIV pode 
necessitar de avaliações rotineiras a cada seis meses. Associado a este quadro a vacina contra o HPV se 
tornou ferramenta importante na prevenção de alterações na população infectada pelo HIV. 
OBJETIVO 
Avaliar, em pacientes infectadas pelo HIV em acompanhamento ambulatorial, a assiduidade da realização 
de exames de citologia oncótica de colo uterino. Avaliar ainda a prevalência da coinfecção com o HPV, o 
conhecimento sobre o HPV, sobre a vacina contra o HPV e o encaminhamento do infectologista para sua 
vacinação. 
METODOLOGIA 
O estudo foi prospectivo e observacional. Utilizou questionário baseado em informações sobre a rotina 
ginecológica e o HPV. 
RESULTADOS 
Trinta e três mulheres foram avaliadas, com média de idade de 44.3 anos. Sobre a vacina contra o HPV, 
69.7% das mulheres sabiam de sua existência e 95.6% obtiveram informação não pelo médico, mas por 
meios de comunicação. Nenhuma paciente foi indicada para vacinação, mesmo com idade recomendada 
para vacinação em 55% delas. Alterações em exame ginecológico foram vistas em 18%, sendo 9,1% lesões 
de baixo grau (NIC I) e 6.1% lesões de alto grau (NIC III). A prevalência da coinfecção HPV-HIV varia entre 
15% e 18% nos trabalhos nacionais. O tempo de infecção pelo HIV foi maior entre as pacientes infectadas 
pelo HPV comparado às infectadas apenas pelo HIV (12.9% versus 11%), o que acorda com o dado de que 
há maior risco de HPV quanto maior tempo de HIV. O uso de preservativo em todas as relações e o parceiro 
fixo único nos últimos 12 meses foi também o dado mais prevalente entre os pacientes com HPV, 
demonstrando que estes não foram fatores protetores neste estudo. Ao ser referir ao exame de citologia 
oncótica, apenas 36% entre não infectadas pelo HPV o fez nos últimos 12 meses apesar 96% destas 
pacientes conhecerem a importância deste exame. 
CONCLUSÃO 
Idade acima de 40 anos não exclui a necessidade da realização do acompanhamento ginecológico e de 
exames de citologia oncótica; O médico deve ser um interlocutor nas informações sobre temas que são 
importantes na saúde do paciente, tais como HPV e a vacina; A indicação da rotina ginecológica e da 
vacinação são obrigações do medico infectologista que acompanha o paciente. 
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OR-25 - DEFINIÇÃO DO PONTO DE CORTE DA CARGA VIRAL DE CITOMEGALOVÍRUS PARA TERAPIA 
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INTRODUÇÃO 
De acordo com a “American Society of Transplantation” tanto a antigenemia pp65 (AgPp65) quanto a 
reação em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR) podem ser utilizadas para monitorização de CMV 
pós transplante, entretanto não existe um ponto de corte padrão pré-definido para qPCR, em virtude de 
variações interlaboratoriais e metodológicas. 
OBJETIVO 
Determinar o ponto de corte da qPCR para CMV baseado na AgPp65 para terapia preemptiva (TP) em uma 
coorte de recetores de transplante cardíaco(RTC) em cenário de alta prevalência de CMV. 
METODOLOGIA 
Estudo prospectivo envolvendo 26 RTC de um hospital universitário brasileiro, de março de 2012 a 
dezembro de 2013. Foram obtidas 290 amostras de plasma colhidas semanalmente até 180 dias após o 
transplante ou se suspeita clínica de doença. AgPp65 e qPCR foram analisados concomitantemente, 
utilizando CMV Brite TM Turbo Kit (IQ Products) e Q-CMV-Real Time Complete Kit (Nanogen). A 
concordância entre os 2 métodos foi avaliada através do coeficiente kappa (κ). A curva ROC para 
determinação dos pontos de corte foi calculada para um valor específico de antigenemia (≥ 
5células/100.000 leucócitos), assim como os demais parâmetros do teste.  
RESULTADOS 
Entre os 26 RTC avaliados, a sorologia IgG foi positiva em 100% dos receptores(R+) e em 52,6% dos 19 
doadores (D+) com resultado conhecido. Entre as 290 amostras analisadas, o resultado foi discordante em 
103 (36,5%), das quais 89 (30,7%) tinham apenas qPCR positivo. A linearidade entre os 2 métodos foi 
demonstrada, com mediana de 0; 114; 601 e 3725 copias/ml para intervalos, menor que 2, de 2 a 4, de 5 a 
9 e maior ou igual a 10 células positivas /100.000 leucócitos, respectivamente . As medianas de valores de 
qPCR para detecção de infecção e doença por CMV foram 3.334 e 17.496 respectivamente (p=0.3). Quanto 
ao ponto de corte para o início de TP, o valor de ≥1000 copias/ml obteve acurácia diagnóstica (AD) de 90%, 
valor preditivo negativo (VPN) de 94,5% e razão de verossimilhança positiva de 11.07. A área sob a curva 
ROC foi de 0.8435 (0.7674-0.9197). A sensibilidade e especificidade foram respectivamente 73.5 e 93.4%. 
Para o ponto de corte de >3000 cópias/ml a DA foi 89% e o VPN de 90.4%%. 
CONCLUSÃO 
Maior sensibilidade do método de qPCR para detecção de CMV foi confirmada nesse estudo, com 30,7% 
das amostras positivas detectadas apenas pela qPCR. Considerando os parâmetros obtidos nos testes, o 
ponto de corte escolhido para detecção de infecção ativa e início de TP em RTC assintomáticos foi ≥1000 
copias/ml. 



 

RESUMOS DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

Todos os dados foram reproduzidos exatamente conforme foram inseridos no sistema pelos autores. Portanto, repetições e eventuais erros são de 
responsabilidade dos mesmos. EP = E-Poster (Pôster Eletrônico) | OR = Apresentação Oral 
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INTRODUÇÃO 
Nos pacientes submetidos a transplante de órgãos sólidos, o risco relativo de desenvolver tuberculose (TB) 
é 36 a 74 vezes maior em relação à população geral. A mortalidade pela doença também é maior, podendo 
alcançar 20 a 40%. A maioria dos casos de TB ativa no período pós-transplante decorre da reativação de 
infecção por TB latente (ITBL). O reconhecimento oportuno permite a instituição de quimioprofilaxia (QP), 
com impacto significativo na morbidade e mortalidade, podendo reduzir em até 90% o risco de 
adoecimento. Para os transplantados de fígado alguns fatores dificultam a instituição da QP, como o fato 
da maioria das drogas habitualmente utilizadas serem hepatotóxicas, tendo uso limitado no período pré-
transplante, e apresentar interações medicamentosas com os imunossupressores, limitando o uso no 
período pós-transplante. 
OBJETIVO 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o diagnóstico e o tratamento da ITBL em pacientes transplantados de 
fígado, em uma área endêmica de TB. 
METODOLOGIA 
Foi realizada a análise retrospectiva de uma coorte de pacientes submetidos a transplante de fígado no 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no 
período de janeiro de 2005 a dezembro de 2012. 
RESULTADOS 
No período do estudo, 497 pacientes foram submetidos a transplante hepático. Destes, 231 (46%) foram 
submetidos ao teste tuberculínico (TT) pré-transplante. Foi observada positividade em 13,8%. Dentre os 
pacientes maiores de 18 anos com teste positivo, com indicação de tratamento de ITBL, somente 12 (32%) 
iniciaram a QP e apenas 4 (33%) fizeram uso da medicação durante o tempo mínimo de 6 meses, conforme 
recomendação. A frequência de solicitação do TT aumentou ao longo dos anos. Dentre os pacientes 
transplantados em 2005, apenas 8% realizaram o TT, em 2008, 16% fizeram o teste, aumentando para 61% 
dos pacientes transplantados em 2009 e chegando a 92% dos transplantados em 2012. Quando analisamos 
a prescrição da QP também observa-se melhor adesão ao protocolo ao longo do tempo, visto que todos os 
12 pacientes que iniciaram a QP foram transplantados após 2009 (7 pacientes em 2012, 2 em 2011 e 3 em 
2010).  
CONCLUSÃO 
O diagnóstico e o tratamento da ITBL ainda são um desafio no manejo de candidatos e transplantados de 
fígado. Apesar de observarmos melhora ao longo dos anos, especial atenção deve ser dada, visto tratar-se 
de doença prevenível, com elevada letalidade em população vulnerável.  
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INTRODUÇÃO 
Streptococcus agalactiae é um coco Gram-positivo beta-hemolítico do grupo B de Lancefield , que coloniza 
os tratos genital e gastrointestinal em adultos e o trato respiratório superior em recém-nascidos. Associado 
frequentemente a infecções em neonatos e gestantes. Mais recentemente, tem sido reconhecido como 
causa de bacteremia sem foco, sepse e infecções de partes moles em outros grupos, incluindo pacientes 
oncológicos. 
OBJETIVO 
Descrever os casos de infecção por S.agalactiae em pacientes onco-hematológicos, internados em hospital 
oncológico. 
METODOLOGIA 
Foram levantados os casos de culturas positivas para S.agalactiae de pacientes internados no período de 
2010 a 2012.  
A) Critérios de Inclusão: Paciente com cultura positiva exceto urina e infecção definida pelo médico 
assistente do paciente. 
B) Características observadas: idade, sexo, diagnóstico oncológico, sítio de infecção, dispositivos, 
quimioterapia (últimos 15 dias), neutropenia (últimos 7 dias), evolução. 
RESULTADOS 
No período analisado, foram encontradas 254 culturas positivas para S. agalactiae. Destas, 214 
representavam cultura de urina. As 40 culturas restantes, corresponderam a 38 pacientes. Destes, 53% 
eram do sexo masculino, com idade média de 61 anos (58% acima de 60 anos). Em apenas 12% dos casos a 
neoplasia de base era hematológica, 22% colo-retal, 15% mama, 13% vias aéreas, 13% fígado e vias biliares, 
10% esôfago e 15% outros tumores sólidos. Os sítios de infecção encontrados foram: 10 pneumonias, 11 
infecções de pele e partes moles, 6 intra-abdominais, 9 bacteremias primárias e 2 outros focos. Apenas 
24% das infecções foram de origem hospitalar. Quimioterapia nos últimos 15 dias à infecção ocorreu em 
21% dos pacientes e, neutropenia nos últimos 7 dias, em 11%. Evolução para o óbito ocorreu em 34% dos 
pacientes. 
As 9 infecções de corrente sanguínea ocorreram em 9 pacientes, sendo 5 mulheres com idade média de 
61,8 anos. Dois pacientes fizeram quimioterapia recente e nenhum encontrava-se neutropênico. 
Ocorreram 5 óbitos. 
CONCLUSÃO 
Destacamos nesse levantamento, o aumento da importância das infecções por S. agalactiae em pacientes 
não-gestantes. Este fato está relacionado ao envelhecimento da população e agregação de comorbidades 
como diabetes e câncer. 
Tumores sólidos aparecem como fator de risco para tal infecção, em particular, tumores de trato gastro-
intestinal e mama. Os sitios de infecção mais frequentemente descritos na literatura nesta população são 
osso, pele e partes moles, seguido por bacteremia primária. 
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JUNDIAÍ+MAIRIPORÃ - Horário: 16:00-16:10 
 
INTRODUÇÃO 
O vírus sincicial respiratório (VSR) é um agente comum em pacientes submetidos a transplante de célula 
tronco-hematopoiética (TCTH), com risco de progressão para pneumonia. As opções terapêuticas 
disponíveis são limitadas a ribavirina (RBV) aerosolizada, RBV oral, imunoglobulina intravenosa e 
palivizumab, mas a indicação do tratamento nessa população e o melhor manejo permanecem 
controversos. 
OBJETIVO 
Comparar aspectos epidemiológicos e clínicos dos pacientes submetidos à TCTH com infecção por VSR em 
duas estações consecutivas que foram tratados com RBV oral e imunoglobulina versus pacientes não-
tratados, bem como avaliar a toxicidade hematológica do uso da RBV oral. 
METODOLOGIA 
Análise retrospectiva de dados epidemiológicos, clínicos e laboratoriais de todos os pacientes com lavado 
nasal positivo para VSR por imunofluorescência direta entre janeiro de 2011 e agosto de 2012 na unidade 
de TCTH do Hospital das Clinicas da USP, feita com auxilio do software EPIINFO. Os pacientes receberam 
altas doses de ribavirina (10mg/kg/dia) por 5 a 10 dias e imunoglobulina endovenosa (0,5g/kg) por 3 dias. 
RESULTADOS 
Foram analisados 17 pacientes com diagnóstico de infecção por VSR nesse período. 5 receberam 
tratamento com RBV oral. 12 eram do sexo masculino (70%). Não houve diferença entre os grupos quanto 
ao tipo de transplante (p=0,52) ou idade (p=0,20). Os grupos apresentavam diferença quanto ao 
acometimento de via aérea inferior (100% grupo tratamento vs. 66% grupo não-tratamento p=0,002). A 
mediana de Hb no 5º dia de tratamento foi 9,1 entre os tratados e 9,1 no grupo “não-tratamento”. Não 
houve nenhum efeito adverso grave do uso da ribavirina. Entre os tratados houve 1 óbito (20%) por 
pneumonite viral. No grupo de “não-tratados” (n=12) também 1 óbito decorrente de infecção disseminada 
por adenovírus. 
CONCLUSÃO 
A terapia combinada com RBV oral e imunoglobulina em locais onde a droga aerosolizada e o palivizumab 
não são disponíveis mostrou-se segura, embora se trate de uma experiência limitada por uma amostra 
pequena de pacientes. 
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INTRODUÇÃO 
É crescente a incidência de infecções graves por Staphylococcus aureus. Em anos recentes, a emergência de 
isolados virulentos de S. aureus Meticilina-resistentes adquiridos na comunidade (CA-MRSA) renovou o 
interesse em sua epidemiologia bem como seu processo de disseminação em meio às populações 
humanas. 
OBJETIVO 
Nosso estudo objetivou identificar a prevalência e fatores de risco para o carreamento de S. aureus 
albergando genes de virulência (GVs) em meio a isolados obtidos através de swabs nasais de indivíduos 
hígidos durante um estudo de base populacional. 
METODOLOGIA 
Um total de 223 amostras de S. aureus, isoladas de secreções nasais foram submetidas a testes de 
suscetibilidade antimicrobiana à oxacilina e cefoxitina, através da técnica de disco-difusão. Método de E-
test foi empregado para determinação da Concentração Inibitória Miníma (CIM) em amostras resistentes. 
Seguidamente, foram realizadas reações de PCR para detecção dos genes mecA, genes codificadores de 
fatores de virulência das enterotoxinas (sea, seb e sec) e toxina associada a síndrome do choque tóxico 
(tst); toxinas esfoliativas A e B (eta, etb), leucocidina de Panton-Valentine (lukS-PV e lukF-PV), hemolisinas 
alfa e delta (hla e hld) e biofilme (icaA e icaD). Tipagem molecular para determinação dos clusters foi 
realizada pela técnica de PFGE. Para avaliação dos fatores de risco foi utilizada análise linear de regressão 
logística. 
RESULTADOS 
Do total de espécimes analisados, seis foram carreadores do gene mecA albergando SCCmec IV. Em relação 
à distribuição dos GVs obteve-se as seguintes taxas percentuais para TSST-1 (tst, 28,7%); enterotoxinas 
(sea, 30,9%; seb, 14,3%; sec, 17,5%); hemolisinas (hla, 89,7%; hld, 93,3%); biofilme (icaA, 0,9%; icaD, 
95,5%); esfoliatinas (eta, 1,3%; etb, 1,3%); PVL (luk-PV, 2,2%). Análise por PFGE revelou a presença de 11 
clusters distribuídos pela comunidade, com 3 clones principais albergando GVs. Na análise epidemiológica, 
a prevalência dos GVs (tst, sec, hla, hld, icaD), revelou-se menos necessária em indivíduos com fatores de 
risco tradicionais para o carreamento nasal de S. aureus. 
CONCLUSÃO 
Nossos resultados indicam a presença de indivíduos saudáveis portadores de S. aureus albergando GVs. No 
entanto, tais genes provaram ser menos frequentes em cepas de indivíduos diabéticos e mais jovens. A 
distribuição dos genes em meio à população foi heterogênea. Por fim, identificou-se a presença de clones 
bem definidos circulantes na comunidade albergando tanto GVs quanto de resistência à meticilina. 
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INTRODUÇÃO 
O diagnóstico microbiológico de infecções em implantes ortopédicos progrediu nos últimos anos com o 
advento da técnica de sonicação em adição à técnica já existente de cultura de amostras de tecido 
periprostético. 
OBJETIVO 
O objetivo do estudo é a comparação entre a sonicação seguida de centrifugação com a técnica de 
sonicação seguida de filtração com membrana para a incrementar a detecção de microorganismos 
associados aos biofilmes. 
METODOLOGIA 
Pacientes da Santa Casa de São Paulo submetidos à retirada de implantes ortopédicos entre março a 
outubro de 2013 foram incluídos no presente estudo e excluiu-se amostras contaminadas durante a 
cirurgia ou transporte. Próteses retiradas cirurgicamente foram alocadas em contâiners estéreis contendo 
650mL de Ringer Lactato e encaminhadas ao laboratório. Os recipientes foram submetidos ao Vórtex por 
30s em potência máxima, posicionados no banho de ultrassom e expostos à sonicação em intensidade de 
100% por 5 minutos (BactoSonicTM) seguido de Vórtex novamente por 30s. O fluido sonicado foi 
transferido para 4 tubos Falcon de 50mL, que foram centrifugados a 2500rpm por 5min e cujo sedimento 
obtido foi inoculado diretamente em caldo Tioglicolato e semeado em Agar Sangue e Chocolate. O restante 
do fluido foi dividido em três partes de 150mL e estas foram filtradas através de membrana de celulose 
estéril (Millipore®). As membranas foram então transferidas para os meios de Agar Sangue, Chocolate e 
Anaerinsol-S. 
RESULTADOS 
Analisamos 24 implantes de 23 patientes, com media de idade de 50,5 anos (+-20,3) sendo 56,5% 
mulheres. A indicação de cirurgia ortopédica foi: fraturas (75%), artrose (15%), lesões neoplásicas (5%) e 
osteonecrose (5%). A identificação de microorganismos ocorreu em 45,8% das amostras sendo 45,4% 
infecções polimicrobianas. Demonstraram resultados positivos seis placas de culturas resultantes de 
centrifugação e cinco provenientes da cultura do fluido em caldo de Tioglicolato. Staphylococcus coagulase-
negativo foi identificado em 54,5% ,P. aeruginosa, E. coli e A. baumanii em 18,1% , Stenotrophomonas 
maltophila, S. viridans, S. aureus e E. faecium em 9%. Nenhuma das membranas apresentou resultados 
positivos. 
CONCLUSÃO 
A filtração com membrana mostrou-se inferior à centrifugação do fluido sonicação. Neste contexto, a 
cultura do fluido no caldo de Tioglicolato contribui significativamente ao diagnóstico de infecções presentes 
em biofilmes. (X2=14.27, p<0.01). 
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INTRODUÇÃO 
Fusarium spp. compreende um grupo de fungos amplamente encontrado no solo e plantas podendo causar 
infecções disseminadas com alta mortalidade em pacientes neutropênicos. De 2006 a 2013 foram relatados 
no Hospital das Clínicas da Unicamp 34 casos de casos de fusariose invasiva nos pacientes receptores de 
células hematopoéticas e com doenças hematológicas, dos quais, em 16 pacientes, Fusarium foi isolado em 
hemocultura. 
OBJETIVO 
O objetivo desse trabalho foi estudar o ar como possível fonte ambiental associada à alta incidência de 
Fusarium sp. em pacientes imunocomprometidos. 
METODOLOGIA 
Foram recuperados 108 isolados ambientais do gênero Fusarium do ar das enfermarias de Hematologia e 
Transplante de Medula Óssea (TMO) do Hospital de Clínicas/Unicamp, nos anos de 2012 e 2013. Dezoito 
isolados clínicos de Fusarium sp. foram isolados a partir de hemocultura de 16 pacientes internados nas 
mesmas enfermarias entre 2006 e 2013. O sequenciamento de DNA fúngico foi realizado para uma região 
do gene EF1α utilizando o kit Big Dye Terminator (Applied Biosystems). A relação evolutiva entre isolados 
clínicos e ambientais foi avaliada no programa MEGA5 com construção de árvore filogenética pelo método 
de Neighbor-joining e modelo Maximum Composite Likelihood com 1.000 replicatas. 
RESULTADOS 
Quinze isolados de sangue foram identificados como F. solani sp. e três como F. napiforme. Essas mesmas 
espécies foram encontradas em 14 isolados do ar, sendo 13 identificados como F. solani sp. e um F. 
napiforme. A análise filogenética para as amostras de ar e sangue pertencentes à mesma espécie revelou 
duas clades principais: A, contendo os isolados de F. solani, e B, com as amostras de F. napiforme. Um 
subgrupo encontrado na clade A classificou com alta confiabilidade (BT=99) nove isolados de F. solani de 
sangue e 10 amostras de ar, sugerindo a mesma origem filogenética para os isolados. Para a clade B, foram 
agrupados com alta relação um isolado de F napiforme de sangue e um obtido de ar (BT=95). Os dois 
isolados de F. napiforme foram recuperados do mesmo quarto (no. 452) da enfermaria de TMO, sendo o 
isolado clínico obtido em 2012 e o ambiental em 21/03/2013. 
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INTRODUÇÃO 
O diagnóstico das fungemias é feito principalmente pelo crescimento do fungo em hemoculturas. Essa 
técnica permite a identificação de fungos em aproximadamente 50% dos casos 
OBJETIVO 
O objetivo desse trabalho foi realizar a reaçào de sequenciamento para identificação de fungos 
diretamente de frascos de hemocultura 
METODOLOGIA 
Foram selecionados 50 frascos de hemocultura positivos para fungos(BacT/ALERT (Biomerieux). A 
identificação realizada Vitek 2® (Biomerieux) mostour: 9 Candida krusei, 11 C. albicans, 3 C. glabrata, 3 C. 
dubliniensis, 3 C. tropicalis, 1 C. parapsilosis, 1 C. lusitaniae, 14 Cryptococcus neoformans, 1 Histoplasma 
capsulatum, 1 Saccharomyces cerevisiae, 1 Rhodotorula sp. e 2 Fusarium sp.. Foram incluídos 30 tubos de 
hemocultura encerrados como negativos e 30 frascos positivos para bactérias O DNA foi extraído 
diretamente dos frascos utilizando o kit Hight Pure PCR Template Preparation (Roche) e as amostras foram 
submetidas ao sequenciamento da região ITS do DNA ribossomal fúngico com os iniciadores ITS1 (5’-
TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3’) e ITS4 (5’- TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’) e o kit Big Dye Terminator (Applied 
Biosystems). As sequências foram alinhadas no software ATSQ (Japan Software Inc.) e a homologia com 
outras sequencias do banco de dados foi avaliadas com a ferramenta BLAST 
RESULTADOS 
Observou-se 100% de concordância entre a identificação fúngica realizada pelo sequenciamento de DNA e 
a automatizada convencional. Três frascos de hemocultura classificados pelas técnicas convencionais ao 
nível de gênero foram classificados quanto à espécie pelo sequenciamento: 1 Rhodotorula mucilaginosa e 2 
Fusarium comlexo de espécies solani. Os 30 frascos encerrados como negativos, também foram negativos 
pela identificação molecular. Em dois frascos de hemoculturas positivas para Staphylococcus coagulase 
negativa(SCN), de pacientes diferentes, também resultaram positivas para Candida tropicalis e Candida 
albicans, respectivamente. Embora os resultados da identificação molecular dos 50 frascos hemocultura 
positivas para fungos tenham sido 100% concordantes com o sequenciamento, em duas hemoculturas que 
encerraram positivas para SCN havia concomitantemente a presença de Candida que não foram 
diagnosticadas. 
CONCLUSÃO 
Esses dados demonstraram que a presença de bactéria pode interferir no crescimento e na identificação de 
leveduras nos frascos de hemoculturas, pelo sistema automatizado resultando em falha no diagnóstico 
microbiológico de leveduras do genero Candida 
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INTRODUÇÃO 
A meningite criptocócica é uma das mais graves infecções fúngicas e ocorre em 90% dos casos em 
pacientes imunossuprimidos. Dois fatores são fundamentais para a patogênese dessa micose profunda: a 
virulência do fungo e a resposta imunológica do hospedeiro, sobretudo a imunidade celular. 
OBJETIVO 
Caracterizar fenotipicamente e genotipicamente Cryptococcus isolado de pacientes infectados pelo HIV e 
que apresentaram meningite criptocócica recidivante e/ou refratária. 
METODOLOGIA 
Foram selecionados para este estudo 78 isolados de Cryptococcus sp, todos de paciente co-infectados pelo 
HIV, sendo 55 de pacientes com meningite recidivante e/ou refratária (Grupo 1) e 23 de pacientes 
selecionados aleatoriamente e que apresentaram culturas positivas somente até dois meses depois do 
inicio da terapia antifúngica (Grupo 2). Foram feitas análises nos prontuários para obtenção dos dados 
clínicos. A genotipagem foi feita com PCR, com 7 pares de primers específicos. Três fatores de virulência 
foram determinados, a cápsula pela medição do diâmetro nas leveduras coradas com Tinta da China, a 
melanina com semeadura em meio com substrato apropriado e a fosfolipase por cálculos baseado na zona 
de precipitação formado ao redor da colônia no meio ágar gema de ovo. 
RESULTADOS 
Quanto a evolução da doença, o Grupo 1 apresentou mais óbitos (68,4%) e a cura (60%) foi mais incidente 
no Grupo 2. A maioria dos isolados de Cryptococcus dos Grupos 1 e 2 amplificaram com o primer SXI1?A 
um fragmento de 1150pb, específico para C. neoformans var. grubii, sorotipo A e tipo sexual α e apenas um 
isolado do Grupo 2 amplificou com o primer MF1Aα um fragmento 100pb, específico pra C. gattii sorotipo 
B/C e tipo sexual α. Não houve significância estatística nos dados obtidos dos fatores de virulência entre os 
Grupos 1 e 2, sendo os P value para determinação da cápsula, melanina e fosfolipase dos isolados de 
Cryptococcus foram de 0,3386; 0,6758; 0,4301, respectivamente. 
CONCLUSÃO 
Estes dados mostram que não houve diferenças moleculares e de virulência nos casos de meningite 
refratária recidivante, com os outros casos. A má evolução clínica da criptococose pode ser atribuída a 
fatores do hospedeiro. 
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INTRODUÇÃO 
Pacientes transplantados de células-tronco hematopoéticas e órgãos sólidos estão sob risco de 
complicações da influenza, logo a vacinação anual contra a gripe é bastante recomendada. Embora a 
soroconversão seja deficitária nestes pacientes, a eficácia clínica foi demonstrada em alguns estudos.  
OBJETIVO 
Como o papel das respostas humorais e celulares à vacinação contra a gripe em pacientes transplantados 
precisa ser mais bem entendida, realizamos um estudo prospectivo para avaliar as respostas humorais e de 
células T à vacina contra a gripe. 
METODOLOGIA 
Pacientes transplantados renais e de pulmão receberam uma dose da vacina contra o vírus Influenza. 
Amostras de sangue foram retiradas antes da vacinação e 45 dias após a primeira coleta. A reação de 
inibição da hemoglutinação (IHA) foi utilizada para avaliar as taxas de soroconversão (um aumento de 
quatro vezes nos títulos de anticorpos IH) e de soroproteção (presença de títulos IH ≥ 1:40). Os antígenos 
utilizados foram fornecidos pelo CDC (Atlanta, GA, EUA) e correspondiam às vacinas propostas para o 
hemisfério sul em 2012 (A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like virus; A/Perth/16/2009 (H3N2)-like virus; 
B/Brisbane/60/2008-like virus). 
RESULTADOS 
Trinta e oito pacientes com transplante renal, 21 transplantados de pulmão e 16 controles saudáveis foram 
incluídos. Considerando-se todos os antígenos de Influenza, um aumento nas taxas de soroproteção foi 
observado em todos os grupos, variando de 11,8% para 23,5% no grupo controle, 20% a 35% em 
transplantados de pulmão e de 13,1% para 28,9% em transplantados renais. 
CONCLUSÃO 
Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos em relação aos níveis de 
anticorpos na soroconversão e soroproteção antes e após a vacinação, como mostrado nas tabelas acima. 
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OR-35 - DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO COM CONTRAINDICAÇÃO DE VACINAÇÃO DE FEBRE AMARELA QUE 
PROCUROU O CENTRO DE REFERÊNCIA PARA IMUNOBIOLÓGICOS ESPECIAIS DO HCFMUSP  
Autores: KARINA TAKESAKI MIYAJI; KARIM YAQUB IBRAHIM; AMANDA NAZARETH LARA; VANESSA 
INFANTE; MARTA HELOISA LOPES; ANA MARLI CHRISTOVAM SARTORI  
Instituição: Hospital das Clínicas da FMUSP - SÃO PAULO/SP  
Área: IMUNIZAÇÕES - Sessão: MM / IM - Data: 23/05/2014 - Sala: SALA 6. ITATIBA+MAUÁ - Horário: 16:10-
16:20:00  
 
INTRODUÇÃO 
A vacinação é a medida mais eficaz de prevenção da Febre Amarela (FA). A vacina de FA é composta por 
vírus vivos atenuados, cultivados em ovos embrionados de galinha e está indicada a todos que residem ou 
viajam para áreas endêmicas para FA ou para países que exigem o Certificado Internacional de Vacinação e 
Profilaxia de pessoas provenientes de países endêmicos. Menores de seis meses de idade, portadores de 
doença imunodepressora (congênita ou adquirida), neoplasia ou HIV com alteração imunológica ou 
indivíduos em uso de imunossupressores não devem receber a vacina devido ao risco de evento adverso 
grave. Gestantes e mulheres amamentando não devem ser vacinadas, exceto em situações de epidemia. 
OBJETIVO 
Descrever a população que procurou o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (CRIE HCFMUSP) para vacinação de FA 
e a mesma foi contraindicada após avaliação médica. 
METODOLOGIA 
Consulta ao banco de dados existente no serviço onde são registrados os atendimentos aos indivíduos que 
receberam certificado de isenção da vacina de FA. 
RESULTADOS 
De 22/09/2011 a 25/02/2014 foram fornecidos 316 certificados de isenção da vacina de Febre Amarela. 
Destes, 199 (63%) foram para o sexo feminino, 97 (30,7%) para o sexo masculino e em 20 (6,3%) não havia 
informação. A média de idade foi de 43,7 (mínima=0; máxima=90) anos. Brasileiros constituíram a maioria 
dos atendimentos, 88,96%. Motivos da contraindicação à vacinação: imunossupressão terapêutica 
118(37,3%); neoplasia 61(19,3%); gestação 27(8,5%); pessoas vivendo com HIV/Aids 17(5,4%); alergia a 
componente da vacina 15(4,7%); outras condições imunodepressoras 15(4,7%); doença reumatológica 
13(4,1%); amamentação 10(3,2%); transplante 8(2,5%); idade avançada 8(2,5%); ter recebido outra vacina 
de vírus vivos há menos de 28 dias 7(2,2%); idade < 9 meses 4(1,3%); imunodeficiência congênita 3(0,9%); 
ignorados10(3,2%). Em relação ao destino da viagem, 198 (62,7%) viajariam para país sem risco de 
transmissão de FA, 85 (26,9%) viajariam para país endêmico para FA e em 33 (10,4%) não foi identificado o 
destino. 
CONCLUSÃO 
Pessoas com comorbidades ou em situações especiais, como gestação e amamentação, devem ser 
avaliados cuidadosamente antes da vacinação de FA. Em situações de contraindicação à vacinação, deve 
ser fornecido certificado de isenção e orientadas medidas alternativas de proteção contra FA se a viagem 
for para região endêmica, como uso de repelentes de insetos. 
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OR-36 - SURTO DE ESQUISTOSSOMOSE AGUDA EM VIAJANTES DETECTADO POR UM SERVIÇO DE 
EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR  
Autores: VERÔNICA MARIA SINKOC; RODRIGO NOGUEIRA ANGERAMI; PRISCILA MARCO SILVEIRA; JULIANA 
MANDATO FERRAGUT; AMANDA TEREZA FERREIRA; GEMA JESUS CAMARGO; MARCIA TEIXEIRA GARCIA; 
FRANCISCO HIDEO AOKI; MARIÂNGELA RIBEIRO RESENDE; MARIA LUIZA MORETTI  
Instituição: NVE/SEH/HC/UNICAMP - CAMPINAS/SP  
Área: MISCELÂNEA - Sessão: MM / IM - Data: 23/05/2014 - Sala: SALA 6. ITATIBA+MAUÁ - Horário: 16:20-
16:30:00  
 
INTRODUÇÃO 
A esquistossomose figura como doença endêmica em diversas regiões do país, se associando, ainda hoje, a 
significativas taxas de morbimortalidade para a população que reside em áreas de transmissão e um 
potencial agravo à saúde de viajantes. 
OBJETIVO 
Descrever surto de esquistossomose aguda em viajantes e o papel do serviço de epidemiologia hospitalar 
no desencadeamento das ações de vigilância epidemiológica. 
METODOLOGIA 
Caracterizar o surto de esquistossomose aguda bem como as respectivas etapas de avaliação de casos 
suspeitos e os processos de investigação clínica, laboratorial e epidemiológica do evento epidemiológico 
detectado a partir do atendimento de viajantes no Hospital de Clínicas da UNICAMP. 
RESULTADOS 
Foram internados para investigação, em um período de 7 dias, 2 pacientes masculinos (17 anos procedente 
de Sumaré/SP e 45 anos procedente de Campinas/SP), pertencentes a uma mesma família, com quadro de 
hepatoesplenomegalia febril e eosinofilia; os dois pacientes apresentaram exames protoparasitológicos de 
fezes com presença de ovos de Schistosoma mansoni e sorologia para S. mansoni reagente. Ambos os casos 
apresentavam como mesmo antecedente epidemiológico terem frequentado um açude no município de 
Padre Paraíso (MG). Foram identificados e convocados pelo Serviço de Epidemiologia Hospitalar do hospital 
outros 16 viajantes expostos ao mesmo local provável de infecção dos casos índices para avaliação clínica e 
laboratorial. Do total de 18 viajantes (incluindo os 2 casos índice), 13 foram os expostos ao açude, dentre os 
quais 12 foram os pacientes com resultados (parasitológico e/ou sorológico) confirmatórios para infecção 
por S. mansoni (taxa de ataque 92,3%). Todos os casos apresentaram a forma aguda da doença e a taxa de 
hospitalização foi 41,6%. Todos os pacientes foram tratados com praziquantel sem intercorrências. 
CONCLUSÃO 
O presente estudo aponta para a importância da esquistossomose, a semelhança de outras doenças 
endêmicas, enquanto risco à saúde de viajantes que se deslocam para áreas de transmissão. Nesse 
contexto, tanto a suspeição clínica precoce quanto as ações de vigilância oportunamente desencadeadas 
nos serviços de saúde devem ser consideradas de grande relevância no âmbito da assistência a pacientes e 
no desencadeamento das medias de prevenção e controle, sendo, portanto, fundamental a perfeita 
integração entre as áreas de assistência, os serviços de epidemiologia hospitalar e as diferentes esferas do 
sistema de vigilância. 
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EP-001 - INVESTIGAÇÃO DE INFECÇÕES PULMONARES AGUDAS QUE MOTIVARAM INTERNAÇÃO 
HOSPITALAR DE PACIENTES HIV POSITIVOS  
Autores: ANA ISABELA MORSCH PASSOS; ARIANE BUSSO; RAQUEL POLO DERTKIGIL; ERIVAN OLINDA 
RIBEIRO; PLINIO TRABASSO; TETSUHIRO MATSUSAWA; YUZURU MIKAMI; KENITCHIRO TOMINAGA; IVAN 
TORO; ANGELICA SCHREIBER; KATSHIKO KAMEI; MARIA LUIZA MORETTI  
Instituição: Universidade Estadual de Campinas - CAMPINAS/SP  
Ag.Financiadora: FAPESP - SATREPS UNICAMP - 2012/5118-0 - 02P-29548-09  
Área: HIV/AIDS - Sessão: TV1 - Data: 22/05/2014 - ÁREA E-POSTER - A - Horário: 10:00-10:05 
 
INTRODUÇÃO 
Apesar da terapia antirretroviral de alta potência, as doenças pulmonares são as mais frequentes 
associadas a alta mortalidade em pacientes com aids. A rápida identificação dos patógenos é importante 
para o correto manejo e tratamento dos pacientes.  
OBJETIVO 
Investigar a ocorrência de infecções pulmonares fúngicas em pacientes infectados pelo HIV que motivaram 
internação.  
METODOLOGIA 
Foram realizados exames microbiológicos de escarro e lavado brônquio-alveolar(LBA), LDH(sérica), 
radiografia e tomografia de tórax; (1,3)ß-D-glucana e galactomanana no soro e LBA, LAMP-PCR em escarro 
e LBA.  
RESULTADOS 
Incluídos 34 pacientes, idade média 42,97±9,10 anos; 13 (38%) do gênero feminino. Mortalidade geral foi 
17,6%(6 óbitos) e dos 12 pacientes com pneumocistose, 4 evoluíram para óbito (33%). A mediana de 
Linfócitos T/CD4 foi 118,50cel/mm3; mediana de carga viral (CV)52085,00 cópias/mL. Nove (26,5%) 
pacientes apresentaram CV indetectável e 21(62%) pacientes CD4=200cel/mm3. Quinze pacientes (47%) 
apresentaram resultado de (1,3)ß-D-Glucana(valor de referência:<80pg) positivo e dois pacientes (6%) 
apresentaram resultado positivo para Galactomanana(valor de referência:<0.5) no soro. Para um paciente, 
os testes de Galactomanana e (1,3)ß-D-Glucana foram positivos no LBA. Foi observada positividade para P. 
jirovecii para 1 de 2 LBA avaliados e 1 de 8 amostras de escarro analisadas por LAMP-PCR. Os diagnósticos 
prováveis foram os seguintes: pneumocistose:10; PAC:7; PCP+PAC:2; Tuberculose:2; Micobacteriose:1; 
Nocardiose:1; Histoplasmose:1; Criptococose:1; Infecção respiratória baixa:6; TEP:1; Diagnóstico não 
conclusivo:2. Para o diagnóstico de pneumocistose, a sensibilidade e especificidade de (1,3)ß-D-Glucana 
foram de 83,3% 70%, respectivamente. O diagnóstico clínico de pneumocistose teve relação significativa 
com: menor tempo de infecção pelo HIV (p=0,03); maiores valores de lactato desidrogenase (p=0,008); 
menores valores de CD4 (p=0,004) e maiores valores de (1,3)ß-D-Glucana no soro (p=0,002). 
CONCLUSÃO 
Pneumocistose foi a principal causa de doença pulmonar nos pacientes com aids e associada com alta 
mortalidade. A combinação da TC tórax+(1,3)ß-D-Glucana+LDH+ LAMP- PCR foram úteis na caracterização 
dos agentes etiológicos fúngicos do paciente HIV.  
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EP-002 - COMPARAÇÃO DA ADESÃO AO TRATAMENTO ANTIRRETROVIRAL PARA PORTADORES DO HIV 
EM UM SERVIÇO DE REFERENCIA DO CENTRO-OESTE PAULISTA: RESULTADOS PRELIMINARES  
Autores: NAYARA RODRIGUES VIEIRA; MONICA BANWART MENDES; KAREN INGRID TASCA; LENICE DO 
ROSÁRIO DE SOUZA  
Instituição: Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP - BOTUCATU/SP  
Ag.Financiadora: NÃO SE APLICA - NÃO SE APLICA  
Área: HIV/AIDS - Sessão: TV1 - Data: 22/05/2014 - ÁREA E-POSTER - A - Horário: 10:07-10:12 
 
INTRODUÇÃO 
Segundo a OMS, 14 milhões de indivíduos eram elegíveis para o uso de terapia antirretroviral (TARV) para o 
tratamento da infecção pelo HIV, em 2013, porém apenas 6,6 milhões tinham acesso, sendo mais um terço 
residente no Brasil. A TARV combina pelo menos três drogas, que quando utilizadas corretamente 
promovem recuperação do sistema imune, melhoram indicadores de morbidade, mortalidade e qualidade 
de vida, e diminuem o risco de resistência viral. Dificuldades de adesão relacionam-se ao número de 
comprimidos ingeridos diariamente, efeitos colaterais físicos e psicológicos do tratamento, e alterações de 
hábitos de vida. 
OBJETIVO 
Comparar a adesão de pacientes portadores do HIV em uso de 01º ou 02º esquema de tratamento, bem 
como estabelecer se o estado depressivo relaciona-se ou não à adesão. 
METODOLOGIA 
Utilizou-se um Questionário para a Avaliação da Adesão ao Tratamento Antirretroviral (CEAT-VIH) que 
avalia 20 questões e considera como aderentes aqueles que respondem “Nenhuma vez” às questões 1,2,3 
e 4 e “Não” à 19. Em comparação com a escala de depressão de Beck que soma 21 itens que variam de 0-3 
e classifica como: 0-9 não deprimidos, 10-18 depressão leve a moderada, 19-29 moderada a severa e 30-63 
severa. Foram incluídos pacientes em tratamento da infecção pelo HIV, maiores de 18 anos de idade. Para 
composição dos grupos amostrais os pacientes deveriam estar em uso de 01º ou 02º esquema terapêutico, 
há no máximo 30 dias e em atendimento no Serviço de Ambulatórios Especializados de Infectologia 
“Domingos Alves Meira” de Botucatu. 
RESULTADOS 
Até o momento dos 23 pacientes (12 femininos e 11 masculinos), um referiu uso de álcool semanalmente, 
05 são fumantes e não houve relatos de uso de drogas ilícitas. Quanto à presença de náuseas/vômitos e 
alterações gastrointestinais, 02 e 07 relataram estes sintomas respectivamente. Pela escala de Beck, dos 
pacientes em 01º esquema, 11 não deprimidos, 01 depressão leve ou moderada, 03 de moderada a severa. 
No grupo em 2º esquema, 06 não deprimidos e 02 depressão de moderada a severa. 60%dos pacientes em 
1º esquema e 63%em 2º foram considerados não aderentes pelo CEAT-VIH, sendo 10% do total, não 
aderentes e com depressão de moderada a severa ao mesmo tempo. 
CONCLUSÃO 
Não houve diferença na proporção de indivíduos não aderentes entre os dois grupos, metade apresentou 
alguma resposta no questionário que demonstrasse alterações de adesão, entretanto a escala de Beck não 
foi um bom parâmetro para avaliar se a depressão se associa ou não a adesão.  
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EP-003 - MENINGITE CAUSADA POR MICOBACTÉRIA NÃO TUBERCULOSA EM PACIENTE COM HIV/AIDS: 
RELATO DE CASO  
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Instituição: Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto - USP - RIBEIRÃO PRETO/SP  
Área: HIV/AIDS - Sessão: TV1 - Data: 22/05/2014 - ÁREA E-POSTER - A - Horário: 10:14-10:19 
 
INTRODUÇÃO 
Em pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida (aids), algumas espécies de micobactérias não 
tuberculosas (MNT), em especial Mycobacterium avium, comportam-se como agente de graves infecções 
oportunistas, sobretudo em pacientes com contagem de linfócitos TCD4+ menor que 50 células/mm³. 
Caracteristicamente as infecções são disseminadas, acometendo com maior frequência linfonodos, trato 
gastrointestinal, medula óssea e cursando com altas taxas de mortalidade. Existem raros relatos de 
acometimento de sistema nervoso central(SNC) por MNTs.  
OBJETIVO 
Relatar caso raro de envolvimento de sistema nervoso central por MNT em paciente com HIV/aids. 
METODOLOGIA 
Paciente de 23 anos, sexo feminino, portadora de HIV/aids sem uso de terapia antirretroviral (linfócitos 
TCD4+ de 5 células/mm³ e carga viral de 479.686 cópias/ml), hepatite C crônica, diabetes mellitus tipo 2 
insulino-dependente, tabagista e drogadita. História de tosse produtiva, dispneia, diarreia, dor abdominal, 
cefaleia e febre de evolução há seis meses. Exame físico abdominal evidenciou massa infra-umbilical, 
exame de imagem demonstrou linfonodomegalia mesentérica e retroperitoneal. Na cultura de fragmento 
colhido por biópsia houve crescimento de Mycobacterium avium. Houve crescimento do mesmo patógeno 
na hemocultura e em amostra de fezes. Iniciado tratamento com ciprofloxacino, claritromicina e 
etambutol, porém não houve aderência. Paciente retorna após um ano com manutenção das queixas, 
associado a quadro de confusão mental. Optado por investigação com exame de imagem de SNC e punção 
liquórica. Tomografia computadorizada de SNC não evidenciou alterações, o líquor tinha baixa celularidade 
e proteinorraquia, porém na cultura também houve crescimento de Mycobacterium avium. Apesar do 
tratamento, paciente evoluiu para óbito. 
CONCLUSÃO 
O caso ilustra a forma indolente mas fatal das infecções por MNT em pacientes com HIV/aids. Entretanto, 
neste caso houve uma complicação do quadro disseminado com o acometimento do SNC. Apesar da 
excelente resposta após início dos antirretrovirais, existe ainda muita dúvida sobre a melhor conduta em 
casos de infecção do sistema nervosos central causada por MNT.  
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EP-005 - PARACOCCIDIOIDOMICOSE E LEISHMANIOSE VISCERAL AUTÓCTONE DA REGIÃO DE CAMPINAS-
SP: RELATO DO PRIMEIRO CASO DE CO-INFECÇÃO NA LITERATURA MÉDICA  
Autores: ANDRE GIGLIO BUENO; RODRIGO NOGUEIRA ANGERAMI; PRISCILA MARCO SILVEIRA; JULIANA 
MANDATO FERRAGUT; LOREDANA NILKENES G DA COSTA; ANGELA T L S TEIXEIRA; CARLOS EMÍLIO LEVY; 
MARIA LUIZA MORETTI; MARCELO CARVALHO RAMOS; FRANCISCO HIDEO AOKI  
Instituição: UNICAMP - CAMPINAS/SP  
Área: MISCELÂNEA - Sessão: TV2 - Data: 22/05/2014 - ÁREA E-POSTER - A - Horário: 10:00-10:05 
 
INTRODUÇÃO 
A paracoccidioidomicose(Pbmicose) e a leishmaniose visceral(LV), doenças endêmicas no Brasil são 
correlacionadas geralmente com o meio rural. Com tendência à urbanização populacional, tem havido 
expansão das fronteiras das doenças, com possiblidades de “urbanização” destas endemias, não havendo, 
até o momento, relato na literatura dessa co-infecção, nem de LV autóctone na região de Campinas-SP. 
OBJETIVO 
Relatar o primeiro caso de co-infecção Paracoccidioides brasiliensis e Leishmania chagasii e apontar o 1º 
caso de LV autóctone em humanos na macro região de Campinas. 
METODOLOGIA 
Descrição do caso clínico, exames correlacionados, aspectos epidemiológicos de ambas as afecções e 
revisão de literatura acerca da co-infecção e LV. 
RESULTADOS 
Paciente masculino, 44 anos, natural de Tamarana/PR, procedente de Indaiatuba/SP, onde reside há mais 
de 15 anos, tabagista e etilista, trabalhador rural desde a adolescência. Iniciou seguimento na 
Otorrinolaringologia, com lesão orofaríngea há 6 meses, odinofagia, inapetência, fraqueza, emagrecimento 
de 15 kg e episódios de febre com 2 meses de evolução, com intensas desnutrição, dor abdominal e 
linfonodomegalia cervical. Biópsia de lesão ulcerada em pálato oral demonstrou presença de 
Paracoccidioides brasiliensis. A sorologia foi positiva, iniciando-se tratamento com 
sulfametoxazol+trimetoprim(SMX/TP). Hemograma demonstrou pancitopenia, além de hipoalbuminemia e 
hipergamaglobulinemia. Uma semana após, com dispnéia intensa de 2 dias de evolução, desenvolveu 
pneumotórax espontâneo em hemitórax direito. Progrediu com insuficiência respiratória aguda, submetido 
a drenagem de tórax, necessidade de intubação orotraqueal e uso de drogas vasoativas, permanecendo 
internado em UTI. Desenvolveu pneumonia bacteriana associada, tratado com antibióticos. Com boa 
evolução, após 4 dias, foi extubado, permanecendo estável hemodinamicamente. Já com suspeita de 
LV(pancitopenia), submetido a aspirado e biópsia de medula óssea, com visualização de Leishmania sp, 
comprovando-se com PCR positivo para Leishmania chagasii (medula óssea). Tratado com anfotericina B 
lipossomal, teve excelente resposta clínica e alta hospitalar após 45 dias de internação. Acompanhado 
ambulatorialmente, tem excelente recuperação, ainda sob tratamento. 
CONCLUSÃO 
Os autores relatam o 1º e único caso na literatura médica mundial de co-infecção com Paracoccidioides 
brasiliensis e Leishmania chagasii e o 1º caso de leismaniose visceral autóctone em humanos, em 
Indaiatuba, macro região de Campinas-SP. 
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EP-006 - EPIDEMIOLOGIA DAS NEOPLASIAS MALIGNAS DE FÍGADO E VIAS BILIARES INTRA-HEPÁTICAS  
Autores: ANTÔNIO GUILHERME DO PAÇO BAYLÃO; RENATA MAGRANI JUNQUEIRA; SANDRO JAVIER 
BEDOYA PACHECO; MÁRCIA DORCELINA TRINDADE CARDOS  
Instituição: Escola de Ciências Médicas de Volta Redonda - TAUBATÉ/SP  
Área: MISCELÂNEA - Sessão: TV2 - Data: 22/05/2014 - ÁREA E-POSTER - A - Horário: 10:07-10:12 
 
INTRODUÇÃO 
Este trabalho é um estudo epidemiológico das Neoplasias Malignas de Fígado e Vias Biliares Intra–
Hepáticas, realizado não somente a contribuir numa melhor elucidação e ampliação do conhecimento 
clínico da etiopatogenia das Neoplasias Hepáticas Malignas, que possuem como espectro de maior 
relevância clínica o Hepatocarcinoma Celular (CHC), mas também de sua distribuição epidemiológica. 
OBJETIVO 
A demonstração do panorama da mortalidade pelas neoplasias hepáticas malignas, bem como os fatores 
de risco associáveis à carcinogênese, o que é importante na etiopatogênese voltada à prevenção destes e, 
por conseguinte daquelas. 
METODOLOGIA 
Foram coletados dados de mortalidade pelo CHC do Sistema Nacional de Informações sobre Mortalidade 
(DATASUS) associados a um levantamento das referências bibliográficas de maior relevância sobre o tema. 
RESULTADOS 
Foram obtidos não somente os dados referentes às taxas de mortalidade por Neoplasias Hepáticas 
Malignas, mas também aqueles a respeito dos fatores de risco primários que favorecem o desenvolvimento 
de Neoplasias Malignas, sendo que o maior espectro desses fatores é a Infecção por VHB/ VHC 
caracterizando as hepatites virais B/ C em que foram obtidos dados que mostram uma prevalência elevada 
de CHC em pacientes portadores do antígeno para Hepatite B (HBsAg) quando em comparação a população 
em geral. Com isso, é como se a Infecção por VHB/ VHC atuasse como um “catalisador das transduções 
sinalizadoras intra-celulares” e induzisse a uma proliferação celular descontrolada, exatamente da mesma 
forma como acontece em massas celulares neoplásicas, com um crescimento celular em Progressão 
Geométrica.  
Além disso, constatou–se elevada prevalência de CHC em algumas regiões do Brasil, sobretudo a Região 
Sul, isso devido a uma associação de fatores ambientais, sociais e genéticos, porém os fatores de maior 
relevância clínica a indução de desenvolvimento neoplásico são o alcoolismo, as infecções por VHB/ VHC 
caracterizando as hepatites virais, as intoxicações sejam por metais pesados ou principalmente por 
Aflatoxinas sintetizadas pelo fungo Aspergillus flavus e as Causas Farmacológicas. 
CONCLUSÃO 
Em suma, concluiu–se que as Neoplasias Malignas de Fígado e Vias Biliares, tendo como principal espectro 
o Hepatocarcinoma Celular (CHC) e os Colangiocarcinomas (CC) apresentam uma elevada taxa de 
mortalidade não somente por faixa etária, mas também por sexo e grupo étnico/ raça, bem como 
apresentam também elevada prevalência na Região Sul do Brasil. 
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INTRODUÇÃO 
A esporotricose é uma infecção causada por Sporothrix schenckii e manifesta-se por lesões polimórficas da 
pele e subcutâneo, com comprometimento de tecido linfático adjacente. Em imunossuprimidos pode 
disseminar-se com comprometimento clínico grave.  
OBJETIVO 
Relatar caso de esporotricose disseminada com acometimento cutâneo, pulmonar, ósseo e do sistema 
nervoso central associado à imunossupressão avançada pelo HIV. 
METODOLOGIA 
Relato de caso com base em acompanhamento prospectivo da paciente e revisão de prontuário. 
RESULTADOS 
LCS, feminina, 20 anos, natural de Campo dos Goytacazes – RJ. Estudante, solteira, diagnóstico de HIV em 
março de 2011. Foi transferida ao IPEC/FIOCRUZ em junho/ 2012 devido a quadro de lesões cutâneas 
polimórficas disseminadas (consequentes a um episódio de arranhadura por seu gato doméstico), 
associadas à síndrome consumptiva e grave desnutrição(Fig 1 e 2). Foi diagnosticado S. brasiliensis por 
sequenciamento genético no sangue, líquor, escarro e urina. Lesões osteolíticas (ossos longos, mãos e pés) 
foram evidenciadas radiologicamente. O tratamento foi continuado com anfotericina B (complexo lipídico), 
associado à terbinafina, itraconazol e posaconazol (tabela 1). Manteve-se vigilância micológica mensal, 
evidenciando-se esterilidade liquórica em novembro de 2012, possivelmente após introdução do 
posaconazol. Esta resposta foi sustentada até outubro de 2013, apesar de alterações citológicas e 
bioquímicas progressivas no líquor (tabela 2). Tuberculose meníngea e síndrome de reconstituição 
imunológica foram aventadas, com início de esquema RIPE (por 28 dias) e de corticoterapia (14 dias). A 
paciente passou a apresentar confusão mental, cefaleia e nistagmo. Novo inventário radiológico evidênciou 
hidrocefalia exudativa (outubro 2013). Nesta mesma época houve positivação do líquor para S.brasiliensis. 
A paciente foi submetida à derivação ventriculoperitoneal (DVP) em 22/10/13 com importante melhora do 
quadro, recebendo alta hospitalar. Foi reinternada sintomática cerca de um mês após, por hidrocefalia e 
coleção liquórica organizada infrahepática que indicava obstrução da DVP. Em janeiro de 2014 a paciente 
evoluiu a óbito, por causa indeterminada, após novo procedimento de DVP. 
CONCLUSÃO 
Pacientes com grave imunossupressão por HIV e esporotricose devem ser rastreados quanto à infecção 
fúngica disseminada, sendo necessária vigilância microbiológica constante mesmo em vigência de terapia 
antifúngica 
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INTRODUÇÃO 
Micobactérias não tuberculosas (MNT) são microorganismos presentes na natureza e que têm 
patogenicidade variável. Muitas espécies de MNT raramente causam doenças,enquanto outras são 
altamente patogênicas e acometem portadores de doença pulmonar estrutural, DPOC e tabagistas. O 
diagnóstico de doença exige cautela, pois o isolamento de amostras não estéreis pode significar apenas 
colonização ou contaminação. Os critérios diagnósticos da doença pulmonar por MNT (American Thoracic 
Society-2007) baseiam-se em dados clínicos, radiológicos e microbiológicos.  
OBJETIVO 
Caracterizar todas as MNT isoladas em espécimes respiratórias e descrever o quadro clínico, microbiológico 
e radiológico, diferenciando doentes de não doentes. 
METODOLOGIA 
Estudo retrospectivo durante o ano de 2011, em espécimes respiratórias: escarro e lavado broncoalveolar 
(LBA) de pacientes HIV negativos. As amostras foram cultivadas em meio líquido automatizado (MGIT) e a 
diferenciação entre MNT e M. tuberculosis feita por teste imunocromatográfico (AgMPT64). A identificação 
da espécie foi feita pelo laboratório de referencia do Estado de São Paulo.  
RESULTADOS 
Foram 62 MNT isoladas. A idade média dos pacientes foi de 50 anos e 38 eram homens. Do total de 62 
pacientes com MNT na cultura, somente 6 pacientes tiveram a baciloscopia positiva. A distribuição das 
espécies foi a seguinte: 22,6% M. intracellulare, 6,4% M. abscessus, 6,4% M. avium, 4,8% micobactéria 
acromógena, 3,2% M. fortuitum, 4,8% M. gordonae, 1,6% M. peregrinum porcinum/septicum, 1,6% 
associação de M. fortuitum e M. tuberculosis e 48,3% sem identificação. Somente 13 pacientes não 
apresentavam sintomas respiratórios, 83,9% apresentavam alterações à radiografia de tórax. Um terço (20 
pessoas) já haviam tratado tuberculose previamente e tinham fibrose e sequela pulmonar. Em 15(24%) 
pacientes foi confirmada a doença por MNT, pelos critérios da ATS,2007. 
CONCLUSÃO 
Na maioria das vezes, o isolamente de MNT de espécime respiratória não representará doença, e sim 
colonização. Para instituir terapia específica devem-se considerar os aspectos clínicos, radiológicos e 
microbiológicos, principalmente quando o MNT isolado for M. intracellulare, M.avium, e M.abscessus que 
parecem estar mais associados à presença de doença em nosso meio. Diferente de pacientes HIV positivo 
onde o M. avium é a MNT mais frequentemente isolada, nos HIV negativos o M. intracellulare é a MNT 
mais isolada. Ainda é difícil identificar a espécie de MNT na rotina de serviços de referência. 
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EP-009 - PERFIL DO COLONIZAÇÃO DOS PACIENTES TRANSFERIDOS A UM HOSPITAL DE REFERENCIA EM 
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INTRODUÇÃO 
Um dos grandes problemas em relação controle das infecções relacionadas à assistência a saúde (IRAS) é a 
colonização dos pacientes com bactérias consideradas multirresistentes (BMR). O intercâmbio 
interinstitucionalde pacientes colonizados por BMR é sem dúvida uma grande preocupação e prevenir a 
disseminação de cepas multirresistentes um desafio para os serviços de infeção hospitalar 
OBJETIVO 
Demonstrar o perfil de colonização dos pacientes referenciados a um hospital terciário de cirurgias 
ortopédica, vascular e neurocirurgia 
METODOLOGIA 
Levantamento do banco de dados das culturas de vigilância (swab’saxilar e perianal) realizados no ano de 
2013 
RESULTADOS 
Entre janeiro a dezembro de 2013 foram coletados 1069 swab’s de vigilância dos pacientes transferidos ao 
hospital estadual central(H.E.C.) com 265 (24,7%) resultados positivos para BMR, sendo 122 
(47%)enterobactérias produtoras de beta lactamase de espectro estendido (ESBL), 55 
(20%)Acinetobacterspp sensíveis a carbapenêmicos e polimixinas, 47 (18%) Stphylococcus aureus resistente 
a meticilina (MRSA), 18 (6,7%)Pseudomonasspp sensíveis a carbapenêmicos e polimixinas, 13 (5%) 
Enterococcusspp resistentes a vancomicina (VRE), 10 (4%)GRAM negativos resistentes aos carbapenêmicos 
e apenas 24 (9%) não produtoras de ESBL, mas com perfil de AmpC 
CONCLUSÃO 
A realidade atual para alguns serviços de referencia é receber pacientes colonizados com BMR. Em nosso 
serviço cerca de ¼ tem esse perfil. Sabendo da grande capacidade de disseminação destas bactérias é 
mandatório instituir medidas complexas de controle de infecção hospitalar e garantir boa adesão às 
medidas de precaução e isolamento 
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EP-010 - INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA RELACIONADA A CATETER DE NUTRIÇÃO PARENTERAL 
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INTRODUÇÃO 
O uso da Nutrição Parenteral (NPP) na unidade de terapia intensiva (UTI) representa um desafio em relação 
ao seu manejo. Uma das complicações da NPP que podem aumentar a taxa de mortalidade dos pacientes 
em UTI são as infecções relacionadas ao uso de cateter de NPP. As taxas de infecção de corrente 
sanguíneas laboratorialmente confirmadas e relacionadas ao uso de NPP (ICSL/NPP) variam de 1,3% a 
26,2%. No trabalho de Bréton et al., a taxa de incidência foi 13,1 ICSL/ 1000 NPP-dia. 
OBJETIVO 
Avaliar as taxas de ICSL/NPP das UTIs em um hospital oncológico universitário e comparar com as taxas de 
ICSL não associadas a NPP. 
METODOLOGIA 
As ICSL foram registradas prospectivamente durante a vigilância epidemiológica das infecções relacionadas 
à assistência pelo Serviço de Controle de Infecção (SCIH), e foram definidas de acordo com os critérios 
NHSN 2009. As taxas de ICSL foram calculadas por 1.000 cateter NPP-dia nos pacientes sob NPP e 
comparadas com as taxas de ICSL por 1.000 CVC-dia nos pacientes sem NPP. 
RESULTADOS 
No período de Janeiro a Maio/2013 foram avaliados 42 pacientes em uso de NPP com uma mediana de 
NPP-dia de 8 (intervalo de 1 a 28 NPP/dia). Foram 5 casos de ICSL/NPP, 2 infecções por C. glabrata, 2 por A. 
baumanii e 1 por P. aeruginosa ambos resistentes a carbapenemicos. A mediana de NPP-dia entre os 
pacientes com infecção foi de 13 (intervalo de 4 a 16 NPP/dia) e nos pacientes sem infecção foi de 7 
(intervalo de 1 a 28). A incidência de ICSL/NPP foi de 8,4 episódios por 1000 NPP-dia. Nos pacientes sem 
uso de NPP a incidência foi de 3,0 episódios de ICSL por 1000 CVC-dia. Dois pacientes eram cirúrgicos e 3 
pacientes eram clínicos. Dentre os 5 pacientes com ICSL/NPP em uso, 4 foram a óbito, mas os óbitos não 
foram relacionados a infecção. 
CONCLUSÃO 
O uso de NPP aumentou o tempo de uso do CVC e as taxas de ICSL na unidade. Sendo assim há uma 
necessidade de propor um modelo de vigilância contínua para ICSL relacionada cateter de NPP. 
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INTRODUÇÃO 
A ecologia de patógenos-problema tem sido cada vez mais valorizada como determinante epidemiológico 
de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). Nesse contexto, Acinetobacter baumanii (um dos 
patógenos mais disseminados em hospitais brasileiros) tem sido estudado em relação a fatores de risco 
individuais, sazonalidade e disseminação clonal. No entanto, a hipótese de competição entre este e outros 
agentes de IRAS tem sido pouco abordada. 
OBJETIVO 
Analisar o quanto a incidência mensal de bacteremias nosocomiais por A. baumannii é influenciada pela 
ocorrência de outros patógenos. 
METODOLOGIA 
Foi realizado um estudo de delineamento ecológico, abrangendo hemoculturas coletadas entre 2005 e 
2010 no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (UNESP). Foram selecionadas culturas 
obtidas após o terceiro dia de internação (conforme definição de origem nosocomial pela Society for 
Healthcare Epidemiology of America [SHEA]). Duplicidades foram eliminadas. A seguir, calculou-se, a partir 
de dados administrativos do hospital, a densidade de incidência mensal para patógenos, divididos nos 
seguintes grupos: fungos, Staphylococcus aureus, estafilococos coagulase-negativa, Enterococcus spp., 
outros Gram-positivos, A. baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp., Escherichia coli e outros 
Gram-negativos. Modelo de regressão linear múltipla foi aplicado para avaliar a influência da incidência dos 
diversos grupos sobre a de A. baumannii. 
RESULTADOS 
A incidência geral de bacteremias por A. baumanii foi de 2,5 por 10.000 pacientes-dia, sendo este o terceiro 
agente mais comum (superado apenas por S. aureus e Klebsiella spp., com incidências de 2,8 e 2,7 por 
10.000 pacientes-dia). Em modelo de regressão linear multivariada, a incidência mensal de A. baumanii foi 
negativamente correlacionada à de S. aureus (b= -0,27, IC95%= -0,51 a -0,03, p=0,03) e de Enterobacter 
spp. (b=-0,45, IC95%=-0,78 a -0,13, p=0,006). Isso significa que cada elevação de 1 por 10.000 pacientes dia 
na incidência de S. aureus e Enterobacter spp. se relacionou a redução em aproximadamente 0,3 e 0,5 (por 
10.000 pacientes-dia) da incidência de A. baumannii. 
CONCLUSÃO 
Nossos resultados apontam para competição ecológica entre espécies causadoras de IRAS. Por serem 
patógenos frequentes, é de especial relevância a relação inversa entre ocorrência de S. aureus e A. 
baumannii. Esse achado pode ser útil para o delineamento de estratégias de controle de infecção. 
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INTRODUÇÃO 
O nasofibroscópio (NF) é um equipamento de fibra óptica rígido ou flexível, sem canal interno, que permite 
a visualização endoscópica do nariz, laringe e faringe. Apesar de ser classificado como dispositivo semi-
crítico, a recomendação de desinfecção de alto nível, bem como as soluções recomendadas, tem sido alvo 
de debate.  
As soluções desinfetantes de alto nível disponíveis no Brasil são aldeídos (glutaraldeído-GL e ortoftaldeído-
OPA) e ácido peracético (AP). Muitos fabricantes de equipamentos endoscópicos recomendam que a 
desinfecção seja realizada com GL ou OPA, alegando risco de oxidação e perda de vida útil das fibras com o 
uso de AP. O Hospital de Clinicas - Unicamp adquiriu, em agosto de 2013, dois nasofibroscópios Pentax 
adultos e um Olympus pediátrico que apresentavam tal recomendação em seus respectivos manuais, com 
risco de perda da garantia se outra solução fosse utilizada. Entretanto, o uso de aldeídos foi abolido no 
hospital devido aos impactos ambientais e profissionais. 
OBJETIVO 
Avaliar a compatibilidade da desinfecção de nasofibroscópios com ácido peracético, apesar da 
recomendação contrária do fabricante 
METODOLOGIA 
Foi estabelecido protocolo para o processamento dos NF novos, com capacitação da equipe de 
enfermagem. A limpeza é realizada com imersão em solução de detergente enzimático seguido de limpeza 
manual com tecido macio. O teste de vedação é realizado após cada uso no momento em que o NF é 
imerso. O enxague é realizado em água potável, a desinfecção por imersão em AP ph neutro por 10 
minutos, seguido de enxague em água potável. A avaliação da integridade e presença de efeitos danosos do 
AP sobre a estrutura do NF foi realizada através de inspeção em microscópio estereoscópio com aumento 
de até 80x antes do primeiro uso e a cada 30 dias. 
RESULTADOS 
De agosto de 2013 a janeiro de 2014 foram realizados 660 nasofibroscopias, sendo 43 com NF pediátrico e 
617 com NF adultos (308 e 309 exames cada fibra). As alterações visualizadas sob estereoscopia foram 
apenas cosméticas, sem comprometimento da integridade, funcionalidade ou vida útil dos equipamentos. 
CONCLUSÃO 
A desinfecção de alto nível por imersão em ácido peracético se mostrou viável e não representou risco à 
integridade e funcionalidade dos nasofibroscópios após mais de 300 usos.  
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INTRODUÇÃO 
As infecções causadas por cepas de enterobactérias produtoras da carbapenemase KPC (EPKPC) se tornou 
um problema relevante em todo o mundo. As infecções da corrente sanguínea (ICS) causadas por essas 
cepas estão associadas a altas taxas de morbidade e mortalidade. A terapia combinada com dois, três ou 
mais antimicrobianos parece ser a opção mais eficaz de tratamento. 
OBJETIVO 
Avaliar o impacto de várias opções de terapia combinada utilizando polimixina, aminoglicosídeos, 
carbapenens e tigeciclina, na mortalidade em 30 dias de pacientes com episódios de ICS causadas por 
EPKPC. 
METODOLOGIA 
Análise retrospectiva de pacientes com ICS causadas EPKPC em um hospital terciário de ensino em São 
Paulo, de janeiro a dezembro de 2013. Todos os isolados foram analisados microbiologicamente sendo a 
identificação e o perfil de susceptibilidade realizado pelo método automatizado BD Phoenix®. A pesquisa de 
carbapenemase nos isolados foi feita através de análise por PCR. 
RESULTADOS 
538 episódios de ICS foram avaliados nesse período. Destas, 89 cepas (16,5%) eram sugestivas de EPKPC. 67 
cepas (12,4%) foram confirmadas por PCR; desses pacientes 53 foram tratados com drogas 
antimicrobianas. A mortalidade em 30 dias ocorreu em 26% dos pacientes tratados (14/53). Entre os 
pacientes que morreram, a idade média foi de 56 anos (DP± 13 anos), 64,2% (9/14) eram do sexo 
masculino, 35,7% (5/14) eram cirúrgicos e 71,4% (10/14) estavam internados em unidade de terapia 
intensiva. Entre os pacientes que receberam antimicrobianos, oito (15%) foram tratados com terapia 
quádrupla, 23 (43,4%) com terapia tripla, 13 (19%) com terapia dupla e 17% com monoterapia. A taxa de 
mortalidade das terapêuticas utilizadas foi a seguinte: monoterapia 42%, terapia dupla 21%; terapia tripla 
28% e terapia quádrupla 7%. 
CONCLUSÃO 
ICS por EPKPC são frequentes em nosso serviço e apresentam considerável mortalidade. O tratamento 
combinado com três antimicrobianos foi o mais utilizado. A utilização de três ou mais antimicrobianos foi o 
esquema terapêutico mais eficaz, para o tratamento da ICS causada por cepas KPC. 
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INTRODUÇÃO 
As infecções da corrente sanguínea (ICS) vêm aumentando em incidência devido a maior frequência de 
procedimentos diagnósticos e terapêuticos invasivos, associados à mudança de perfil dos pacientes 
internados nas últimas décadas, caracterizado por aumento de idosos e pacientes imunocomprometidos, 
com um aumento no tempo de internação. As ICSs tem como importante agente o Staphylococcus aureus, 
sendo cerca de 30% deles resistentes à meticilina (MRSA), podendo chegar a até 73% em hospitais 
universitários. A taxa de mortalidade para pacientes com MRSA e S. aureus sensível à meticilina (MSSA) 
varia entre 10% a 90% e de 4% a 76%, respectivamente, dependendo do foco inicial e de fatores inerentes 
ao paciente. 
OBJETIVO 
Nós avaliamos a porcentagem de erro na escolha da antibioticoterapia empírica frente ao resultado da 
hemocultura solicitada para pacientes com bacteremia por S. aureus, estabelecendo possível correlação 
entre o tempo para o resultado do exame e mortalidade do paciente. 
METODOLOGIA 
Foram revisados os prontuários de pacientes com diagnóstico de infecção de corrente sanguínea (ICS) por 
Staphylococcus aureus, no período entre Janeiro 2006 a Julho de 2009, internados no Hospital Universitário 
Evangélico de Curitiba, Paraná. As bactérias foram identificadas por meio de análise bioquímica e os testes 
de susceptibilidade foram realizados pelo método de difusão em disco e E-test (vancomicina). O 
tratamento antibiótico foi analisado e classificado como correto ou incorreto. O atraso no início da 
antibioticoterapia correta também foi analisado, tão como a mortalidade. 
RESULTADOS 
Foram identificadas 151 bacteremias por S. aureus, sendo 39% por MRSA e 61% por MSSA. No grupo de 
MSSA, 78 (84,80%) pacientes receberam o antibiótico correto, contra 35 pacientes (59,30%) com MRSA (p = 
0,00016). Em 112 casos foi utilizada antibioticoterapia correta, contra 24 em que ela estava incorreta e 15 
nos quais nenhum antibiótico foi utilizado. A mortalidade global observada foi de 57%, sendo semelhante 
entre os grupos que usaram antibióticos corretos (53%) e naqueles em que estavam incorretos (54%) e 
aumentando para aqueles que não utilizaram a medicação (87%). O uso de antibioticoterapia correta 
previamente ao resultado da hemocultura não mostrou ter relação estatisticamente significativa com 
mortalidade (p=0,062). Essa diferença não ocorreu devido erro beta (tamanho amostral). 
CONCLUSÃO 
Ajuste de antibiótico em até 48 horas não mostrou aumentar a mortalidade de ICS por S.aureus. 



 

RESUMOS DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

Todos os dados foram reproduzidos exatamente conforme foram inseridos no sistema pelos autores. Portanto, repetições e eventuais erros são de 
responsabilidade dos mesmos. EP = E-Poster (Pôster Eletrônico) | OR = Apresentação Oral 

EP-015 - INTERVENÇÕES FARMACÊUTICAS RELACIONADAS COM A ANTIBIOTICOTERAPIA DE PACIENTES 
INTERNADOS  
Autores: ALBERTO FÁTIMA LIMA; CARLA SIMONE FERNANDES; JULIANA SOPRANI; NATHÁLIA FERRAZ; 
SILVIA COIMBRA OLIVEIRA; LEANDRO MACIEL CARDINAL  
Instituição: Hospital Santa Paula - SÃO PAULO/SP  
Área: ANTIMICROBIANOS/RESISTÊNCIA - Sessão: TV4 - Data: 22/05/2014 - ÁREA E-POSTER - A - Horário: 
10:14-10:19 
 
INTRODUÇÃO 
A revisão detalhada da prescrição médica pelo farmacêutico (validação farmacêutica) pode contribuir para 
segurança do paciente e racionalidade da antibioticoterapia. Os resultados alcançados através das 
intervenções farmacêuticas realizadas no momento da validação farmacêutica podem reduzir as taxas de 
mortalidade, custos e tempo de internação. 
OBJETIVO 
Analisar as intervenções farmacêuticas relacionadas com a antibioticoterapia realizadas durante a validação 
da prescrição médica. 
METODOLOGIA 
Foi realizado estudo unicêntrico, observacional, descritivo e transversal em hospital privado, município de 
São Paulo (SP). O hospital em estudo é de nível terciário, com capacidade para 200 leitos, sendo 50 leitos 
de unidades de terapia intensiva e possui o selo de acreditação Joint Commission International. Foram 
quantificadas e analisadas as intervenções farmacêuticas relacionadas com a antibioticoterapia realizadas 
durante o processo de validação da prescrição médica no período de outubro de 2013 a fevereiro de 2014. 
As intervenções farmacêuticas foram classificadas de acordo com as categorias das intervenções 
farmacêuticas padronizadas na instituição. 
RESULTADOS 
Durante o período do estudo foram realizadas 827 intervenções, média de 165 por mês. O número total de 
intervenções realizadas na validação das prescrições de pacientes que estavam na unidade de internação e 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foi de 226(24,7%) e 601(65,6%) respectivamente. Foram observados 
352(42,6%) intervenções relacionadas à incompatibilidade físico-química dos antimicrobianos, 243(29,4%) 
relacionadas ao ajuste de dose conforme função renal, função hepática ou doseamento sérico, 96(11,6%) 
relacionadas ao ajuste de dose e frequência conforme indicação clínica, 89(10,8%) relacionadas ao ajuste 
de duração da antibioticoterapia, 20(2,4%) relacionadas a duplicidade terapêutica, 19(2,3%) relacionadas a 
indicação da antibioticoprofilaxia, 8(1%) relacionadas a suspensão da antibioticoprofilaxia. A porcentagem 
de intervenções aceitas pelos prescritores foi de 99,65%. 
CONCLUSÃO 
As intervenções farmacêuticas realizadas durante a validação da prescrição médica garantem maior 
segurança e qualidade da antibioticoterapia do paciente internado, principalmente dos pacientes críticos, 
que devido alterações fisiopatológicas e o uso frequente de vários medicamentos faz-se necessário uma 
avaliação mais detalhada dos aspectos farmacotécnicos, farmacocinéticos e farmacodinâmicos dos 
antimicrobianos prescritos. 
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INTRODUÇÃO 
O uso inadequado de antimicrobianos (ATM) é uma das principais preocupações mundiais em virtude do 
desenvolvimento de resistência bacteriana, aumento de custos em saúde e da morbimortalidade em 
hospitais. Definir o perfil do consumo de ATM em uma unidade onde o seu consumo é alto é uma 
importante estratégia para nortear ações de prevenção e controle da multirresistência, reduzindo o custo, 
morbidade e letalidade de infecções. 
OBJETIVO 
Este trabalho objetivou descrever o perfil de consumo dos antimicrobianos utilizados em um Hospital de 
Referência no Tratamento de Doenças Infectocontagiosas do Centro-Oeste. 
METODOLOGIA 
Foi realizado um estudo descritivo do consumo dos antimicrobianos no Hospital de Doenças Tropicais Dr. 
Anuar Auad em Goiânia-Goiás no período de Janeiro de 2012 a Outubro de 2013.A instituição possui 107 
leitos distribuídos em 5 unidades de internação, sendo duas Unidades de Terapia Intensiva. As informações 
foram obtidas de relatórios de saída de antimicrobianos da farmácia da unidade. O consumo de 
antimicrobianos foi expresso em Dose Diária Definida (DDD) por 100 pacientes-dia sendo utilizada a 
classificação ATC/DDD da Organização Mundial da Saúde para cálculo do DDD de cada antimicrobiano. Os 
dados foram tabulados em planilha eletrônica do Excel. 
RESULTADOS 
No período estudado, foram prescritos 488,72 DDD, sendo 336,58 DDD de antibióticos (68,87%) e 152,14 
DDD (31,13%) de antifúngicos. Os medicamentos mais prescritos foram Anfotericina, Azitromicina, 
Fluconazol, Sulfametoxazol-Trimetropim, correspondentes a um total de 255,37 DDD (52,25%). Este padrão 
é compatível com um Hospital de Referência para tratamento de pacientes com Imunodeficiência 
Adquirida, visto que são prescritos como tratamento e profilaxia de doenças oportunistas. Também 
mostrou-se alto o consumo de Ceftriaxone (31,38 DDD; 6,42%) e Cefepime (30,12 DDD; 6,16%), 
medicamentos utilizados para o tratamento de infecções comunitárias, infecções interinstitucionais e 
infecções relacionadas à assistência à saúde. 
CONCLUSÃO 
Foi verificado por meio do estudo que o padrão do uso de antimicrobianos é diretamente relacionada ao 
perfil da população atendida no serviço. Análises posteriores serão importantes para determinar 
tendências e mudanças no padrão de prescrição desses medicamentos. 
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INTRODUÇÃO 
Incorporar e reter pessoas vivendo com HIV/AIDS em Serviços de Saúde é uma prioridade global, sendo 
tanto uma forma de garantir atenção em saúde a esses indivíduos como instrumental para por fim a 
epidemia. Evidências que indivíduos com infecção aguda/recente pelo HIV (i) têm maior potencial de 
transmissibilidade (Powers 2011; Sagar 2010), (ii) que o tratamento antirretroviral previne infecção de 
parceiros, e que (iii) um tratamento instituído na fase aguda pode eventualmente levar a cura funcional 
(Sáez-Cirión et al 2013), suportam a importância de investir na identificação desses indivíduos.  
OBJETIVO 
Descrever características moleculares do HIV de indivíduos recém diagnosticados na região do ABC/São 
Paulo. 
METODOLOGIA 
A partir da capacitação dos profissionais da saúde do Município de Santo André envolvidos na atenção 
direta a população, aconselhamento em CTA, médicos da atenção básica, entre outros, a testagem do HIV 
foi fomentada. Pacientes após consentimento tiveram suas amostras avaliadas, segundo algoritmo que 
incluía testagem molecular (carga viral), em seronegativos com evidência de infecção aguda (Poster 310, 
INFECTOLOGIA-2013). Os diagnosticados foram incorporados no ARMI - Ambulatório de Referência em 
Moléstias Infecciosas. Parte do genoma do HIV foi amplificado e sequenciado no Laboratório de Retrovírus, 
Instituto Adolfo Lutz. O subtipo foi determinado no NCBI genotyping e resistência primaria definida 
conforme Stanford db-CPR. 
RESULTADOS 
Dentre 70 novos pacientes com infecção para o HIV identificados com base no algoritmo de 2011 a 2014, 
17% apresentaram evidência clínica ou laboratorial de infecção aguda (menos de 6 meses). Maioria (81%) 
do sexo masculino, destes 88% homens que fazem sexo com homem. Medianas de idade= 30 anos, CD4 
467 céls/mm3 e carga viral 4,3 log10. Resistência primária foi identificada em 8.5% (4/47 genotipados) com 
resistência a análogos (n=2) e a não análogos (n=2). O subtipo B foi o mais frequente (75%), com 11,5% F ou 
recombinantes BF e 13,5% C ou recombinantes BC. O número de infecções por subtipo C/BC foi 
significantemente superior (p=0.003) entre esses casos (6/47) do que o observado entre pacientes em falha 
terapêutica do serviço (1/114).  
CONCLUSÃO 
O aumento do subtipo C na região esta de acordo com estudos na área metropolitana de São Paulo, 
apontando para uma mudança do perfil da epidemiologia molecular na região. A taxa de resistência 
transmitida é intermediária, sendo importante o monitoramento da evolução dessas taxas. 
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INTRODUÇÃO 
Anemia de doença crônica é um achado comum em pacientes vivendo com vírus do HIV (aproximadamente 
80% dos infectados), sendo diversas as suas causas: a própria infecção pelo HIV, drogas como a zidovudina, 
o sulfametoxazol-trimetroprim, doenças linfoproliferativas, coinfecções com micobactérias, fungos, ou 
vírus, como o Parvovírus B19. Este vírus é de distribuição mundial e agente causador do eritema infeccioso 
na criança. A aplasia pura de série vermelha, também causada por este agente, é decorrente da inibição 
transitória da eritropoese. Em pacientes com AIDS, o Parvovírus B19 pode causar prolongada e séria 
anemia crônica devido à lise contínua dos precursores eritróides, já que a imunossupressão dificulta a 
produção de anticorpos neutralizadores.  
OBJETIVO 
Relatar um caso de tratamento de anemia por Parvovírus B19 em paciente com AIDS. 
METODOLOGIA 
Assistência em Enfermaria na Unidade Especial de Tratamento em Doenças Infecciosas (Hospital das 
Clínicas, FMRP-USP) 
RESULTADOS 
Mulher de 29 anos, com CD4 de 46 células. e Carga viral de 79 cópias/ml, com diagnóstico recente de HIV, 
refere cefaléia frontal de moderada intensidade e apatia há 2 semanas. Ao exame físico: apresentava 
hepatoesplenomegalia e pápulas hipercrômicas cicatrizadas difusas, principalmente em membros e tronco. 
Exames laboratoriais: Hemoglobina de 3,6 g/dl, Hematócrito de 12%, Glóbulos Brancos 3000/ µL (Linf20%), 
Plaquetas 244000 µL. Feita hipótese de Histoplasmose disseminada e iniciado tratamento empírico com 
Fluconazol. Após 6 transfusões sanguíneas, houve nova queda de Hemoglobina e após avaliação da equipe 
de hematologia, realizado pulsoterapia com prednisona e ciclosporina por 3 dias, pois aventada etiologia 
auto-imune. Com a identificação do PCR Parvovírus B19 no sangue, iniciado tratamento com 
Imunoglobulina Humana, sendo suspensas as demais terapêuticas, com melhora após um dia do início do 
tratamento e aumento de Hemoglobina para 8,2 g/dl. 
CONCLUSÃO 
Dados na literatura explicitam a infrequência da infecção ativa pelo Parvovírus B19 em pacientes com HIV. 
No entanto, daqueles coinfectados, a média de CD4 é de 40, notando-se a correlação com 
imunossupressão avançada e aplasia pura de série vermelha secundária ao Parvovírus B19. Há relato de 
completa remissão da anemia em paciente com terapia antirretroviral plenamente ativa, sendo o 
tratamento com imunoglobulina reservado para casos refratários e graves. O adequado manejo e 
tratamento da anemia causada pelo Parvovírus B19 depende do diagnóstico preciso da infecção.  
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INTRODUÇÃO 
Entre portadores de vírus HIV, atualmente metade são mulheres enquanto na década de 1980 elas 
respondiam apenas a um terço dos casos. Considerando a mudança do perfil epidemiológico é fundamental 
o estudo para avaliar as possíveis diferenças entre homens(H) e mulheres(M) no momento de seu 
acolhimento em serviços especializados constitui uma questão relevante e atual. A identificação de 
características particulares aos gêneros pode fornecer subsídios importantes para a estruturação da 
prestação de serviços, propocionar melhor orientação a respeito dos pontos críticos de cada gênero, bem 
como traçar perfil epidemiológio das afecções clínicas mais prevalentes.Avaliar diferença clínica, 
laboratorial e epidemiológica entre gêneros em pacientes HIV positivo em dois serviços de atendimento 
especializado. 
OBJETIVO 
Avaliar diferença clínica, laboratorial e epidemiológica entre gêneros em pacientes HIV positivo em dois 
serviços de atendimento especializado. 
METODOLOGIA 
Busca ativa de dados através de revisão de prontuários, incluindo amostra aleatória de pacientes HIV 
positivos(Hospital Geral de Fortaleza e na Clínica Escola de Medicina Unichristus) 
RESULTADOS 
Amostra foi composta por um total de 336 pacientes, sendo M = 121(36%) e H = 215(64%). Não houve 
diferença estatística entre a média de idades, ficando F = 37,7(±10,8) anos e H = 37,6(±11,6) anos (p=0,9). A 
média do tempo de acompanhamento também foi similar, M = 66,62(±46,9) e H = 63,4(±64,0) (p=0,68). 
Percebeu-se diferença importante na primeira dosagem de Carga Viral(CV), para H = 82124,2(±271303,7) e 
M = 37016,8(±68567) (p=0,004). O mesmo não se verificou na contagem de CD4 inicial, H = 431,0(±244,0) e 
M = 509,5(±430,3) (p=0,14). De um total de 113 pacientes com CV indetectável, temos M = 37(32,7%) e H = 
76(67,3%) (p=0,01). Não houve diferença entre a presença de comorbidades como HAS, DM ou coinfecção 
com hepatite. Cerca de 40% da amostra utilizava TARV composta por AZT+3TC+EFZ ou TDF+3TC+EFZ. Em 
relação a sintomatologia na abertura do quadro, notou-se diferença estatística apenas na apresentação 
com perda de peso, com maioria de homens (p=0,03). Os homens também tiveram mais associação com 
outras DST(p=0,01), sobretudo Sífilis(p=0,002) e HPV(p=0,04). 
CONCLUSÃO 
Evidenciamos maior CV inicial em homens e maior supressão viral neste grupo após início de terapia, 
sugerindo necessidade de maior investigação sobre fatores que possam influenciar a resposta virológica 
entre gêneros e detectar possíveis dificuldades regionais de adesão neste grupo. 
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EP-020 - SARCOMA DE KAPOSI DISSEMINADO EM PACIENTE COM SIDA COM RESPOSTA A 
QUIMIOTERAPIA COM VIMBLASTINA  
Autores: NATALIA ZAMBÃO DA SILVA; RENATA BERNARDO SOARES; HELIANA OLIVEIRA GOÉS; CAREN DOS 
SANTOS LIMA; LAURA MAYDANA SELBACH; RAFAEL OLIVEIRA CARVALHO; DANYELLE CRISTINA DE SOUZA; 
ADELMO DAUMAS GABRIEL; PATRICIA YVONNE MACIEL PINHEIRO  
Instituição: UNIVERSIDAEDE FEDERAL FLUMINENSE - NITERÓI/RJ  
Área: HIV/AIDS - Sessão: TV1 - Data: 22/05/2014 - ÁREA E-POSTER - B - Horário: 10:21-10:26 
 
INTRODUÇÃO 
O Sarcoma de Kaposi (SK) é um tumor vascular associado ao herpesvirus humano 8 (HHV-8). A forma mais 
comum está ligada a SIDA e ocorre em uma taxa de 6 casos por milhão de pessoas ao ano. O envolvimento 
cutâneo caracteriza-se por lesões purpúricas, azul avermelhadas, placas e nódulos. A forma disseminada é 
mais rara na literatura nos últimos 10 anos.  
OBJETIVO 
Relata-se o caso de um homem, 26 anos, HIV positivo com quadro de linfonodomegalia, lesões pápulo-
nodulares violáceas disseminadas, derrame pleural bilateral e pericárdico. Biópsias e imunohistoquímica de 
pele, linfonodo e duodeno confirmaram SK, 
METODOLOGIA 
Revisão de prontuário e bibliografica associada a confirmação histopatologica. Realizou-se TARV com 
lamivudina,tenofovir, ritonavir e atazanavir e quimioterapia com vimblastina e dexametasona. 
RESULTADOS 
No caso em questão, optou-se por quimioterapia com vimblastina pela gravidade do quadro,com resposta 
clínica satisfatória. 
CONCLUSÃO 
Antes do advento da TARV o SK era 20.000 vezes mais comum em pacientes com SIDA do que a população 
geral. A introdução dos antirretrovirais provoca a melhora da imunidade e remissão das lesões. Entretanto, 
o tratamento específico varia desde apenas a TARV até poliquimioterapia. Ressalta-se, portanto a 
importância de uma equipe multidisciplinar no tratamento precoce e incentivo a TARV em pacientes HIV 
positivos, além do rápido reconhecimento de neoplasias oportunistas. 
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EP-021 - SÍFILIS GÁSTRICA  
Autores: LUCAS BARBOSA AGRA; CAMILA CRISTINA M RODRIGUES; MARÍLIA LUCAS BORSARI; HELENA 
RANGEL ESPER; AMANDA FLENIK KERSTEN; EVANGELINA INACIO NAMBURETE; HENRIQUE DIB OLIVEIRA; 
HELOYSA LIBERATORI GIMAIEL; VALDES ROBERTO BOLLELA; RODRIGO CARVALHO SANTANA  
Instituição: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP - RIBEIRÃO PRETO/SP  
Área: MISCELÂNEA - Sessão: TV2 - Data: 22/05/2014 - ÁREA E-POSTER - B - Horário: 10:00-10:05 
 
INTRODUÇÃO 
A sífilis é uma doença sistêmica causada pelo Treponema pallidum através de exposição sexual ou materno-
fetal, sendo raro o envolvimento gástrico. 
As manifestações digestivas mais comuns são dor abdominal, náuseas, vômitos e perda de peso, além de 
ocorrer anorexia e sensação de plenitude, com muitos casos confundido com neoplasia. 
OBJETIVO 
Relatar a forma rara de uma doença comum. 
METODOLOGIA 
Paciente atendido no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto em 2013. 
RESULTADOS 
VSA, homem, 54 anos, branco, trabalhador rural e procedente de Cajuru -SP, encaminhado em junho de 
2013 para investigação de dor abdominal e vômitos diários há mais de um mês, que não melhoravam com 
omeprazol e bromoprida. Tinha epigastralgia ao ingerir qualquer alimento, com saciedade precoce e 
hiporexia, com perda de 11kg (peso: 48,5kg). 
Surgiram lesões hipercrômicas no tronco nos últimos três meses e lesão genital ulcerada e indolor há um 
mês. 
Sem patologias prévias, era tabagista e etilista, além de ter relações sexuais desprotegidas com 
profissionais do sexo. 
Estava em regular estado, descorado, hidratado e emagrecido. Múltiplas lesões hipercrômicas em 
tronco/dorso e membros superiores. Abdome com leve dor a palpação profunda do epigástrio. 
Em 13/06, Hemoglobina: 9,8g/dl e foi realizado EDA onde foi visto no corpo gástrico lesão infiltrativa, 
estrelada, irregular, se estendendo até o fundo sugerindo neoplasia. Biópsias: gastrite crônica intensa e 
ativa com áreas de erosão superficial, destruição glandular e infiltrado inflamatório rico em plasmócitos. 
Ausência de malignidade. 
Com a forte suspeita de neoplasia e a incompatibilidade endoscópica x anatomopatológica, repetimos a 
EDA em 10/07 com resultados idênticos. Anti-HIV negativo, CIE negativo, VDRL 1/256, biópsia de pele com 
infiltrado linfocítico e plasmocítico superficial e degeneração vacuolar que sugerem LUES. 
Feito Penicilina Benzatina 2,4mi UI em 19/08, 26/08 e 02/09, e após três semanas tinha melhora da dor, 
remissão dos vômitos e da lesão peniana, regressão das lesões de pele e recuperação do peso: 56kg. Nova 
EDA mostrou área cicatricial esbranquiçada em corpo gástrico, bem delimitada, AP sugerindo gastrite 
crônica leve e inativa. Hemoglobina: 15,6g/dl e queda do VDRL: 1/64. 
CONCLUSÃO 
Acometimento gástrico pelo treponema é raro, quase sempre mimetizando neoplasia. 
É imprescindível se atentar a epidemiologia para DSTs, principalmente com o achado de lesão genital. 
A penicilina é eficaz em todas as formas de sífilis, com resposta clínica apropriada na forma gástrica. 
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EP-022 - AUMENTO DO NÚMERO DE CASOS E O IMPACTO DA PCR EM TEMPO REAL NO DIAGNÓSTICO DA 
COQUELUCHE NO HC/UNICAMP  
Autores: MARCIA TEIXEIRA GARCIA; MARIÂNGELA RIBEIRO RESENDE; AMANDA TEREZA FERREIRA; 
VERONICA MARIA SINKOC; RODRIGO NOGUEIRA ANGERAMI; GEMA JESUS CAMARGO; ELIANE OLIVEIRA 
MORAIS; MARIA LUIZA MORETTI  
Instituição: Hospital de Clínicas Da UNICAMP - CAMPINAS/SP  
Área: MISCELÂNEA - Sessão: TV2 - Data: 22/05/2014 - ÁREA E-POSTER - B - Horário: 10:07-10:12 
 
INTRODUÇÃO 
No Brasil, assim como em diversos países, observou-se uma elevação do número de casos de coqueluche 
nos últimos anos. Em 2011, ano hiperendêmico no estado de São Paulo, Campinas foi a segunda cidade do 
estado em número de casos confirmados (19/451) e o NVE/HC/ UNICAMP notificou 47,4%(9/19) dos casos 
residentes no município. Considerando que a coqueluche é uma doença imunoprevenível, a gravidade em 
menores de 6 meses e a semelhança com outras doenças respiratórias em adultos, estudos que avaliem o 
comportamento da doença e sua elucidação diagnóstica são importantes para auxiliar na definição de 
políticas de saúde coletiva. 
OBJETIVO 
Avaliar a série histórica dos casos de coqueluche notificados em hospital universitário. 
METODOLOGIA 
Foram avaliados os casos suspeitos de coqueluche notificados pelo NVE/HC/UNICAMP no período de 2007 
a 2013. Os exames de cultura e de PCR em Tempo Real(RT-PCR) foram realizados pelo Instituto Adolfo Lutz-
SP (IAL-SP), sendo o último implementado em outubro de 2009. Para avaliar a positividade laboratorial foi 
considerado o período de 2010 a 2013. 
RESULTADOS 
Entre 2007 e 2013 o NVE notificou 209 casos suspeitos e confirmou 57, com uma tendência crescente a 
partir de 2011. Dos 57 confirmados, 61,77%(35/57) eram menores de 6 meses, 59,6%(34/57) foram 
hospitalizados e 2(3,5%) pacientes evoluíram a óbito por coqueluche. Os sintomas mais frequentes foram 
tosse (100%), tosse paroxística 75,4%(43/57), cianose 64,9%(37/57) e vômitos 47,4%(27/57). Considerando 
os anos de 2010 a 2013, foram notificados 191 suspeitos, sendo 161 com coleta de material de nasofaringe. 
A positividade da cultura e do RT-PCR foi de 6,2%(10/161) e 15,5%(25/161) respectivamente. O RT-PCR foi 
capaz de diagnosticar 18 casos cuja cultura foi negativa e em 3 situações a cultura foi positiva, mas o PCR 
negativo.  
CONCLUSÃO 
O aumento crescente do número de casos de coqueluche assim como a prevalência em menores de 6 
meses foi semelhante aos dados nacionais e regionais. Os dados apresentados devem ser representativos, 
uma vez que o hospital notificou quase a metade dos casos diagnosticados pelo município em 2011. A 
implantação da técnica de RT-PCR aumentou bastante a positividade laboratorial para Bordetella pertussis, 
mostrando grande utilidade na elucidação diagnóstica, entretanto, a positividade da cultura em alguns 
casos que tiveram PCR negativos sugere que os exames são complementares e que uma técnica não deve 
substituir a outra. 
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EP-023 - CASOS DE COQUELUCHE NOTIFICADOS NO HOSPITAL ESTADUAL SUMARÉ EM 2013  
Autores: ANDRÉ LUIZ GONÇALVES; MARIA HELENA POSTAL PAVAN; MARIA LUISA FERREIRA MIRANDA; 
MARCELO CONRADO REIS; MARCELO BARCIELA BRANDÃO; DULCE MARIA TOLEDO ZANARDI; JULIANA 
PAULA FERRAZ SANTOS; NATHALIE OLIVEIRA DIAS; ARTHUR JOSÉ SOUZA COLUSSI; CAROLINA C RIBEIRO 
VALLE; ALESSANDRA REINATO WOLFF; JUNE BARREIROS FREIRE  
Instituição: Hospital Estadual Sumaré - CAMPINAS/SP  
Área: MISCELÂNEA - Sessão: TV2 - Data: 22/05/2014 - ÁREA E-POSTER - B - Horário: 10:14-10:19 
 
INTRODUÇÃO 
A coqueluche é uma doença respiratória caracterizada por tosse com paroxismos. O agente causador é a 
Bordetella pertussis e a doença é transmitida através do contato com a secreção respiratória da pessoa 
infectada. Embora atinja todas as faixas etárias, a predominância dos casos de internação e que evoluem a 
óbito ocorrem em crianças, principalmente entre aquelas que ainda não iniciaram o esquema vacinal ou 
não completaram ao menos 03 doses da vacina tríplice bacteriana. Nas duas últimas décadas o número de 
casos da doença vem crescendo em vários países – no Brasil inclusive - apesar das altas taxas de cobertura 
vacinal. Uma das estratégias adotadas para a vigilância da coqueluche é a implantação de Unidades 
Sentinelas de Coqueluche, do qual o Hospital Estadual Sumaré (HES) faz parte. 
OBJETIVO 
Descrever os casos notificados de coqueluche atendidos no Hospital Estadual Sumaré no ano de 2013. 
METODOLOGIA 
Fichas de Notificação Compulsória de Coqueluche preenchidas no Hospital Estadual Sumaré no ano de 
2013. 
RESULTADOS 
Foram notificados 23 pacientes com suspeita de coqueluche, sendo13 (56,5%) do sexo feminino, e 10 
(43,5%) do sexo masculino. Quanto à faixa etária, 15 (65,2%) eram menores de 3 meses; e menores de 1 
ano representaram 82,6% dos casos (n=19). Em 21 (91,3%) pacientes foram realizados swabs de 
nasofaringe. A coqueluche foi confirmada em 14 casos, sendo que em 10 (71,4%) deles houve confirmação 
por cultura e/ou PCR para Bordetella pertussis. Em 04 (28,6%) casos a confirmação se deu pelo critério 
clínico-epidemiológico. Entre os casos confirmados, 13 (92,8%) evoluíram para cura, e 01 (7,2%) evoluiu a 
óbito. Todos os pacientes notificados foram tratados com antibiótico de acordo com o protocolo do 
Ministério da Saúde. 
CONCLUSÃO 
Com o aumento do número de casos suspeitos de coqueluche internados no Hospital, foram instituídas 
estratégias para evitar a transmissão intra-hospitalar da doença: isolamento dos casos até o quinto dia de 
tratamento, busca ativa de colaboradores com sintomas respiratórios, uso de azitromicina profilática na 
faixa etária pediátrica quando há suspeita de coqueluche em funcionário do setor e indicação da vacina 
Tríplice Bacteriana Acelular (DTPa) para os profissionais envolvidos com a assistência pediátrica. 
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EP-024 - INFECÇÕES DA COLUNA VERTEBRAL: ESTUDO COMPARATIVO DE DIAGNÓSTICO 
MICROBIOLÓGICO ENTRE CULTURAS DE TECIDO PERI-IMPLANTAR E CULTURAS DO FLUIDO DE 
SONICAÇÃO DE IMPLANTES REMOVIDOS CIRURGICAMENTE  
Autores: MAURO JOSE COSTA SALLES; MAYSA HARUMI YANO; CELY BARRETO; MARIA APARECIDA MURÇA; 
LUCIA HIROMI KAWAI; STANLEY NIGRO; ELZA UEMURA VICENTINI; OSMAR AVANZI  
Instituição: Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de SP - SÃO PAULO/SP  
Área: MISCELÂNEA - Sessão: TV2 - Data: 22/05/2014 - ÁREA E-POSTER - B - Horário: 10:21-10:26 
 
INTRODUÇÃO 
Infecções na coluna vertebral podem ocorrer em até 7% dos casos após cirurgia de implante. O diagnostico 
é de difícil realização, uma vez que as infecções latentes podem não demonstrar sinais ou sintomas bem 
evidentes. 
OBJETIVO 
Comparar a sensibilidade, especificidade e valores preditivos positivos e negativos (VPP e VPN) para 
identificação de patógenos associados a essas infecções através de cultura de tecidos peri-protéticos com a 
cultura de amostras obtidas por sonicação de implantes removidos. 
METODOLOGIA 
Esse estudo de coorte prospectivo foi realizado em agosto de 2011 a setembro de 2013 em Departamento 
de Ortopedia, entre pacientes submetidos à remoção cirúrgica parcial ou total de implante de coluna. O 
diagnóstico de infecção associado ao implante foi baseado em critérios publicados na literatura. As 
amostras de tecido peri-implante foram recolhidas e enviadas sob condições estéreis para cultura em 
laboratório. Os implantes removidos foram mantidos em recipientes estéreis e cobertos com solução de 
Ringer, submetidos à vórtex por 30 segundos e sonicação por 5 minutos (frequência de 40 kHz e densidade 
de potência 0,22W por centímetro quadrado). Os microrganismos isolados no meio de cultura do fluido 
sonicado foram identificados de acordo com o método padrão. A análise estatística foi feita com o teste de 
McNemar. 
RESULTADOS 
Do total de 26 pacientes com implantes de coluna removidos, 68% Tinham critérios para a infecção pós-
operatória, sendo que 62,5% eram do sexo masculino com idade média de 46 anos. O tempo médio de 
implantação foi de 31 meses e as razões para a cirurgia foram: doença degenerativa da coluna vertebral 
(45,8%), fratura não exposta (25%) e deformidade da coluna vertebral (29,2%). A cultura de tecidos peri-
protéticos apresentou sensibilidade e especificidade de 47% e 85,7% respectivamente, enquanto a cultura 
de fluido sonicado apresentou taxas de 94,1% e 100% também respectivamente. VPP para cultura de 
tecidos peri-protéticos e cultura de fluido sonicado foram de 88,8% e 100% e os VPN’s foram de 40% e 
87,5% respectivamente (P=000,1). Staphylococcus aureus e Staphylococcus coagulase-negativos foram 
identificados em 37,5% e 33,3% das culturas de fluido sonicado, 12,5% e 11,1 % das culturas de tecidos 
peri-implantares, respectivamente. 
CONCLUSÃO 
No presente estudo, as culturas de fluido sonicado aprimoraram o diagnóstico microbiológico das infecções 
associadas aos implantes de coluna vertebral. 
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EP-025 - SEPSE APÓS RASH CUTÂNEO MODERADO DURANTE TRATAMENTO DE HEPATITE C CRÔNICA 
COM USO DE TELAPREVIR - RELATO DE CASO  
Autores: FERNANDO JOSÉ GOES RUIZ; JULIANA CRISTINA TANGERINO; MARCIA C V M MORAES; DIANA 
FUNGARO BARAGATTI; THAIS MOBILLE NEVES; SIDNEY HIDEKI MATSUOKA; CAMILLA CHOAIRY ALMEIDA; 
ERALDO ALMEIDA NETO  
Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - SOROCABA/SP  
Área: HEPATITES VIRAIS - Sessão: TV3 - Data: 22/05/2014 - ÁREA E-POSTER - B - Horário: 10:00-10:05 
 
INTRODUÇÃO 
Os inibidores de protease constituem uma alternativa terapêutica para o tratamento da hepatite C crônica 
genótipo 1. Estudos indicam que em pacientes com cirrose compensada a terapia tripla com uso de 
Peginterferon, Ribavirina e Telaprevir mostra-se satisfatória quanto à tolerabilidade, segurança e 
efetividade. Dentre os efeitos adversos ocasionados pelo uso de Telaprevir o rash cutâneo, em sua forma 
leve, moderada ou grave, é o evento que necessita de maior monitoramento e manejo adequados. 
OBJETIVO 
Relatar um caso de um paciene portador de hepatite C crônica não respondedor ao primeiro tratamento 
com Peginterferon e Ribavirina. Paciente diabético compensado, cirrótico, com plaquetas maior que 
100.000 mm³ e albumina maior que 3,5 mg/dl. Iniciou terapia com Telaprevir evoluindo com rash cutâneo 
moderado na 11ª semana de tratamento, seguido de pioartrite em ombro direito, erisipela em perna 
esquerda e sepse. 
METODOLOGIA 
Revisão de prontuário médico e pesquisa bibliográfica em bases de dados (MEDLINE, BIREME SCIELO). 
RESULTADOS 
O paciente necessitou de internação com hemoculturas revelando crescimento de Staphylococcus aureus 
resistente à meticilina e foi tratado adequadamente o quadro de sepse com Linezolida. Houve melhora 
clínica com esse tratamento porém devido a quadro de Coagulação Intravascular Disseminada, o paciente 
continua em acompanhamento ambulatorial semanal por conta de hematoma retroperitoneal em 
remissão. 
CONCLUSÃO 
O rash cutâneo deve ser monitorado durante todo o tratamento com Telaprevir, com especial atenção a 
pacientes que têm fibrose avançada, população que possui índices de eventos adversos em torno de 50%. 
Os cuidados com a pele durante o rash cutâneo constituem ferramenta importante na prevenção de 
infecções secundárias por microorganismos da pele 
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EP-026 - FATORES PREDITIVOS DE RESPOSTA VIROLÓGICA EM PACIENTES PORTADORES DE HEPATITE C 
CRÔNICA TRATADOS COM ALFAINTERFERONA E RIBAVIRINA  
Autores: JULIANA CRISTINA TANGERINO; GABRIELA CAROLINA TANGERINO; FERNANDO JOSÉ GOES RUIZ; 
SILVIO BARBERATO-FILHO; FERNANDO DE SÁ DEL FIOL  
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO - PIRASSUNUNGA/SP  
Área: HEPATITES VIRAIS - Sessão: TV3 - Data: 22/05/2014 - ÁREA E-POSTER - B - Horário: 10:07-10:12 
 
INTRODUÇÃO 
A infecção crônica pelo vírus da hepatite C (HCV) afeta 170 milhões de pessoas em todo o mundo. A 
complexa interação entre HCV, hospedeiro e resposta à terapia antiviral permanece controversa. Diversos 
fatores estão associados à resposta virológica dos pacientes submetidos ao tratamento padrão para 
hepatite C crônica (HCC), com alfainterferona e ribavirina. Dentre estes fatores se destacam: genótipo viral, 
grau de fibrose hepática, idade e gênero do paciente, comorbidades, tipo de alfainterferona, dose 
(alfainterferona e ribavirina) e tempo de terapia empregada. 
OBJETIVO 
O objetivo deste trabalho foi estabelecer os fatores preditivos de resposta virológica sustentada e resposta 
virológica nula em pacientes com HCC submetidos ao tratamento com alfainterferona e ribavirina. 
METODOLOGIA 
Trata-se de estudo retrospectivo, observacional e descritivo, por meio de análise de 168 prontuários de 
pacientes portadores de HCC, em acompanhamento no Ambulatório de Hepatites Virais do Conjunto 
Hospitalar de Sorocaba. 
RESULTADOS 
Na população estudada, a maioria dos indivíduos era do gênero masculino (59,5%) e tinha 40 anos ou mais 
(85,7%). Verificou-se que 61,9% apresentavam HCV genótipo tipo 1 e 36,3% tinham grau de fibrose 3 ou 4, 
determinada em biópsia hepática. A taxa de resposta virológica sustentada, após o tratamento com 
alfainterferona e ribavirina, foi de 48,8% e esteve independentemente associada ao gênero feminino, à 
presença do genótipo 2 e 3, ao grau de fibrose 1 ou 2 e à ocorrência de hipotireoidismo. Constatou-se 
ainda que a não resposta à terapêutica com alfainterferona e ribavirina, esteve associada à presença do 
HCV genótipo 1, à ocorrência de diabete melito e à não adesão ao tratamento no tempo preconizado.  
CONCLUSÃO 
Determinar os fatores preditivos de resposta virológica sustentada permite a adoção de tratamento 
individualizado, otimizando tempo e custo. Além disso, os resultados obtidos podem estimular a realização 
de estudos semelhantes, incluindo novas alternativas terapêuticas como, por exemplo, os inibidores de 
protease. 
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EP-027 - DIFICULDADE DE ACESSO AO TRATAMENTO DA HEPATITE C NO SISTEMA PÚBLICO DO BRASIL - A 
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INTRODUÇÃO 
Introdução: O conhecimento das dificuldades de acesso ao tratamento da hepatite C são estudos realizados 
por médicos. Objetivamos conhecer a situação relatada pelos pacientes. 
OBJETIVO 
Objetivo: Objetivo deste estudo foi obter informação a fim de melhorar o atendimento nos sistemas de 
saúde públicos e privados. 
METODOLOGIA 
Métodos: 841 indivíduos infectados com hepatite C responderam anonimamente para sete perguntas em 
entrevistas usando o Sistema de SurveyMonkey . A idade média do grupo foi de 53,5 anos de idade (52 a 79 
anos). 
RESULTADOS 
Resultados:. 81,1% dos pacientes foram diagnosticados com hepatite C, quando fizeram uma doação de 
sangue ou durante as consultas de rotina; apenas 18,9% deles havia solicitado ao médico para fazer o teste. 
61,1 % receberam o diagnóstico durante a consulta privada; 21,2% ao fazer uma doação de sangue; 14,7 % 
no sistema público de saúde; 1,7% nas campanhas de testagem e 1,3% em Centros de Testagem e 
Aconselhamento. 
A confirmação pela biologia molecular foi realizada na média em 6,45 meses (15 dias a 14 anos). Foi 
realizado por seguro de saúde em 58,1% dos casos; 27,6% pelo sistema público de saúde e 14,3% pelo 
sistema privado.  
A biópsia foi realizada por 63,3% pelos planos de saúde; por 25.1% no sistema público e por 11,6% de 
forma particular. 
CONCLUSÃO 
Conclusão: O tratamento de 90% dos casos de hepatite C no Brasil é realizado pelo sistema público de 
saúde. Mais de 60% dos pacientes em tratamento possuem seguro de saúde. No Brasil, os planos de saúde 
não fornecem os medicamentos. É necessário que o seguro de saúde realize o tratamento completo da 
hepatite C, incluindo medicamentos, para permitir a abertura de vagas em hospitais públicos para 
pacientes carentes de recursos. 
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INTRODUÇÃO 
A infecção oculta pelo vírus da hepatite B é definida pela ausência de HBsAg com detecção de baixos níveis 
de VHB-DNA no soro e/ou fígado. Ela já foi implicada na reativação da hepatite B em pacientes em situação 
de imunossupressão, mas ainda não foi caracterizada entre portadores de doenças reumatológicas. 
OBJETIVO 
Avaliar a infecção oculta pelo vírus da hepatite B em portadores de doenças reumatológicas acompanhados 
no HC – UFMG. 
METODOLOGIA 
Estudo transversal observacional. Pacientes adultos do ambulatório de reumatologia com anti-HBc total (ou 
IgG) positivo e HBsAg negativo, em situação de ou candidatos à terapia imunossupressora, foram 
submetidos a questionário estruturado, exame clínico e dosagem do VHB-DNA plasmático. 
RESULTADOS 
Entre 316 pacientes, 31 tiveram HBsAg negativo e anti-HBc positivo. Destes, dois não compareceram à 
consulta inicial da pesquisa e um paciente não se submeteu a coleta de sangue para pesquisa do VHB-DNA, 
apesar de ter assinado o TCLE. Vinte e oito realizaram a pesquisa do VHB-DNA. Estes apresentavam idade 
de 58,3 anos (±10,6) e 23 (82,1%) eram mulheres. Vinte e seis (92,8%) se declararam heterossexuais, com 
no máximo um parceiro ao ano. Cinco (17,9%) informavam portadores de hepatite B crônica no núcleo 
familiar, oito (28,6%) apresentavam passado de hemotransfusão, nenhum afirmou uso prévio ou atual de 
drogas ilícitas, e quatro (14,3%) fizeram uso de álcool no passado. O peso médio foi de 64,1Kg (±13,3) e a 
altura de 156,8cm (±10,5). Nenhum paciente apresentava manifestações de insuficiência hepática. Vinte e 
seis (92,9%) apresentavam anti-HBs reagente; em um paciente (3,6%) se revelou negativo e não foi 
realizado em outro caso. Nenhum apresentava infecção pelo vírus da hepatite C. Treze pacientes (46,4%) 
realizaram a sorologia para o HIV, com resultado negativo. Cinco (17,9%) apresentaram alteração da ALT, e 
destes, quatro usavam drogas hepatotóxicas. O VHB-DNA não foi identificado nestes 28 pacientes. 
CONCLUSÃO 
A infecção oculta pelo vírus da hepatite B em amostra única de sangue não foi identificada no presente 
estudo. Dosagens seriadas do VHB-DNA ou sua pesquisa em tecido hepático poderiam ter contribuído para 
o encontro de casos. Independente dos achados, a investigação sorológica em pacientes em situação de 
imunossupressão tem se mostrado relevante na literatura. 
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INTRODUÇÃO 
O comprometimento adrenal paracoccidióidico constitui importante fator de gravidade, podendo levar o 
paciente à morte. A identificação precoce da doença de Addison (DA) é imprescindível para o sucesso 
terapêutico e a recuperação do paciente. 
OBJETIVO 
Avaliar a prevalência da DA em pacientes com paracoccidioidomicose (PCM) e analisar aspectos clínicos, 
laboratoriais e de imagem da DA em doentes com PCM. 
METODOLOGIA 
Revisão de prontuários clínicos de 472 pacientes (população fonte) com PCM confirmada ou provável 
(Mendes, 1994) e estudo de uma coorte com 45 casos com acometimento adrenal, confirmado pela 
presença de níveis plasmáticos baixos de cortisol e, ou, pelo teste da estimulação adrenal pelo ACTH e, ou, 
pelo achado de imagem. Foi preenchida uma ficha padronizada com dados epidemiológicos, clínicos, 
laboratoriais e de imagem para cada paciente. 
RESULTADOS 
A prevalência de DA foi igual a 9,5%. O sexo masculino foi acometido em 96% dos casos; 93% apresentaram 
a forma crônica; 56% revelaram agressão adrenal após instituição do antifúngico. As queixas mais 
prevalentes foram mal-estar (86%), emagrecimento (83%), fraqueza (83%), astenia (78%), anorexia (71%), 
hipotensão postural (69%), hiperpigmentação (50%), hipotensão arterial (50%) e náuseas (45%). 
Hiponatremia (45%), hipercalemia (32%) e hipocloremia (29%) foram comuns. A prevalência de alterações 
tomográficas foi de 72%, revelando aumento de dimensões das glândulas, áreas hipodensas, calcificações, 
nódulos e áreas de realce heterogêneo na fase de contraste. Cotrimoxazol foi o tratamento predominante - 
87% dos casos. A reposição hormonal foi feita com prednisona (47% dos casos) e prednisona associada à 
fludrocortisona (33%), enquanto os casos com reserva adrenal apenas diminuída (20%) não receberam 
reposição hormonal. O seguimento variou de 18 dias a 23 anos (mediana=8 anos e 15 dias). Trinta e oito 
(84%) pacientes apresentaram cura clínica, radiológica e sorológica e função adrenal compensada e 7 (16%) 
foram a óbito, dois dos quais com DA (4%). 
CONCLUSÃO 
A DA em pacientes com PCM pode se manifestar precoce ou tardiamente - talvez devido à fibrose residual 
que pode comprometer a produção e, ou, secreção de cortisol. A reposição hormonal e o tratamento 
antifúngico levam à recuperação. Contudo, na maioria dos casos é necessária a terapia de substituição 
hormonal por toda a vida, e as situações que causam estresse são frequentes desencadeadoras de crise 
addisoniana aguda, que pode ser fatal. 
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EP-030 - AGAPORNIS SPP: "ANIMAL PET" COMO FONTE DE EXPOSIÇÃO À CRIPTOCOCOSE?  
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INTRODUÇÃO 
A criptococose é uma doença oportunista comumente associada ao quadro de meningoencefalite, 
especialmente aos indivíduos imunocomprometidos. A espécie patogênica mais comum é Cryptococcus 
neoformans, no entanto, outras merecem destaque, como etiologia de doenças em humanos e animais. 
Neste sentido, C. adeliensis, C. albidus, C. laurentii e C. uniguttulatus, obtidos de swab cloacal de pombos 
ou de amostras de fezes recém-emitidas, representam as espécies prevalentes, e têm sido reportados 
como patógenos oportunistas em vários países, incluindo Alemanha, China, Espanha, Estados Unidos, 
Suécia, etc.  
A alta densidade das aves, em contato íntimo com os humanos, aliada à abrangente concentração de fezes 
em diferentes nichos ecológicos, traduz um risco eminente à criptococose. A manutenção de pássaros em 
cativeiro é uma prática amplamente difundida entre as diferentes culturas, há milhares de anos, devido a 
sua beleza, canto e afetividade. Aves do gênero Agapornis caracterizam-se como membro deste grupo, 
sendo muito populares em petshop. O seu envolvimento para dispersão de patógenos fungicos, tem sido 
pouco estudado. 
OBJETIVO 
Investigar a presença em Cryptococcus spp em excretas de Agapornis spp. 
METODOLOGIA 
Foram coletadas 40 amostras de fezes de Agapornis spp de criatórios e “pet shops” localizados na região do 
noroeste paulista. Seguiu-se a análise micológica no Laboratório de Microbiologia da Faculdade de 
Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), com identificação fúngica por testes macro e micro 
morfológicos, além de provas bioquímicas obtidas por ensaios laboratoriais e por ID 32C (BioMérieux). 
RESULTADOS 
A positividade para espécies de Cryptococcus ocorreu em 67,5%(N=27) das amostras, sendo que, C. 
neoformans incidiu em 25%, C. albidus 52,5%, C. uniguttulatus 20% e C. curvatus 2,5%. 
CONCLUSÃO 
Fica evidente que espécies de Cryptococcus estão presentes em fezes de Agapornis spp, e como 
consequência, seu contato com humanos ou outros animais identifica esta ave com potencial zoonótico de 
transmissão, com impacto à saúde pública. Medidas profiláticas de higienização e desinfecção ambiental 
devem compor o protocolo de controle de dispersão destes fungos oportunistas. 
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INTRODUÇÃO 
As fusarioses invasivas são causadas principalmente por membros do complexo Fusarium solani. Fusarium 
são fungos que podem estar presentes no ambiente e podem representar um potencial risco para 
pacientes imunodeprimidos. De 2006 a 2013 foram reportados 34 casos de fusariose no Hospital de 
Clínicas/Unicamp representando 0.82 casos por 1.000pacientes-dia 
OBJETIVO 
O objetivo desse trabalho foi isolar e identificar as espécies de Fusarium presentes no ar ambiente 
METODOLOGIA 
Amostras de ar foram coletadas entre 03/03/2012 e 21/03/2013 em 13 quartos das enfermarias de 
Hematologia e Transplante de Medula Óssea (TMO) As condições de temperatura e umidade foram 
anotadas para todas as coletas realizadas. Foi utilizado o amostrador de ar Bio Samp modelo 1000D 
(Yotsubishi Corp.) e volumes de 1.000mL (TMO) e 500mL (Hematologia) de ar foram coletados. O 
crescimento foi realizado em meio de cultura seletivo para Fusarium spp. e as placas incubadas a 37ºC por 
até 15 dias. A identificação pela PCR em tempo real foi realizada no pela amplificação da região 28S do DNA 
ribossomal. O sequenciamento de DNA foi realizado para uma região do gene EF1α 
RESULTADOS 
Foram isoladas 108 cepas de Fusarium sp. dos setores de TMO (N=30) e Hematologia (N=78). Não foi 
observada relação entre o número de cepas isoladas e características climáticas no dia da coleta. Treze 
isolados foram classificados como pertencentes ao complexo Fusarium solani (12,0%) e 105 como membros 
do complexo Fusarium não-solani (88,0%) pela análise de PCR em tempo real. O sequenciamento do DNA 
mostrou resultados concordantes com a PCR para todas as amostras analisadas; no entanto, o 
sequenciamento foi capaz de identificar as cepas não Fusarium solani ao nível de espécie, como segue: 29 
F. verticillioides, 23 F. incarnatum, 16 F. proliferatum, 11 F. chlamydosporum, 3 F. pseudocircinatum, 2 F. 
subglutinans, 2 F. fujikuroi, 2. F. bactridioides, 1 F. oxysporum e 1 F. napiforme. As espécies F. verticillioides, 
F. incarnatum e F. proliferatum foram predominantes na Hematologia. Isolados de F. solani apresentaram 
alta frequência no TMO. A classificação quanto ao complexo de espécies revelou predominância de GFSC 
(Giberella fujikuroi species complex) no setor de Hematologia (51% dos isolados) e GFSC e FSSC (Fusarium 
solani species complex) no TMO (30% de cada) 
CONCLUSÃO 
Esses dados revelam alta incidência de Fusarium spp. nas enfermarias de Hematologia e TMO sugerindo 
uma fonte potencial de fusariose em pacientes imunocomprometidos. 
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INTRODUÇÃO 
A paracoccidioidomicose (PCM), micose sistêmica causada por fungos do complexo Paracoccidioides 
brasiliensis, que pode comprometer qualquer órgão, tem sido pouco estudada quanto à incidência de casos 
novos no Serviço, informação de grande importância para o planejamento do atendimento a esses 
pacientes. 
OBJETIVO 
O presente estudo tem como objetivo avaliar a incidência anual de casos novos e sua distribuição segundo 
sexo, faixa etária, forma clínica, pocedência e tratamento instituído. 
METODOLOGIA 
Foi realizado o levantamento das fichas técnicas do Laboratório de Pesquisa de Doenças Tropicais - Área de 
Micologia, do período de 26 anos compreendidos entre 1988-2013. A partir desses dados foram 
consultados os prontuários dos pacientes para a confirmação da etiologia paracoccidióidica e obtenção de 
informação sobre idade, forma clínica e procedência atual. Foram considerados casos de PCM os pacientes 
em cujos espécimes clínicos tivessem sido identificadas as formas típicas da fase leveduriforme de P. 
brasiliensis ou que tivessem apresentado anticorpos séricos específicos pela reação de Imunodifusão Dupla 
em Gel de Agar (IDD). 
RESULTADOS 
Durante o período de estudo, 388 casos de PCM foram identificados, com incidência anual de 15 (9-24) 
casos por ano e um coeficiente de variação de 24,2%. A distribuição quanto ao sexo revelou predominância 
do sexo masculino, com 88,8% dos casos e variação de 69,2% a 100%; no sexo feminino, esses valores 
foram 11,0%, 0,0% e 33,3%, respectivamente. A idade dos pacientes variou de 7 a 83 anos de idade. As 
faixas etárias com maior prevalência foram de 40 a 49 e 50 a 59 anos, com 28,0% e 24,0% dos casos, 
respectivamente. Poucos doentes se encontravam na primeira (1,7% dos casos) ou segunda (8,1%) década 
da vida. Observou-se maior incidência da forma crônica - FC (75,5%) que da forma aguda/subaguda - FA 
(23,6%). A incidência da FC variou de 50,0% a 94,1%, enquanto a FA variou de 5,8% a 50,0%. A procedência 
desses pacientes totalizava 88 municípios, com predomínio de Botucatu (14,1%) dos casos, São Manuel 
(3,8%), Cerqueira César (3,6%), Avaré (2,6%) e Piraju (2,6%). 
CONCLUSÃO 
Os resultados revelaram razoável uniformidade na incidência anual, no predomínio de sexo masculino e da 
FC, e que os pacientes são comprometidos no período mais produtivo de suas vidas. 



 

RESUMOS DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

Todos os dados foram reproduzidos exatamente conforme foram inseridos no sistema pelos autores. Portanto, repetições e eventuais erros são de 
responsabilidade dos mesmos. EP = E-Poster (Pôster Eletrônico) | OR = Apresentação Oral 

EP-033 - AVALIAÇÃO DA NEFROTOXICIDADE RELACIONADA AO TENOFOVIR EM PACIENTES INFECTADOS 
PELO HIV EM TERAPIA ANTIRRETROVIRAL DE ALTA POTÊNCIA  
Autores: MARIA HELENA PAVAN; MARIANA C E SILVA CARVALHO; MONICA JACQUES MORAES  
Instituição: UNICAMP - CAMPINAS/SP  
Área: HIV/AIDS - Sessão: TV1 - Data: 23/05/2014 - ÁREA E-POSTER - A - Horário: 10:00-10:05 
 
INTRODUÇÃO 
O uso de Tenofovir(TDF) como parte de esquemas antirretrovirais (ARVs) é comum e tem se ampliado 
progressivamente. Vários relatos de casos têm relacionado seu uso ao desenvolvimento de tubulopatia 
renal proximal e diminuição da filtração glomerular. Estudos observacionais têm associado TDF com a 
queda da filtração glomerular discreta ou grave, com consequente retirada do TDF do esquema ARV. 
Fatores de risco como doença renal pré-existente, diabetes mellitus(DM), hipertensão arterial(HAS), 
imunossupressão avançada, uso concomitante de drogas nefrotóxicas e de Ritonavir (RTV) têm sido 
associados à toxicidade renal. Apesar de ser droga importante na composição de esquemas ARVs, a demora 
na suspensão do TDF pode causar alteração grave e/ou irreversível da função renal. 
OBJETIVO 
Avaliar a prevalência de suspensão do uso de TDF por alteração renal e sua relação com a presença de 
fatores de risco para nefropatia, e definir exames laboratoriais de monitoramento que possam auxiliar na 
decisão de suspensão do TDF. 
METODOLOGIA 
Estudo retrospectivo de análise de dados obtidos de prontuários de pacientes que usaram TDF como parte 
do esquema ARV. Foram avaliados dados antropométricos, contagem de linfócitos CD4, carga viral, tempo 
de diagnóstico da infecção, presença de doença renal prévia, doenças concomitantes, uso de outras drogas 
terapêuticas, data de início e de suspensão de TDF e esquema ARV em uso. Foram avaliados valores de 
creatinina, uréia, potássio, fósforo e cálcio, presença de microalbuminúria e proteinúria realizados próximo 
à retirada do TDF. A disfunção renal foi definida por valor de ClCr < 60 mL/min. A análise estatística foi feita 
com o pacote estatístico EPI INFO, versão 6.4. Para cada análise o valor de p <= 0.05 foi considerado 
significativo.  
RESULTADOS 
Foram avaliados 675 pacientes e 154 suspenderam TDF. Quarenta, 5,9%, suspenderam por alteração renal. 
Trinta e quatro deles usavam RTV no esquema ARV (p= 0,02, OR=2,65). Um paciente apresentava DM 
(p=0,23); doze apresentavam HAS (p=0,03 OR=2,16); quinze apresentavam microalbuminúria (p=0,0004 
OR=3,52) e vinte apresentavam alteração de sedimento urinário (p=0,003 OR=2,56).  
CONCLUSÃO 
Os dados obtidos confirmam a associação de nefropatia com RTV no esquema ARV, e presença de HAS. Não 
foi possível relacionar a nefrotoxicidade com a presença de DM. Alterações no sedimento urinário e 
microalbuminúria podem auxiliar no diagnóstico precoce de nefrotoxicidade.  
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Instituição: UNICAMP - CAMPINAS/SP  
Área: HIV/AIDS - Sessão: TV1 - Data: 23/05/2014 - ÁREA E-POSTER - A - Horário: 10:07-10:12 
 
INTRODUÇÃO 
A terapia antirretroviral (TARV) eficaz levou a um aumento na expectativa de vida da população infectada 
pelo HIV. Envelhecimento, inflamação crônica, disfunção imunológica, alta prevalência de fatores de risco 
para doenças degenerativas, ARV e coinfecções contribuem para a maior incidência de doenças associadas 
ao envelhecimento nessa população. Osteopenia e osteoporose são mais frequentes em indivíduos 
infectados pelo HIV, com impacto na morbimortalidade das faixas etárias avançadas, sobretudo nas 
mulheres. Apesar dessa vulnerabilidade, dados referentes a mulheres HIV+ permanecem escassos. É 
possível que alguns paradigmas do tratamento da infecção pelo HIV precisem ser adaptados a grupos com 
maior risco de doença óssea. O estudo da saúde óssea de mulheres HIV+ é essencial para identificar 
especificidades e orientar o tratamento dessa população vulnerável crescente.  
OBJETIVO 
O objetivo deste estudo foi avaliar a densidade mineral óssea (DMO) e os fatores associados à baixa massa 
óssea em mulheres HIV+ de 40 a 60 anos.  
METODOLOGIA 
Estudo transversal com mulheres recrutadas em dois centros de referência. Foram obtidas variáveis 
demográficas, comportamentais, hormonais, referentes ao ciclo reprodutivo, à infecção pelo HIV e 
histórico de fraturas. Foram aferidos IMC, dosagens hormonais, CD4, carga viral do HIV e DMO.  
RESULTADOS 
273 mulheres (média de 47,7 anos) foram incluídas. O tempo médio de diagnóstico de HIV foi 10 anos; 92% 
estava sob TARV (média de 8,7 anos); o nadir de CD4 era >200 para 75% e a última contagem de CD4, >500 
para 61,8%; 7,5% apresentava contagem recente <200; 77,8% carga viral indetectável; 80% já havia sido 
exposta a ARV, 55,3% usava ou já havia usado tenofovir. A prevalência de baixa DMO foi de 44,6%. Apenas 
FHS >40 UI/ml e idade > 50 anos foram associadas à baixa DMO. Não houve associação com tempo de 
diagnóstico do HIV, nadir de CD4, carga viral, uso de tenofovir ou IP, ou tempo de TARV.  
CONCLUSÃO 
Os resultados mostram prevalência alta de osteopenia e osteoporose em mulheres HIV+ de 40 a 60 anos. 
Nesse grupo de mulheres sem imunodeficiência avançada e sob tratamento eficaz, fatores relacionados ao 
HIV não foram associados a baixa DMO. Os únicos fatores de risco identificados foram os indicativos de 
deprivação estrogênica. É possível que a inflamação crônica e a disfunção imunológica residual que 
permanecem mesmo em pacientes bem controlados interaja com o status hormonal afetando 
negativamente a saúde óssea da mulheres infectadas pelo HIV. 
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EP-035 - VIDA AFETIVO-SEXUAL E ADESÃO AO USO DO PRESERVATIVO ORIENTADO PELA CONTAGEM DE 
CÉLULAS CD4  
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INTRODUÇÃO 
Considerando o elevado índice na transmissão por via sexual do Vírus HIV, é importante a adoção de 
medidas que minimizem a disseminação do vírus. Optou-se no Brasil por uma perspectiva não supressiva, 
que focalizava o incentivo ao uso de preservativo, além da diminuição do número de parceiros. No entanto, 
vale ressaltar que em contraposição ao que a maioria das pessoas julga ser suficiente, o uso do preservativo 
é imprescindível não apenas entre casais sorodiscordantes, ou seja, entre aqueles cujo resultado da 
sorologia específica para a detecção do HIV apresenta-se diferente, mas também é relevante entre casais 
soroconcordantes, quando ambos os parceiros apresentam sorologia positiva para o HIV, com intuito de 
evitar reinfecção de cepas já resistentes aos antiretrovirais e aumentar a carga viral durante as relações 
sexuais. 
OBJETIVO 
Analisar a relação entre a adesão ao uso do preservativo masculino e feminino entre pessoas vivendo com 
o HIV/aids com a contagem de células CD4. 
METODOLOGIA 
Tratou-se de um estudo descritivo de corte transversal, realizado em dois serviços da rede municipal de 
saúde de Ribeirão Preto-SP especializados no atendimento de pessoas vivendo com o HIV/aids. Os dados 
foram coletados por meio de entrevistas individuais. Os dados foram após validação foram transportados 
para o banco de dados do SPSS versão 15.0. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, sob o protocolo 0699/2006. 
RESULTADOS 
Participaram do estudo 228 pessoas vivendo com o HIV/aids, sendo 22 (53,5%) homens e 106 (46,5%) 
mulheres, com idade média de 39 anos. Na caracterização da amostra segundo uso do preservativo de 
forma consistente e inconsistente por mulheres e homens relacionado ao valor das celular CD4 observou-
se que portadores de aids que tem CD4 maior que 500 célular (44,9% da amostra) apresenta uso 
consistente do preservativo masculino pelos homens e que 45% da amostra feminina faz uso inconsistente 
do preservativo masculino, observou-se ainda que soropositivos com células CD4 menor que 200 células 
apresentam menos adesão ao uso consistente do preservativo. 
CONCLUSÃO 
Apontamos que casais sorodiscordantes apresentam aspectos peculiares que implicam na necessidade de 
atendimento, orientação e acolhimento, visando a abordagem de diversos aspectos psicossociais que 
contribuem para maior vulnerabilidade do parceiro (a) soronegativo (a). 
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INTRODUÇÃO 
A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana é uma doença de conhecida importância na saúde 
pública. Os pacientes acometidos por este vírus possuem algumas necessidades e características 
particulares a esta infecção, justificando um estudo detalhado sobre pacientes infectados pelo HIV que 
necessitam de internação. 
OBJETIVO 
Descrever as características clínicas, diagnósticos realizados durante a internação e desfechos e de 
pacientes infectados pelo HIV. 
METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo retrospectivo de adultos infectados pelo HIV hospitalizados no período de 01 de 
janeiro de 2012 até 30 de junho de 2012 no Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS-SP. Nos casos 
em que o mesmo paciente foi internado mais de uma vez, foi considerada apenas a primeira admissão do 
paciente no período. 
RESULTADOS 
Houve 161 admissões na Unidade de Internação do CRT no período do estudo, sendo 141 pacientes 
diferentes. 
Na maioria dos casos os pacientes possuíam diagnóstico de infecção pelo HIV há mais de 10 anos, 84 
pacientes. 26 pacientes apresentavam diagnóstico entre 5 e 10 anos, 22 pacientes entre um e cinco anos e 
apenas 9 possuíam diagnóstico há menos de um ano. 
Apenas 65 pacientes estavam em uso regular de antirretrovirais no momento da internação, sendo que 40 
pacientes apresentavam carga viral indetectável nos três meses que antecederam a internação (a carga 
viral não estava disponível no prontuário de 15 pacientes). 
No momento da admissão, 13 pacientes eram sabidamente co-infectados com o vírus da hepatite B crônica 
e 25 pacientes com o vírus da hepatite C. 
Em relação aos diagnósticos realizados durante a internação, 12 pacientes tiveram diagnóstico de 
tuberculose confirmado e sete pacientes receberam tratamento empírico. 
Em 47 pacientes foi instituído tratamento para pneumonia bacteriana e 16 pacientes receberam 
tratamento para pneumocistose. 
Um paciente foi diagnosticado com neurocriptococose e 16 com neurotoxoplasmose. 
Sete possuiam diagnóstico de Sarcoma de Kaposi e três de linfoma. 
35 pacientes apresentavam candidiase oral e 9 pacientes possuíam diarréia crônica. 
Em relação aos desfechos investigados, 118 pacientes tiveram alta, 6 pacientes evadiram, 9 pacientes 
foram transferidos para outros serviços e 8 pacientes evoluíram para o óbito.  
CONCLUSÃO 
Foram estudados 141 pacientes infectados pelo HIV que necessitavam de internação, a maioria destes 
pacientes possuía infecção pelo HIV de longa data, não usava corretamente os antirretrovirais e tinha carga 
viral detectável. 
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INTRODUÇÃO 
A tuberculose (TB) ainda permanece como um importante problema de saúde pública mundial, sendo 
considerada a segunda causa de morte por doenças infecciosas e a primeira entre portadores da síndrome 
da imunodeficiência adquirida (SIDA). Apesar da elevada incidência, os coinfectados TB/HIV não exibem 
alta proporção de resistência bacilar, que é condição de difícil manejo terapêutico e com maiores taxas de 
mortalidade. 
OBJETIVO 
Relatar caso incomum de tuberculose pulmonar e de sistema nervoso central multirresistente em paciente 
com SIDA.  
METODOLOGIA 
Paciente masculino, 30 anos, com quadro de tosse crônica, perda ponderal e febre diária, além de alteração 
comportamental. Sorologia positiva para HIV na ocasião, com contagem de linfócitos T CD4 de 22 mm3 e 
carga viral de 266.060 cópias/ml. Baciloscopia de escarro positiva, com crescimento de Mycobacterium 
tuberculosis em cultura. Análise liquórica e ressonância magnética encefálica sem alterações. Após um mês 
de tratamento adequado, dado manutenção de sintomatologia e positividade de baciloscopia no escarro, 
foi realizado teste de sensibilidade, que confirmou quadro de multirresistência (inicialmente pelo teste 
molecular Genotype MTBDRplus®). Iniciado esquema com amicacina, etambutol, levofloxacino, 
pirazinamida e terizidona. Observou-se ausência de resposta clínica e microbiológica. Novo teste de 
sensibilidade para drogas (laboratório de referência) mostrou resistência às quinolonas e à estreptomicina. 
Transicionado esquema para meropenem, linezolida, amicacina, pirazinamida, etambutol e terizidona. 
Evoluiu com cefaleia e febre. Tomografia computadorizada de crânio sem alterações, porém exame 
liquórico com meningite linfocítica e reação em cadeia de polimerase positiva para Mycobacterium 
tuberculosis. Evolução desfavorável, com instabilidade hemodinâmica e insuficiência respiratória seguida 
de óbito. 
CONCLUSÃO 
Apesar da infecção por HIV ser descrita como fator de risco para multirresistência, esta não é uma 
característica frequente da TB nestes pacientes. Mais incomum ainda é o acometimento do sistema 
nervoso central por cepas de M. tuberculosis multidroga resistentes. Este caso ilustra a dificuldade do 
diagnóstico e manejo de casos com cepas resistentes associado à manifestação da doença no SNC. Salienta-
se a importância da suspeição de resistência nas falhas terapêuticas, bem como a disponibilidade de testes 
de sensibilidade rápidos para os tuberculostáticos de primeira linha. 
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INTRODUÇÃO 
As infecções por Micobacterium bovis correspondem a uma pequena porcentagem dos casos de 
micobacterioses e geralmente estão associadas a um fator de risco específico para aquisição deste agente. 
OBJETIVO 
Relatar um caso de celulite, periartrite e osteomielite crônicas por Micobacterium bovis e Micobacterium 
avium em paciente trabalhador de unidade de reprodução de bovinos. 
METODOLOGIA 
Acompanhamento clínico do paciente e revisão de prontuário médico, bem como revisão de literatura 
sobre o tema. 
RESULTADOS 
Paciente do gênero masculino, 48 anos, natural e procedente de Monte Mor/SP, sem comorbidades e 
trabalhador em inseminação artificial de bovinos, sem uso de equipamentos de proteção individual. 
Contava história de dor e inflamação crônicas em cotovelo direito, já tendo sido submetido a três cirurgias 
ortopédicas, em 2006, para tratamento de tendinite em mão direita e duas outras no cotovelo direito, em 
2007 e 2011, com diagnóstico de “sinovite vilonodular”. Devido à manutenção dos sintomas de dor, saída 
de secreção local e presença de sinais inflamatórios, foi encaminhado a um serviço terciário. Foi revista a 
lâmina da biópsia de 2011, que evidenciou processo inflamatório crônico granulomatoso, sendo então 
submetido a outro procedimento cirúrgico, com biópsia de sinóvia e investigação de secreção grumosa 
recuperada no intra-operatório. A biópsia evidenciou novamente processo inflamatório crônico 
granulomatoso exsudativo e necrotizante com envolvimento de membrana sinovial. Em 10 dias, a secreção 
que havia sido enviada para cultura apontou crescimento de micobactéria sendo iniciado o esquema 
quádruplo para tuberculose. A identificação final das espécies foi Micobacterium bovis na secreção 
periarticular e Micobacterium avium na biópsia da sinóvia. A radiografia e cintilografia da região 
evidenciaram osteomielite crônica em cotovelo direito. O paciente encontra-se no 11º mês de tratamento, 
atualmente em uso de rifampicina + isoniazida, com melhora significativa dos sinais inflamatórios, mas com 
limitação acentuada do arco de movimento do cotovelo. 
CONCLUSÃO 
Trata-se de caso de infecção mista por M. bovis e M. avium de apresentação extra-pulmonar pouco usual. 
O caso reforça a necessidade do envio dos espécimes especificamente para cultura de micobacteria. Além 
da vulnerabilidade deste grupo ocupacional que necessita educação permanente para a incorporação de 
precauções adequadas às atividades de risco para infecção por M. bovis. 
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EP-039 - COMPROVAÇÃO DO USO DO CALDO DE TIOGLICOLATO PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DE 
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OBJETIVO 
Através do fluido sonicado obtido de osteossínteses removidas cirurgicamente, criamos a hipótese de que 
meios de cultura sólidos ou líquidos poderiam afetar o diagnóstico microbiológico de infecções em próteses 
ortopédicas. 
METODOLOGIA 
De agosto de 2011 a julho de 2013, nosso estudo de coorte prospectivo envolveu todos os pacientes 
submetidos à remoção de osteossínteses por qualquer motivo. O diagnóstico da infecção associada à 
osteossíntese foi baseado em critérios de infecção previamente publicados em literatura. Os implantes 
removidos foram armazenados em recipientes estéreis e cobertos com solução de Ringer Lactato, 
submetidos a vórtex durante 30 segundos, e sonicação durante 5 minutos (frequência de 40 kHz; densidade 
de potência 0,22 W por centímetro quadrado). O fluido sonicado foi semeado em ágar com 5% de sangue 
de ovelha, ágar chocolate, ágar anaeróbio e caldo de tioglicolato. Os microorganismos isolados foram 
identificados de acordo com o método padrão. 
RESULTADOS 
168 pacientes com osteossínteses removidas foram avaliados (161 placas-parafusos e 7 com pinos 
intramedulares). Fluido sonicados semeados em meios sólidos de ágar com 5% de sangue de ovelha e de 
ágar chocolate resultaram em 45,4% (84/ 185) de crescimento bacteriano. O caldo de tioglicolato 
apresentou um aumento de 20% no crescimento bacteriano quando comparado ao meio sólido. Os 
principais agentes microbianos isolados a partir do fluido sonicado cultivado em meio sólido foram formas 
planctônicas de Staphylococcus aureus em 38% (32/ 84) e os bacilos Gram-negativos que foram 
identificados em 52% (44/ 84) das amostras. Staphylococcus coagulase-negativa foi isolado em 17,9% das 
amostras (15/ 84). Em meio de caldo de tioglicolato, as bactérias sésseis como Staphylococcus coagulase-
negativa foram identificadas em 51,4% (19/37) (p=0,0001), seguidas por Staphylococcus aureus em 27% (10 
/37) (p=0,24). Bacilos Gram-negativos cresceram em 16,2% (6/37) das amostras e seu cultivo foi menos 
eficaz no meio de tioglicolato se comparado ao meio de cultura sólido (p = 0,0004). 
CONCLUSÃO 
O fluido obtido pela sonicação de osteossínteses removidas cirurgicamente e cultivado em caldo de 
tioglicolato aprimora a identificação de bactérias sésseis formadoras de biofilme como Staphylococcus 
coagulase-negativo. 
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INTRODUÇÃO 
O primeiro caso de transmissão de HIV de um paciente para um Profissional da Área de Saúde (PAS) foi 
relatado em 1986. O risco de transmissão de HIV ao PAS após exposição percutânea é de 0,3% e após 
exposição de mucosa é de 0,09%. A utilização de terapia antiretroviral (TARV) é eficaz no tratamento da 
AIDS mas não existem evidências definitivas quanto ao seu uso em esquemas de quimioprofilaxia, 
particularmente na pós exposição (PEP) ocupacional. 
OBJETIVO 
Avaliar o impacto- indicação, adesão, efeitos adversos e eficácia do uso da TARV em PAS pós exposição à 
sangue e fluidos corporais de pacientes infectados pelo HIV. 
METODOLOGIA 
Estudo retrospectivo de acidentes entre PAS, de janeiro de 2009 a março de 2013 com casos fonte 
infectados pelo HIV. O levantamento dos dados foi realizado a partir de informações registradas em ficha 
de acidente de trabalho com exposição à material biológico. 
RESULTADOS 
Foram avaliadas 100 ocorrências. No Hospital de Clinicas (HC) ocorreram 78 acidentes e no Centro de 
Atenção Integral à Saúde da Mulher 17 acidentes. Em 35% das ocorrências o primeiro atendimento foi 
realizado na Unidade de Emergência Referenciada (UER) do HC. O local com maior número de ocorrências 
foi a unidade de Internação de Moléstias Infecciosas (22%), seguida por Centro Cirúrgico (11%), UER (10%) 
e Centro Obstétrico (9%). Trinta e um dos PAS eram técnicos de enfermagem, 29 eram residentes de 
medicina , 11 enfermeiros e 8 estudantes de medicina. Em 69% dos casos o material envolvido foi sangue e 
em 64% a exposição foi percutânea. As agulhas com lúmen foram responsáveis por 39% dos casos, sendo 
que em 15 ocorrências a agulha era de calibre 13x4,5mm. Em 79,2% das ocorrências foi introduzido a TARV. 
Em 53,9% das indicações foi introduzido Biovir e Kaletra e em 25% Biovir e Tenofovir. A adesão ao esquema 
ocorreu em 70,8% dos casos e em 87,5% houve relato de intolerância. As mais freqüentes foram náusea, 
vômito e diarréia. Sessenta e três PAS (64,3%) completaram o seguimento até 180 dias não havendo 
soroconversão para HIV. 
CONCLUSÃO 
O acidente com paciente infectado pelo HIV representa um momento de muita tensão emocional para o 
PAS. É importante que os serviços de saúde estejam preparados para prestar atendimento ágil e 
humanizado, acolhendo, tranqüilizando e instituindo as medidas profiláticas necessárias. Os esquemas de 
TARV utilizados mostraram-se seguros e eficazes. 
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INTRODUÇÃO 
A “pressão de colonização” (PC, definida como a proporção de pacientes internados carreando um 
patógeno de interesse) tem sido considerada importante indicador indireto da transmissão cruzada de 
microrganismos multidroga-resistentes. 
OBJETIVO 
O presente estudo buscou identificar a associação entre valores de PC e risco individual de aquisição de 
Acinetobacter baumannii resistente ao imipenem (ABRI) em uma unidade de queimados. 
METODOLOGIA 
Para testar a influência da PC sobre o risco de aquisição, utilizamos banco de dados de estudo de coorte 
que incluiu pacientes admitidos na Unidade de Queimados (16 leitos) do Hospital Estadual Bauru (Bauru, 
SP) entre Novembro de 2008 e Dezembro de 2009. A aquisição de ABRI foi identificada por culturas clínicas 
ou de vigilância (orofaringe, períneo, axilas e queimaduras), estas últimas realizadas semanalmente. 
Os prontuários e arquivos foram re-analizados, com a finalidade de identificar a PC a que cada indivíduo foi 
submetido durante o “tempo sob risco” (período contido entre a admissão e a cultura positiva paras casos 
e entre a admissão e alta para controles). A PC foi calculada pela seguinte fórmula (PC=pacientes-dia 
carreando ABRI / total de pacientes-dia no período). Para melhor abordagem do indicador, utilizamos 
intervalos diferentes, incluindo todo o “tempo sob risco” ou restringindo o cálculo para os últimos 14, 7 ou 
3 dias desse período. Para análise dos fatores de risco, utilizamos modelos de regressão logística, incluindo 
as variáveis conforme sua influência sobre o Odds Ratio dos fatores significantes. Valores de PC foram 
forçados em todos os modelos. 
RESULTADOS 
Foram incluídos 208 sujeitos, dos quais 29 adquiriram ABRI. O número de debridamentos (OR=12,06; 
IC95%=2,82-51,64) e o número de antimicrobianos utilizados (OR=22,82; IC95%CI=5,15-101,19) foram 
fatores de risco independentes para aquisição. Os valores de PC não foram associados a maior incidência 
de ABRI, nem quando calculados para o todo o tempo sob risco, nem com restrição retrospectiva de 14, 7 
ou 3 dias. 
CONCLUSÃO 
Embora a PC tenha se demonstrado uma ferramenta importante para medir a disseminação de 
microrganismos multidroga-resistentes, ela não foi relacionada a maior risco em nosso estudo. A presença 
de reservatórios ambientais e/ou a forte associação com procedimentos e antibióticos podem ter 
predominado sobre a transmissão cruzada como determinantes da aquisição de ABRI. 
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INTRODUÇÃO 
As informações sobre a realidade e dinâmica das IrAS em uma UTI norteiam as ações de prevenção e 
controle com a finalidade de melhorar qualidade da assistência prestada ao paciente. 
OBJETIVO 
Este trabalho objetivou descrever as Infecções relacionadas à Assistência à Saúde (IrAS) em uma UTI Adulto 
de um hospital de referencia para tratamento de doenças infectocontagiosas 
METODOLOGIA 
O estudo foi descritivo e foram incluídas as informações dos pacientes admitidos de jan/2012 a out/2013 
(N=475). O trabalho foi aprovado pelo comitê de ética da Unidade. Os dados foram tabulados em planilha 
de Excel for Mac; diferenças entre proporções foram avaliadas por IC 95%.  
RESULTADOS 
Proporcionalmente houve um aumento de Infecções Primárias de Corrente Sanguínea - IPCS (19,7% para 
32,4%) e de infecções do Sistema Gastrointestinal - SGI (4,4% para 14,9%) e uma diminuição de PNM 
(43,1% para 31,1%), ITU (13,9% para 9,5%), Infecções relacionadas ao Acesso Vascular - IAV (8% para 4,1%) 
e de Pele e Subcutâneo (10,9% para 0%), porém nenhuma dessas diferenças se mostrou estatisticamente 
significante. A Densidade de Incidência (DI) de IrAS por 1000 pacientes dia reduziu de 54,7 em 2012 para 
29,5 em 2013. Considerando-se as infecções relacionadas à procedimentos, observamos que houve uma 
diminuição da DI de IPCS laboratorial relacionada à Cateter Central – IPCSLC (4,7 para 3,2 por mil cateteres 
dia); ITU sintomática relacionada à sonda – ITUsS (3,5 para 3,2 por mil sondas dia) e PAV (25,9 para 10,3 por 
mil ventiladores dia), sendo estatisticamente significante para PAV. 
CONCLUSÃO 
Conclui-se que houve um aumento proporcional das IPCS mas essa ocorreu em função de diagnósticos 
clínicos (IPCS clínica), havendo diminuição documentada da DI de IPCSLC. Este fato pode ter ocorrido por 
uma diminuição da recuperação do agente em hemocultura por dificuldades técnicas ou uso de 
antimicrobiano previamente à coleta ou pode representar casos de sepse por doenças oportunistas cujo 
diagnóstico não foi realizado. O aumento dos casos de Infecções do SGI ocorreu principalmente pelo maior 
numero de registros de casos com suspeita de colite pseudomembranosa, porém não houve confirmação 
por meio da pesquisa de toxina. A diminuição proporcional das pneumonias foi acompanhada por uma 
diminuição estatisticamente significante das PAV, provavelmente como resultado da implementação do 
pacote de controle de PAV na UTI adulto. 
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INTRODUÇÃO 
Os fungos são seres oportunistas, com ampla distribuição pela natureza, incluindo o ambiente nosocomial, 
onde é frequente, e apresentam potencial para infecção hospitalar. A eficácia dos produtos desinfetantes 
sobre o controle das infecções nem sempre é satisfatória, haja vista o número crescente de casos de 
infecções hospitalares. 
OBJETIVO 
Investigar a microbiota fúngica de superfícies de sala operatória de um Hospital do Noroeste Paulista, antes 
e após a desinfecção química, bem como investigar a suscetibilidade antifúngica aos desinfetantes.  
METODOLOGIA 
As amostras foram coletadas a partir de superfície de mesa cirúrgica, aparelho de anestesia, mesa acessória 
e balcão, em placas Rodac Plate™ Agar, em uma unidade do centro cirúrgico, antes e após protocolo de 
desinfecção hospitalar. O estudo micológico foi estabelecido no Laboratório de Microbiologia da Faculdade 
de Medicina de São José do Rio Preto, onde placas positivas para crescimento fúngico foram selecionadas 
para identificação microbiana, segundo critérios morfológicos e fisiológicos. A partir da identificação das 
espécies de Candida, as mesmas foram avaliadas in vitro, por difusão em disco, quanto à sensibilidade a 
dois desinfetantes comerciais, A e B, segundo documento M44A(CLSI). 
RESULTADOS 
De 96 amostras, o crescimento de leveduras ocorreu em 10 (10,41%), sendo 6 (60%) antes e 4 (40%) 
depois. Neste contexto, Candida albicans, Candida parapsilosis, Candida tropicalis e Candida krusei 
apresentaram frequências de distribuição semelhantes. Considerando-se os fungos filamentosos, 
constatou-se positividade em 14 amostras (14,6%), sendo 12 (85,7%) antes e 2 (14,3%) depois da 
limpeza/desinfecção. Dentre as 24 espécies isoladas, destacou-se Penicillium spp., como microrganismo 
prevalente. Os desinfetantes testados demonstraram atividade inibitória aos fungos leveduriformes, porém 
diferiram nas médias dos halos de inibição: Desinfetantes A e B para Candida tropicalis (37 e 33 mm), C. 
parapsilosis (52 e 34 mm), C. albicans (33 e 30 mm) e C. krusei (42 e 19 mm), respectivamente. 
CONCLUSÃO 
Conclui-se pela presente investigação que os fungos estão presentes em diversos nichos de sala operatória 
e apresentam suscetibilidade variável aos produtos convencionais da prática de higienização e desinfecção. 
A frequência reduzida de fungos após desinfecção, desperta a atenção para que medidas educativas sejam 
constantes e os correspondentes produtos químicos avaliados antes do uso. 
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INTRODUÇÃO 
Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) é a principal causa de óbito em Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) e são consideradas a segunda infecção mais comum adquirida em hospitais. Os dados 
epidemiológicos são imprecisos geralmente por falta de critérios de diagnóstico. A implementação de 
pacote de medidas tem sido fortemente recomendada, porém o conhecimento do perfil epidemiológico da 
população de pacientes que desenvolvem PAV em UTI (uso de antimicrobiano, tempo de internação, 
posicionamento no leito, cirurgias em tórax, cabeça, abdome, extremos de idade, doenças de base, dentre 
outros) é uma condição determinante para que medidas de prevenção e controle sejam adotadas.  
OBJETIVO 
Descrever o perfil epidemiológico dos pacientes com PAV em UTI para implementação de medidas 
preventivas baseada nas recomendações da ANVISA (2009), a fim de reduzir as complicações.  
METODOLOGIA 
Estudo coorte retrospectivo descritivo, realizado em hospital privado de São Paulo, no período de 
janeiro/2011 a dezembro de 2013 – sendo N=47. Utilizado a planilha de registro dos casos de PAV 
diagnosticados na UTI neste período, considerando critérios diagnósticos do NHSN. 
RESULTADOS 
Analisados 47 casos de PAV, com a média de idade dos pacientes foi de 74 anos (Desvio padrão +/- 14,4); os 
principais diagnósticos de admissão de maior frequencia foram: Hipertensão arterial sistêmica (14%), 
Diabetes mellitus (9%), Acidente vascular encefálico (13%), Infecções diversas (11%), Pós-operatório de 
grandes cirurgias (13%), neoplasia (13%); tempo médio de internação até diagnóstico de PAV foi de 26 dias; 
tempo de ventilação mecânica 16 dias, taxa de mortalidade dos pacientes que fizeram PAV de 64%. 
CONCLUSÃO 
De acordo com os resultados obtidos verificamos a importância de conhecer o perfil destes pacientes para 
que ações sejam direcionadas e para que a instituição possa determinar seu próprio pacote de medidas. 
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INTRODUÇÃO 
O aumento da resistência microbiana é um problema mundial. Pacientes críticos são mais afetados por 
microrganismos multirresistentes (MR) pela situação de risco em que estão inseridos. Os microrganismos 
MR elevam tempo de internação, custo de tratamento e risco de morbimortalidade. O uso não 
racionalizado de antimicrobianos e falhas nas práticas de contenção desses microrganismos tem 
contribuído para uma alta prevalência em ambientes hospitalares, se apresentando como um desafio 
constante para as equipes envolvidas em seu controle. 
OBJETIVO 
Analisar o perfil etiológico e taxa de incidência das bactérias multirresistentes nas unidades de terapia 
intensiva (UTI) de um hospital terciário de ensino. 
METODOLOGIA 
Análise retrospectiva de todas as culturas clínicas e swabs positivos para os microrganismos MR: 
Acinetobacter baumannii (AB) e Pseudomonas spp (PA) resistente aos carbapenens, Enterococcus 
resistente à vancomicina (VRE) e microrganismos produtores de carbapenemase, em pacientes adultos, em 
oito UTIs, no ano de 2013, a partir da revisão do banco de dados do Laboratório Central do Hospital São 
Paulo, da Universidade Federal de São Paulo. As espécies foram identificadas em análise microbiológica 
pelo método automatizado BD Phoenix®. Cepas com mecanismo KPC foram confirmadas por PCR. 
RESULTADOS 
Foram isoladas 620 amostras positivas para MR no período em 449 pacientes. A taxa média de incidência 
anual por 1.000 pacientes-dia foi de 17,0‰, 9,0‰, 3,4‰ e 2,2‰ para KPC, AB, PA e VRE, respectivamente. 
A UTI do Pronto Socorro apresentou a maior prevalência de MR com 21,9‰; 17,5‰; 4,9‰ de KPC, AB e 
PA, respectivamente. A UTI da Clínica Médica apresentou a maior incidência de VRE com 5,7‰. 
CONCLUSÃO 
Nosso serviço vem apresentando uma elevada incidência de microrganismos MR e patógenos produtores 
de KPC apresentaram a maior prevalência quando comparada ás demais espécies de MR. O conhecimento 
da incidência e do perfil microbiológico dos microrganismos multirresistentes permite uma terapêutica 
mais direcionada, minimizando tempo de internação hospitalar, custos, morbidade e mortalidade. 
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INTRODUÇÃO 
As infecções bacterianas estão entre as mais prevalentes nas unidades de terapia intensiva (UTI), sendo um 
importante fator no desfecho clínico dos pacientes criticamente enfermos. Estes quadros infecciosos estão 
associados com maior tempo de internação, maior morbidade e mortalidade, além do alto custo. É 
extremamente importante o conhecimento do perfil microbiológico das culturas clínicas em UTIs para uma 
melhor adequação da terapia empírica. 
OBJETIVO 
Determinar a prevalência dos agentes infecciosos mais comuns e seus padrões de resistência de pacientes 
internados em UTIs. 
METODOLOGIA 
Estudo descritivo e retrospectivo, realizado no período de Janeiro de 2012 à Julho de 2013 em oito UTIs de 
adultos, com capacidade de 78 leitos em um hospital geral terciário de grande porte. Foram analisados os 
resultados das culturas microbiológicas de amostras da corrente sanguínea, secreção respiratória e urina. O 
perfil de sensibilidade aos antimicrobianos dos agentes isolados foi obtido através do sistema 
automatizado Phoenix® (BD System). 
RESULTADOS 
Das 1.919 amostras analisadas, 55,7% (1070) foram de sítio respiratório, 33,3% (639) corrente sanguínea e 
10,9 % (210) do sistema urinário. Na UTI - Cardiologia os principais microrganismos isolados foram 19(19%) 
S.aureus, 15(15%) A.baumannii e 14(14%) E.coli. Na UTI da Clínica Médica foram 52(24%) A.baumannii, 
27(12%) P.aeruginosa e 26(12%) K.pneumoniae. Na UTI - Geral foram 96(19%) A.baumannii, 81(16%) 
P.aeruginosa e 76(15%) K.pneumoniae. UTI - Nefrologia foram 40(26%) A.baumannii, 31(20%) 
K.pneumoniae, 17(11%) P.aeruginosa. UTI Neurocirurgia foram 39(16%) S.aureus, 36(15%) P.aeruginosa e 
31(13%) A.baumannii. UTI - Pronto-Socorro foram 112(26%) A.baumannii, 58(13%) P.aeruginosa e 44(10%) 
S.aureus. Foi observado um alto nível de resistência aos antimicrobianos em cepas de A.baumannii em 
todas as UTIs. P. aeruginosa e K.pneumoniae no geral apresentaram altas taxas de resistência contra beta-
lactâmicos e ciprofloxacino. As cepas de K.pneumoniae também apresentaram altas taxas de resistência a 
polimixina e boa sensibilidade à amicacina. A média de S.aureus resistente à oxacilina em todas as UTIs foi 
de 60,8%. 
CONCLUSÃO 
A infecção adquirida na UTI é comum e frequentemente associada a isolados de microrganismos 
resistentes. Este estudo, apesar de sua abrangência regional, serve de referência epidemiológica para 
ajudar a programar políticas de controle de infecção e elaboração de protocolos clínicos de terapia 
empírica. 
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INTRODUÇÃO 
O Streptococcus pneumoniae é uma bactéria de alta incidência mundial, principalmente em crianças, 
idosos e populações com comorbidades, como pacientes infectados pelo HIV (human immunodeficiency 
virus). 
OBJETIVO 
O presente estudo buscou avaliar o perfil de sensibilidade das cepas de S. pneumoniae isoladas no Instituto 
de Infectologia Emílio Ribas (IIER) em São Paulo (Brasil) de janeiro de 2000 a janeiro de 2013, identificar 
sorotipos e comparar perfil de suscetibilidade de pacientes infectados pelo HIV e não infectados pelo HIV. 
METODOLOGIA 
É um estudo observacional, retrospectivo, que analisou as culturas positivas para S. pneumoniae com seus 
respectivos antibiogramas, e foram identificados características gerais dos pacientes (idade, sexo, status 
sorológico HIV, linfócitos TCD4 e carga viral), local de isolamento, sorotipos e óbitos durante a internação. 
RESULTADOS 
Foram identificadas 375 culturas provenientes de 351 pacientes, sendo 63,7% do sexo masculino e 79,4% 
HIV positivos. Nos indivíduos infectados pelo HIV/AIDS a média de linfócitos T CD4 foi de 241 células/mm³, 
com 59,8% dos pacientes apresentando valor menor que 200 células/mm³. Em relação à carga viral, o valor 
médio foi de 81.886 cópias, com 18,3% dos casos apresentando carga viral indetectável. A taxa de óbito 
global foi de 18,2%. Os isolados de sítios não meníngeos representaram 85,3% dos casos e os meníngeos 
14,6%. O perfil de sensibilidade geral à penicilina foi de 87,9%, à ceftriaxona 93,8%, à eritromicina 89,5%, à 
clindamicina 90,7%, à tetraciclina 87,7%, à sulfametoxazol/trimetoprima (SMT/TMP) 51,2% e ≤ 1% de 
resistência à cloranfenicol e levofloxacino, sempre com menor sensibilidade nos indivíduos infectados pelo 
HIV. Todas as cepas foram sensíveis à vancomicina. Houve uma tendência de queda da suscetibilidade ao 
longo dos anos a penicilina e ceftriaxona nas formas meníngeas, e nos pacientes infectados pelo HIV 
observou-se a queda de sensibilidade a eritromicina e clindamicina. Os sorotipos mais identificados foram: 
6B, 14, 9V, 7F, 4, 3, 6A e 7F, totalizando 322 cepas e 14,9% destes são sorotipos que fazem parte das 
vacinas disponíveis atualmente. Aproximadamente 60% da população do estudo apresentavam sorotipos 
presentes na vacina conjugada 13-valente (PCV13). 
CONCLUSÃO 
Existe uma queda da suscetibilidade do Sreptococcus pneumoniae, mais evidentes em indivíduos HIV 
positivos e nos quadros de meningite, sendo os sorotipos mais prevalentes os contidos nas vacinas atuais. 
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EP-048 - RELATO DE CASO: ABSCESSO RETROFARÍNGEO CAUSADO POR MRSA EM PACIENTE DA 
COMUNIDADE  
Autores: THIEGO TEIXEIRA CAVALHEIRO; FERNANDA PAULA FRANCHINI ; RAFAELA MARTELOSSO SECRON; 
CLAUDIO SILVEIRA  
Instituição: Hospital de Caridade Dr Astrogildo de Azevedo - SANTA MARIA/RS  
Área: ANTIMICROBIANOS/RESISTÊNCIA - Sessão: TV4 - Data: 23/05/2014 - ÁREA E-POSTER - A - Horário: 
10:21-10:26 
 
INTRODUÇÃO 
A infecção causada por Staphylococcus aureus é uma doença prevalemente. Esta bactéria é amplamente 
difundida e pode causar desde infecção de pele como também no trato respiratório, corrente sanguínea e 
menos comum em outros sítios. Apresentaremos um relato de caso que exemplifica uma infecção causada 
por Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) de apresentação incomum. Trata-se abscesso 
retrofaríngeo em paciente da comunidade. 
OBJETIVO 
HISTÓRIA CLÍNICA: Paciente masculino, 16 anos, estudante. Iniciou com quadro febril (39°C) há 10 dias, 
associado a linfonomegalia cervical bilateral dolorosa. Fez uso amoxicilina 500mg 3x dia por 5 dias sem 
melhora prescrito pelo clínico assistente. Foi admitido no hospital, iniciado ampicilina + sulbactam 3gr 6/6 
horas. Realizado TC de região cervical e identificado uma coleção retrofaringea, sugestiva de abscesso. 
Cirurgião de cabeça e pescoço fez abordagem cirúrgica de drenagem e coleta de material. 
Germe: Staphylococcus aureus 
Resistente: Penicilina, Oxacilina. 
Sensível : Sulfametoxazol / Trimetropina, Rifampicina, Vancomicina, Linezolida 
Intermediário: Clindamicina, eritromicina, ciprofloxacino 
Foi tratado com vancomicina 1250mg 12/12 horas por 14 dias com melhora da curva térmica, redução 
progressiva da linfonodomegalia e completo reestabelecimento clínico.  
METODOLOGIA 
DISCUSSÃO: O MRSA, surgiu dois anos após a introdução da meticilina no mercado, em 1959, criada para 
superar a resistência surgida à penicilina. A taxa de colonização por MRSA na comunidade nos Estados 
Unidos girava em torno de 1 a 2% no início dos anos 2000. No Brasil, as taxas de infecção/colonização não 
são conhecidas. Mais de 90% das infecções por MRSA adquiridas na comunidade se apresentam como 
infecções de pele e partes moles, porém podem evoluir para infecções invasivas. Não há relatos na 
literatura sobre esses germes causando abscessos retrofaríngeos. Essas infecções ocorrem em pessoas que 
não tem história de internação recente, nem história de realização de procedimentos médicos. 
CONCLUSÃO 
CONCLUSÃO: Não podemos confirmar que nosso caso trata-se de infecção causada por CA MRSA, mas pela 
história clínica e perfil de suscetibilidade nós podemos suspeitar. De qualquer forma julgamos que trata-se 
de um caso interessante pela apresentação atípica da infecção causada por este germe. Ressaltamos a 
importância, de sempre que possível, identificar o germe antes de iniciarmos o antimicrobiano. Assim 
teremos mais chance de sucesso no tratamento de nosso paciente. 
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EP-049 - PARACOCCIDIOIDOMICOSE GASTRODUODENAL EM PACIENTE HIV POSITIVO  
Autores: LUCAS BARBOSA AGRA; CAMILA CRISTINA M RODRIGUES; HELENA RANGEL ESPER; AMANDA 
FLENIK KERSTEN; MARÍLIA BORSARI; EVANGELINA INACIO NAMBURETE; GILBERTO GAMBEIRO GASPAR; 
FERNANDA GUIOTI PULGA; ROBERTO MARTINEZ  
Instituição: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP - RIBEIRÃO PRETO/SP  
Área: HIV/AIDS - Sessão: TV1 - Data: 23/05/2014 - ÁREA E-POSTER - B - Horário: 10:00-10:05 
 
INTRODUÇÃO 
Paracoccidioidomicose é uma micose sistêmica causada pelo fungo Paracoccidioides brasiliensis, sendo o 
Brasil responsável por até 80% dos casos. Pouco descrito em pacientes HIV positivos e 90% apresentavam 
CD4<200 cel/mm³. 
A primeira interação parasita-hospedeiro ocorre nos alvéolos pulmonares, disseminando-se então para a 
pele e cavidade oral – boca, língua, palato, orofaringe, como forma crônica. Apenas 5% apresentam a forma 
juvenil, com caquexia, febre e acometimento linfonodal difuso. 
OBJETIVO 
Relatar manifestação incomum de paracoccidioidomicose em paciente com HIV e CD4 alto. 
METODOLOGIA 
Paciente atendido no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto em 2013. 
RESULTADOS 
LSC, homem, 24 anos, branco, procedente de Ribeirão Preto, onde foi encaminhado em agosto de 2013 à 
Unidade de Emergência com hematêmese há uma semana, três meses após diagnóstico de HIV com CD4: 
904 cel/mm³. Só procurou atendimento por estar há dois dias sem se alimentar. 
Teve perda de 6kg nos últimos 40 dias associado a febre baixa e adenomegalia difusa e indolor. 
Estava em regular estado, descorado e desidratado, múltiplos linfonodos indolores, móveis, fibroelásticos 
de até 2 cm. Dor leve a palpação do abdome, sem descompressão brusca. 
Hemoglobina: 12g/dl, Hematócrito: 36%, Plaquetas: 335000mm³, INR: 1,25, TGO: 20U/l e TGP: 24U/l. Na 
endoscopia digestiva alta viu-se toda a mucosa gastroduodenal edemaciada, enantematosa, de aspecto 
nodular, friável ao toque do aparelho, com edema intenso no piloro. CIE para paracoccidioidomicose 
1/1024. As biópsias do estômago, duodeno e linfonodo mostraram granuloma com necrose central e 
presença de estruturas fúngicas leveduriformes com esporulação múltipla sugestivas de 
Paracoccidioidomicose. 
Iniciamos SMX-TMP e três meses após a EDA era normal, com gastroduodenite inflamatória discreta, 
regressão da adenomegalia e remissão da febre, recuperação do peso, além de melhora das queixas 
digestivas. CIE: 1/256, CD4: 985 células/mm³ e carga viral: 31981 cópias/ml. Prescrevemos Itraconazol junto 
a suspensão do omeprazol. 
CONCLUSÃO 
Apesar de ser a micose sistêmica mais prevalente no Brasil sua associação com o HIV ainda é pequena, 
talvez pelo uso habitual de SMX-TMP profilático. 
Em geral a contagem de CD4 é inferior a 200cel/mm³, diferente deste caso, o que mostra a 
imunodepressão celular implicada pelo HIV. 
Os sintomas digestivos mais frequentes são dor, vômitos, alteração no hábito intestinal e icterícia. É raro 
haver sangramento, os poucos casos já relatados evoluíram para óbito. 
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EP-050 - PERFIL DOS PACIENTES INFECTADOS COM HIV-1 EM TRATAMENTO ANTIRRETROVIRAL POTENTE 
E CAPACIDADE DE SUPRESSÃO VIRAL  
Autores: HUYLMER LUCENA CHAVES; LUCIGLEYSON RIBEIRO DO NASCIMENTO; WILLIAM BROWNE 
DEOLIVEIRA MACHADO; MARIA CAROLINA NUNES A. DE MENESES; RIAN BRITO TELES; JANEDSON BAIMA 
BEZERRA FILHO; ANA CAROLINA VASCONCELO MOREIRA; DANILO GONÇALVES NÓBREGA; HAYATO 
AUGUSTO HOSSOÉ CORRÊA; HENRIQUE PIRES MOREIRA; CAMILLA CAMUZA COELHO R. QUEIROZ; MELISSA 
SOARES MEDEIROS  
Instituição: Centro Universitário Christus - FORTALEZA/CE  
Área: HIV/AIDS - Sessão: TV1 - Data: 23/05/2014 - ÁREA E-POSTER - B - Horário: 10:07-10:12 
 
INTRODUÇÃO 
Com a utilização da terapia antirretroviral tripla a partir de 1996, a supressão viral abaixo de 50 cópias tem 
sido considerada critério de eficácia terapêutica. Nesse estágio, as chances de transmissão da doença 
reduzem-se sensivelmente, principalmente quando a Carga Viral (CV) permanece indetectável por mais de 
seis meses. Outros fatores, como boa aderência à Terapia Antirretroviral (TARV) e controle de outras 
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), devem ser considerados nas avaliações de supressão viral¹. 
Nesse contexto, a CV plasmática é importante como fator prognostico, indicando o risco de progressão da 
doença. Na pratica clínica, nem todos os pacientes atingem supressão viral, sendo importante entender o 
perfil clínico e epidemiológico desses pacientes e identificar fatores contribuintes.  
OBJETIVO 
Avaliar diferença clínica, laboratorial e epidemiológica entre pacientes HIV positivo com Carga viral 
detectável(CVD) e indetectável(CVI) abaixo de 50 cópias em dois serviços de atendimento especializado. 
METODOLOGIA 
Busca ativa de dados através de revisão de prontuários, incluindo amostra aleatória de pacientes HIV 
positivos, acompanhados em hospital de referência do Ceará. 
RESULTADOS 
De um total de 238 pacientes, sendo 54,6% homens e idade média 39,6 anos, com tempo de 
acompanhamento 86,9 meses, 106(57,3%) encontravam-se com CVI. Na avaliação imunológica o CD4 inicial 
médio foi 453cels/mm3, CD4 pre TARV 239,1cels/mm3 e CD4 atual 548,3cels/mm3. A avaliação virológica 
evidenciou CV inicial 65.768 cópias, no pre TARV 93.534 e atual detectável 6.662. No sexo feminino CV<50 
foi 44,4% e masculino 67,3% (p<0,001). A maioria dos pacientes indetectáveis estavam na 4a década de 
vida (p=0,0016). Não houve correlação com tempo de acompanhamento (p=0,19), coinfecção hepatite 
(p=0,12), contagem de CD4 no diagnostico (p=0,18) ou CD4 no início da TARV (p=0,09). Houve diferença 
estatística significante em relação a resposta de CD4 atual (p=0,01). Quanto a TARV não houve diferença 
estatística na supressão viral entre usar ITRNN (65,6%) ou IP (54%) associados em esquema triplo com ITRN 
(p=0,15), ou diferença entre os IPs Atazanavir (53,4%) e Lopinavir (62,5%), (p=0,6). 
CONCLUSÃO 
O estudo evidenciou um retardo no início da TARV e correlação entre supressão viral e resposta 
imunológica eficaz, indicando ainda um maior risco de vulnerabilidade no grupo de mulheres. A supressão 
viral se mostrou com eficácia similar independente da terapia escolhida, sugerindo melhora na adesão 
como medida de controle. 
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EP-051 - RARA FORMA DE TUBERCULOSE EM PACIENTE COM AIDS APRESENTANDO-SE COMO LESÃO 
ULCERADA NO CORPO DO PÊNIS  
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INTRODUÇÃO 
No Brasil, 71.230 casos novos de tuberculose (TB) foram diagnosticados em 2012, destes, 37.966 (53,3% 
dos casos) realizaram o teste anti-HIV, tendo o teste positivo em 3.686 (9,7%) pacientes, que leva a concluir 
que se tivéssemos testados todos os pacientes, teríamos tido mais de 7.000 casos de coinfecção HIV/TB em 
2012 no Brasil. A tuberculose extrapulmonar (TEP) representa 14,3% dos casos de TB diagnosticados no 
Brasil, esse valor é maior em pacientes com HIV. As formas mais comuns de TEP são a pleural e a 
ganglionar. A forma genital é uma apresentaçao raras de TEP. Na revisão da literatura não achamos a 
descrição de nenhum caso de TB apresentando-se como lesão ulcerada do corpo do pênis. 
OBJETIVO 
Descrever um caso de tuberculose de corpo de pênis. 
METODOLOGIA 
Relata-se caso de paciente, com lesão ulcerada no corpo do pênis que foi encaminhado ao hospital com 
suspeita de linfogranuloma venéreo. 
RESULTADOS 
Paciente masculino, 35 anos, solteiro, com lesão ulcerada no corpo do pênis, foi biopsiada e realizou o teste 
anti-HIV neste momento. O anti-HIV foi positivo, a biopsia da lesão ulcerada mostrou infiltrado inflamatório 
com esboços de granulomas, um deles com necrose caseosa e células gigantes multinucleadas, com 
hipótese diagnostica do patologista de linfogranuloma venéreo, TB e leishmaniose cutânea. Na volta, o 
paciente foi reavaliado e observado linfadenopatia inguinal e lesões violáceas em tronco, membros e 
mucosa oral sugestivas de sarcoma de kaposi (SK). Foi realizado aspirado do gânglio inguinal para pesquisa 
direta e cultura para TB, fungos e germes piogênicos. Realizou-se também biopsia de uma das lesões de 
pele. A pesquisa de BAAR no aspirado ganglionar foi positiva e a biopsia de pele confirmou o diagnóstico de 
SK. Foi então iniciado o tratamento para TB o paciente referia disfagia e epigastralgia. Relizou endoscopia 
digestiva alta que mostrou lesões violáceas no trato gastrointestinal alto a biopsia de uma das lesões 
confirmou SK. Após 3 semanas de tratamento para TB, a lesão genital encontrava-se quase que totalmente 
cicatrizada. Paciente segue em uso de antirretrovirais, que foram iniciados uma semana após tratamento 
para TB. 
CONCLUSÃO 
A TB em pacientes com HIV pode se apresentar de diferente esta afirmativa e nos mostra que a única 
maneira de fazer o diagnostico é pensar na doença. A investigação detalhada e a coleta de material para a 
pesquisa do agente etiológico permite um diagnostico preciso, levando a um tratamento específico cedo 
com benefício para o paciente. 
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EP-052 - SÍFILIS TERCIÁRIA COM COMPROMETIMENTO TESTICULAR E ÓSSEO EM PACIENTE HIV POSITIVO  
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INTRODUÇÃO 
A Sífilis, doença infecciosa causada pelo Treponema pallidum, é uma patologia facilmente tratável e de 
bom prognóstico. Possui amplo espectro de apresentações clínicas que varia conforme evolução temporal 
da doença, porém é raro o acometimento testicular e ósseo. A coinfecção com HIV aumenta a possibilidade 
de manifestações atípicas ou mais agressivas da doença.  
OBJETIVO 
Relatar um caso de sífilis terciária com comprometimento testicular e ósseo em um paciente HIV positivo. 
METODOLOGIA 
Estudo retrospectivo com base em análise de prontuário médico e revisão de literatura. 
RESULTADOS 
Homem, 26 anos, branco, homossexual, HIV positivo, encamihado ao nosso serviço por dor em membro 
inferior esquerdo e aumento de volume testicular há quatro meses. Previamente avaliado por urologistas 
que aventaram hipótese de orquite e tumoração testicular, recebendo tratamento empírico com 
metronidazol e levofloxacino, com melhora clínica parcial, seguida de piora. Durante a investigação inicial 
foi solicitada sorologia para HIV com resultado reagente (CD4=531 céls/mm3 Carga viral=675305 
cópias/ml). À admissão em nosso serviço, paciente apresentava-se febril, com dor em membros inferiores e 
ocasionalmente em membros superiores, associado à importante aumento de volume testicular. VDRL 
1:2048 , FTA-abs total positivo, FTA-abs IGM negativo, alfa-feto proteína e beta hCG normais, USG de bolsa 
escrotal com testículo com aumento difuso da ecogenicidade com áreas hipoecóicas de permeio, fluxo 
normal. Cintilografia óssea com áreas com atividade osteogênica aumentada em calota craniana, clavículas, 
terço distal de úmero esquerdo, radio, ulna, terço proximal e distal de fêmur, tíbias e fíbulas. Biópsia 
testicular de congelação excluiu malignidade e permitiu a preservação dos testículos. O paciente foi tratado 
com Penicilina benzatina e teve regressão total de todos os sintomas.  
CONCLUSÃO 
A sífilis ainda é um grande problema de saúde pública e muito prevalente entre pacientes HIV positivos. A 
coinfecção com HIV aumenta a probabilidade de manifestações atípicas ou mais agressivas da doença. A 
forma gomatosa da sífilis terciária pode acometer uma ampla diversidade de sítios anatômicos, incluindo 
alguns mais raros como os testículos e ossos, destacando-se a importância de ser considerada no 
diagnóstico diferencial dos tumores que acometem esses locais. O relato de caso apresentado ratifica que o 
reconhecimento da sífilis gomatosa permite a terapia medicamentosa em detrimento das terapias 
excisionais radicais. 
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EP-053 - HEPATITE B NO RIO GRANDE DO SUL E NAS CINCO MAIORES COORDENADORIAS REGIONAIS DE 
SAÚDE  
Autores: CLAUDIA DEON; GILBERTO SANTETTI; ANA CLÁUDIA ROMAN RÓS; MARLENE DORING; SANDRA 
MARIA VANINI; JOÃO FRANCISCO POLINA DE MACED  
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INTRODUÇÃO 
A Organização Mundial da Saúde estima que existam cerca de 325 milhões de portadores de hepatite B no 
mundo. A transmissão deste vírus ocorre por relação sexual desprotegida, transfusão de sangue e 
derivados contaminados, uso de drogas com compartilhamento de seringa, realização de procedimentos 
sem esterilização adequada dos materiais e transmissão vertical. 
OBJETIVO 
Analisar a incidência de hepatite B no Rio Grande do Sul (RS) e nas cinco Coordenadorias Regionais de 
Saúde (CRS) com maior população. 
METODOLOGIA 
Estudo ecológico, realizado com dados coletados do Tabnet-RS de casos notificados e confirmados de 
Hepatite B no RS e nas cinco maiores CRS (1º CRS Porto Alegre, 2º CRS Porto Alegre, 3º CRS Pelotas, 5º CRS 
Caxias do Sul e 6º CRS Passo Fundo), no período de 2009 a 2012. Realizou-se análise descritiva em planilha 
do Excel. Para o cálculo do coeficiente de incidência (100.000 habitantes), considerou-se a população 
disponível no datasus para cada ano estudado. 
RESULTADOS 
Foram notificados e confirmados 4864 casos de Hepatite B no RS no período de 2009 a 2012, com taxas de 
10 (2009); 10 (2010); 11,7 (2011) e 13,5 (2012) para 100.000 habitantes. Os casos confirmados e notificados 
de hepatite B no ano de 2009 foram maiores na 1º CRS (23/ 100.000hab.). Nos anos de 2009, 2010, 2011 e 
2012 a 6º CRS apresentou taxas de 21,5; 30,5; 33,4; 33,4 a cada 100.000 habitantes respectivamente. Desta 
forma, observou que a 6º CRS nos anos de 2010 a 2012 apresentou taxas cerca de 3 vezes maiores que o 
RS. A 6º CRS foi a única que apresentou aumento progressivo das notificações de hepatite B nos anos de 
2009 a 2012. A 2º CRS possui o maior número populacional, aproximadamente de 26.291.57 habitantes e 
apresenta baixo numero de notificações 2009 (1,1), 2010 (0,5), 2011 (1,5) e 2012 (1,9) por 100.000 
habitantes. 
CONCLUSÃO 
A 6ª CRS-RS apresentou maior incidência de hepatite B nos anos de 2010 a 2012. Atribui-se a isso a 
vinculação da obrigatoriedade das notificações, nesta coordenadoria, para a realização de exames de 
biologia molecular e tratamento das hepatites. Pode estar contribuindo também, as campanhas de triagem 
sorológica para hepatites realizadas na maior parte dos municípios da 6ª CRS. O estudo mostra a 
necessidade de ampliar o conhecimento sobre este tema, em como conscientizar a população a respeito 
das formas de transmissão, para que haja prevenção adequada e diminuição na incidência de hepatites na 
população. 
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INTRODUÇÃO 
A hepatite C é um importante problema de saúde pública notadamente pela sua magnitude. O 
conhecimento do perfil epidemiológico dos casos é subsídio para programar as ações de assistência e de 
controle desse agravo com suas complicações.  
OBJETIVO 
Descrever o perfil epidemiológico dos casos notificados de hepatite C no Centro de Referência e 
Treinamento DST/Aids-SP, no período de janeiro de 2007 a janeiro de 2014. 
METODOLOGIA 
Estudo realizado utilizando o banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação da 
Vigilância Epidemiológica do CRT.  
RESULTADOS 
Dos 2236 casos notificados de hepatite C no período, 1212 (54,2%) são do sexo masculino e 1024 (45,8%) 
do sexo feminino, 1580 (70,7%) residentes no município de São Paulo e 656 (29,3%) residentes em outros 
municípios. A distribuição desses casos em relação à raça/cor foi de 1491 (66,7%) de brancos; 380 (17,0%) 
de pardos; 138 (6,1%) de pretos; 44 (2,0%) de amarelos; 5 (0,2%) de indígenas e 178 (8%) com a raça/cor 
ignorada ou não informada. Quanto à faixa etária: 809 (36,2%) com 35 a 49 anos; 764 (34,2%) com 50 a 64 
anos; 502 (22,5%) com 20 a 34 anos; 135 (6%) com 65 a 79 anos; 26 (1,1%) com <1ano/10 a 14 anos/15 a 
19 anos/>80 anos. Em relação à escolaridade: 614 (27,5%) com ensino médio (incompleto ou completo); 
585 (26,2 %) com ensino superior (incompleto ou completo); 637 (28%) com ensino fundamental 
(incompleto ou completo); 390 (17,4%) com esta característica ignorada; 19 (0,9%) analfabetos e não 
aplicável. As prováveis fontes de transmissão foram 816 (36,5%) ignorada; 398 (17,8%) uso de drogas; 363 
(16,3%) tratamento cirúrgico/dentário; 300 (13,4 %)transfusão e 359 (16%)sexual/domiciliar/acidente de 
trabalho/hemodiálise/vertical/outros. Os genótipos do vírus da hepatite C dos casos foram 1041 (46,6%) do 
tipo 1; 405 (18,1%) do tipo 3; 87 (3,9%) tipo 2; 24 (1,1%) do tipo 4; 6 (0,3%) do tipo 5 e 673 (30,1%) de 
ignorados. Em 351 (15,7%) dos casos com infecção pelo HIV.  
CONCLUSÃO 
Observou-se maior número de casos do sexo masculino, da raça/cor branca, com 50 a 79 anos de idade, 
com ensino médio a superior, genótipo 1 do vírus da hepatite C e uma expressiva proporção de ignorados 
como provável fonte de transmissão.  
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EP-055 - DO INÍCIO DA PANDEMIA DE INFLUENZA A(H1N1) AOS DIAS DE HOJE: O QUE MUDOU? ANÁLISE 
DOS CASOS ATENDIDOS NO INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS NO PERÍODO DE ABRIL DE 2009 
A SETEMBRO DE 2013  
Autores: JÉSSICA PIRES CAMARGO; FRANCISCO VANIN PASCALICCHIO  
Instituição: Instituto de Infectologia Emílio Ribas - SÃO PAULO/SP  
Área: VIROLOGIA - Sessão: TV2 - Data: 23/05/2014 - ÁREA E-POSTER - B - Horário: 10:14-10:19 
 
INTRODUÇÃO 
O aumento do número de casos de síndrome gripal e o surgimento de casos graves de pneumonia 
associados à Influenza A(H1N1) no México e EUA foi comunicado a Organização Mundial da Saúde que, de 
acordo com o novo Regulamento Sanitário Internacional de 2005, declarou a doença como Emergência de 
Saúde Pública de Importância Internacional em 24 de abril de 2009. 
OBJETIVO 
Analisar os casos confirmados de Influenza A(H1N1)pdm09 atendidos no Instituto de Infectologia Emílio 
Ribas.  
METODOLOGIA 
Estudo transversal descritivo com abordagem quantitativa de todos os casos confirmados 
laboratorialmente para a doença, através das fichas de notificação e do Sistema de Notificação de Agravos 
de Notificação (SINAN).  
RESULTADOS 
Foram identificados 645 casos confirmados para Influenza A(H1N1)pdm09, sendo que foram excluídos do 
estudo 10 casos, pois foram encerrados pelo critério clínico-epidemiológico. Durante a pandemia, 30,7% 
tinham idade entre 19 e 29 anos e 50,2% eram do sexo masculino; os sinais e sintomas mais referidos 
foram febre (95,7%) e tosse (90,5%); 22,2% apresentavam alguma comorbidade; o oseltamivir foi utilizado 
por 46,7% das pessoas; 2,1% havia recebido a imunização contra influenza; 15,7% eram estudantes e 4,2% 
eram profissionais da saúde; 23,8% havia viajado até 10 dias do início dos sinais e sintomas; ocorreram três 
óbitos devido à doença. Já durante a fase pós-pandêmica foram notificados 12 casos confirmados para a 
doença, sendo que somente um foi notificado em 2012. Em 2013, dos 11 casos confirmados, todos foram 
notificados no período que precede a época sazonal da doença e que ocorre a campanha de imunização 
contra Influenza (março a maio); 63,6% eram do sexo masculino; 27,3% tinha idade entre 40 e 49 anos; 
27,3% havia recebido a vacina contra Influenza; o uso de oseltamivir ocorreu em 63,6% dos casos; 72,7% 
precisaram de suporte ventilatório; 18,2% precisaram ser encaminhados a UTI; e ocorreu um óbito pela 
doença.  
CONCLUSÃO 
As mudanças nas definições de caso da doença no decorrer dos anos, devido ao melhor conhecimento das 
características clínicas e epidemiológicas, puderam ajudar no diagnóstico e tratamento dos casos. Porém, 
devido à falta de dados mais precisos que foram ignorados durante a notificação dos casos, é necessário 
que se criem e/ou atualizem protocolos institucionais referentes a esta patologia, possibilitando na 
melhoria da veracidade na divulgação dos resultados para que, consequentemente, facilite a adoção de 
medidas de controle mais específicas com relação à doença.  
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EP-056 - ENCEFALITE HERPÉTICA EM LACTENTE - RELATO DE CASO  
Autores: LUCY NAGM; KRISTIANE BRAGANÇA VAZ; GRACIELLE BARBOSA MIYASHITA; LOURDES NEVES 
MIRANDA  
Instituição: Hospital Geral de Itapecerica da Serra - SÃO PAULO/SP  
Área: VIROLOGIA - Sessão: TV2 - Data: 23/05/2014 - ÁREA E-POSTER - B - Horário: 10:21-10:26 
 
INTRODUÇÃO 
A Encefalite por Herpes simplex é a mais relevante encefalite viral, devido a sua frequência e alta 
mortalidade chegando a 20% dos pacientes e até 70% se não tratados. Os casos ocorrem um terço em 
menores de 20 anos, e em metade dos casos em indivíduos maiores de 50 anos. Há poucos relatos de casos 
em lactentes. 
OBJETIVO 
Realizar o relato de caso e revisão de literatura de um lactente com encefalite herpética atendido no HGIS 
no ano de 2014. 
METODOLOGIA 
Foi feita a revisão do prontuário de um paciente lactente com encefalite herpética atendido no HGIS em 
2014. A revisão bibliográfica foi realizada através do Pubmed, digitando na ferramenta MeSH: Encephalitis, 
Herpes Simplex e Infant. 
RESULTADOS 
P. M.B., 5 meses, 9 kg, apresentou-se ao PS com movimentos descoordenados de membros superior e 
inferior esquerdo, desvio de rima labial para esquerda e eversão ocular, sem história de febre. Mãe relata 
que 3 semanas antes, o paciente teve gengivoestomatite e contato com irmão com herpes simplex. No 1º 
dia de internação apresenta febre elevada, realizada punção liquórica com acidente, com 93.800 hemácias, 
17 células (88% de linfócitos), proteína 144 mg/dL, glicose 70mg/dL, gram sem presença de bactérias, 
iniciado aciclovir e ceftriaxona. Inicialmente com tomografia de crânio normal, alterando após 4 dias, com 
presença de múltiplas áreas de hipodensidade córtico-subcorticais envolvendo regiões temporais 
posteriores, parieto-occipitais bilaterais e lobo frontal direito. RNM de crânio com extensas áreas de gliose 
parieto-occipitais bilaterais, frontobasais e frontal direita. PCR para HSV 1/2 no LCR positivo. PCR para CMV 
no LCR negativo. Necessitou de IOT por 7 dias, devido ao estado de mal convulsivo. Fez uso de ceftriaxona 
por 11 dias. Mantendo febre contínua no 22º dia de aciclovir (60mg/kg/dia) com culturas negativas, provas 
de atividade inflamatória baixas e leucócitos normais com predomínio de linfócitos, mantendo convulsão 
apesar do uso de vários anticonvulsivantes, sendo repetido PCR para HSV1/2 no LCR. O PCR para HSV no 
LCR é uma excelente ferramenta no diagnóstico, apresentando desempenho semelhante a biópsia cerebral. 
Neste caso, talvez pela idade, apesar da terapia ter sido iniciada precocemente, a evolução foi 
desfavorável.  
CONCLUSÃO 
Médicos devem estar atentos e conscientes para Herpes Simplex e suas complicações como a encefalite 
herpética nesta faixa etária, pois apesar de ser uma doença benigna, em lactentes pode levar a 
consequências desastrosas se houver atraso no diagnóstico e tratamento. 
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EP-057 - INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA POR BACILLUS CEREUS EM PACIENTE COM DOENÇA RENAL 
CRÔNICA  
Autores: FELIPE F. TUON; RAFAEL MIALSKI; MIGUEL C. RIELLA; LUIZ FERNANDO N. MARTINS; FRANCINE 
TEIXEIRA; FRANCISCO B. MAGALHÃES  
Instituição: HC - UFPR, HUEC - CURITIBA/PR  
Área: INFECÇÕES EM IMUNOSSUPRIMIDOS NÃO AIDS - Sessão: TV3 - Data: 23/05/2014 - ÁREA E-POSTER - B 
- Horário: 10:00-10:05 
 
INTRODUÇÃO 
O gênero Bacillus é composto por bacilos gram positivos aeróbios facultativos formadores de esporos, que 
se distribuem no meio ambiente como saprófitas de matéria orgânica, sendo problemático na indústria 
alimentícia, pois pode resistir ao processamento industrial, causando gastroenterites auto-limitadas. Casos 
de doença invasiva por Bacillus cereus foram relatados, tendo como porta de entrada principal cateteres e 
feridas. 
OBJETIVO 
Relatar o caso de uma paciente com glomerulopatia crônica que evoluiu com infecção de corrente 
sanguínea por B. cereus em vigência de imunossupressão. 
METODOLOGIA 
Relato de caso e revisão de literatura. 
RESULTADOS 
Feminina,18 anos, diagnóstico de glomerulosclerose segmentar e focal idiopática há 4 anos, Interna com 
edema generalizado há 30 dias, ganho de peso e urina espumosa. Interpretado como agudização da 
nefropatia de base e iniciado tratamento com diurético de alça e albumina, além de pulso com 
metilprednisolona. Após o pulsoterapia, prescrito prednisona 30mg ao dia de manutenção e tacrolimus 
8mg ao dia. No 8º dia de internação, a paciente evoluiu com calafrios, sem febre. Foram coletadas 2 
hemoculturas de sangue periférico em tempo e sítio diferente. No dia seguinte, a paciente desenvolveu 
lombalgia a esquerda, náuseas e disúria, parcial de urina apresentava leucocitúria. Iniciado 
piperacilina+tazobactam 4,5g 8/8h como tratamento de provável pielonefrite nosocomial. As hemoculturas 
foram positivas para o grupo B. cereus em menos de 24 horas. Optado por acrescentar vancomicina ao 
esquema antibiótico. Ultrassom de vias urinárias evidenciou aumento de ecogenicidade. 
O B. cereus é agente típico de gastroenterites, muitas vezes esquecido como causador de infecções graves 
em imunocomprometidos, imunocompetentes com fatores predisponentes, como soluções de 
continuidade na pele ou dispositivos invasivos e considerado como contaminante nas amostras biológicas. 
Para seu tratamento, é imperiosa a retirada de cateteres suspeitos e tratamento sistêmico, sendo a 
vancomicina primeira linha.ade renal bilateral, rins e relação córtico-medular normais, vias excretoras sem 
alteração. A urocultura mostrou-se negativa. A paciente recebeu alta hospitalar após 7 dias de 
vancomicina, com plano de mais 7 dias de levofloxacino ambulatorial. 
CONCLUSÃO 
O grupo B. cereus deve ser lembrado como possível agente de infecção grave em imunocomprometidos, 
devendo ser empregado tratamento empírico na identificação de bacilos gram positivos, mesmo que 
resultados parciais, para melhores desfechos. 
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EP-058 - PROFILAXIA ANTIBACTERIANA CONTRA INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO EM PACIENTES 
SUBMETIDOS A TRANSPLANTE DE FÍGADO. REVISÃO SISTEMÁTICA DE ENSAIOS CLÍNICOS 
RANDOMIZADOS  
Autores: RICARDO AUGUSTO M B ALMEIDA; CLAUDIA NISHIDA HASIMOTO; ANNA KIM; ERICA NISHIDA 
HASIMOTO; REGINA EL DIB  
Instituição: Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP - BOTUCATU/SP  
Ag.Financiadora: FAPESP - 2012/04955-2 E 2012/17820-8  
Área: INFECÇÕES EM IMUNOSSUPRIMIDOS NÃO AIDS - Sessão: TV3 - Data: 23/05/2014 - ÁREA E-POSTER - B 
- Horário: 10:07-10:12 
 
INTRODUÇÃO 
A infecção de sítio cirúrgico (ISC) é mais frequente no transplante de fígado (TxF) do que em outros tipos de 
transplantes de órgãos sólidos. Estudos mostraram que os índices de ISC variaram de 8,8% a 37,5% após o 
TxF. A profilaxia antimicrobiana é uma ferramenta essencial para reduzir as ISC, porém, a literatura parece 
carecer de evidências sobre sua adequada utilização no TxF. 
OBJETIVO 
Avaliar os benefícios e riscos dos vários esquemas de antibióticos utilizados na profilaxia contra ISC em 
pacientes submetidos a TxF. 
METODOLOGIA 
Foram incluídos na revisão sistemática ensaios clínicos randomizados ou quasi-randomizados envolvendo 
pacientes submetidos a TxF, independentemente da idade, sexo e etiologia, que comparassem qualquer 
esquema de antibiótico(s) com placebo, um outro antibiótico ou uma combinação de dois ou mais 
antibióticos utilizados na profilaxia de ISC. Considerou-se qualquer dose, via de administração (com 
exceção da via enteral) ou duração da profilaxia. Foram utilizadas as bases Cochrane Hepato-Biliary Group 
Controlled Trials Register, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) na The Cochrane 
Library, MEDLINE, EMBASE e LILACS (busca mais recente: 20/11/2013). Para a coleta e análise dos dados 
foram seguidas as orientações do Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions e do 
Cochrane Hepato-Biliary Group Module. 
RESULTADOS 
Foi incluído apenas um ensaio clínico, disponível sob a forma de resumo, que avaliou 180 participantes. 
Embora os autores tenham relatado desfechos primários, não havia dados estatísticos essenciais 
disponíveis e, ainda, os resultados apresentados pelos autores excluíram pacientes de alto risco para ISC. 
No geral, a qualidade metodológica do estudo é incerta, pois não há dados suficientes e os autores não 
responderam à solicitação de dados metodológicos adicionais. 
CONCLUSÃO 
Conclui-se, portanto, que não há evidências suficientes que tenham examinado a eficácia e a segurança de 
esquemas antibióticos para a profilaxia de ISC em pacientes submetidos a TxF. Acompanhamentos mais 
prolongados e ensaios clínicos mais rigorosos são necessários. Estes ensaios clínicos deverão ser realizados 
considerando os diferentes cenários e fatores de risco, tais como dados epidemiológicos específicos sobre a 
flora hospitalar, uso prévio de antibióticos, re-transplantes, transfusões de glóbulos vermelhos, técnicas 
cirúrgicas específicas, estado clínico do paciente, entre outros. Esta revisão encontra-se registrada no 
Cochrane Hepato-Biliary Group. 
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EP-059 - FORMA RARA DE MICOBACTÉRIA NÃO TUBERCULOSA ASSOCIADA À HANSENÍASE 
VIRCHOWIANA  
Autores: VANESSA COELHO AGUIAR; POLYANA QUEIROZ ALVARENGA; PRISCILA PÁDUA; RENATA SILVIA 
BAGNATO; MARCIO CESAR R. GAGGINI; LETICIA GOMES S. SARAN; MICHELE MARIE MATSUOKA; MAYRA 
PERARO JORGE; MARIA LAURA BARBOSA REIS; MAYARA FREITAS Q. MUSTAFE; PAULA CRISTIANE QUEIROZ 
ALVARENGA  
Instituição: Unicastelo - Universidade Camilo Castelo Branco (F - PALMAS/TO  
Área: INFECÇÕES EM IMUNOSSUPRIMIDOS NÃO AIDS - Sessão: TV3 - Data: 23/05/2014 - ÁREA E-POSTER - B 
- Horário: 10:14-10:19 
 
INTRODUÇÃO 
As micobactérias não tuberculosas (MNT) encontram-se dispersas na natureza e apresentam 
patogenicidade variável. Há diversos tipos de MNT, dentre elas a Mycobacterium avium. Com terapia 
adequada, esses pacientes podem ter uma melhora imunológica podendo levar a Sindrome da 
Reconstituição Imune (SRI). A Hanseníase é uma doença crônica, transmitida através de inalação de 
partículas infectadas, causada pelo Mycobacterium leprae, de evolução insidiosa na maior parte dos casos, 
acometendo fundamentalmente pele e nervos periféricos. 
OBJETIVO 
Relatar um caso raro de MNT extra-pulmonar causada pelo Mycobacterium avium, associado à Hanseníase 
Virchowiana. 
METODOLOGIA 
Estudo de caso clínico através de revisão de prontuário e estudo bibliográfico. 
RESULTADOS 
Paciente masculino, 21 anos, foi em consulta apresentando adenomegalia, emagrecimento e adinamia. 
Realizada biópsia de linfonodo axilar direito com diagnóstico de linfadenite crônica granulomatosa, com 
áreas de necrose não caseosa causada pelo Micobacterium avium. Iniciou o tratamento com Etambutol, 
Claritromicina e Rifampicina. Após 4 meses de acompanhamento queixou-se de lesões eritematosas em 
membros superiores e inferiores, com alteração da sensibilidade, sugestivas de eritema nodoso e 
acompanhada de mão em garra. Foi realizado pesquisa de BAAR com resultado positivo, Biopsia de pele 
apresentando hanseníase Virchowiana e iniciado tratamento com esquema PQT/MB e prednisona. No 
momento paciente se encontra em tratamento para Hanseníase e MAC apresentando melhora significativa. 
CONCLUSÃO 
As infecções causadas Mycobacterium avium podem ser assintomáticas e clinicamente significantes em 
imunodeprimidos, já as causadas pelo Mycobacterium leprae apresentam alta infectividade e baixa 
patogenicidade. A incidência das afecções relacionadas às MNT vem aumentando não só decorrente do 
homem estar compartilhando o mesmo habitat, mas também pela melhora nos métodos de diagnóstico, 
sendo importante o clínico estar atento ao diagnóstico de hanseníase que, apesar de ser uma doença 
frequente no país, é pouco discutida nos cursos da área de saúde. 
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EP-060 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS CARTEIRAS DE VACINAÇÃO DE GRADUANDOS DE 
ENFERMAGEM  
Autores: ANNA LUIZA F. PINHO LINS GRYSCHEK; NÚBIA VIRGÍNIA A. LIMEIRA ARAUJO; LÚCIA IZUMI 
NICHIATA; RENATA FERREIRA TAKAHASHI; MARIA CLARA PADOVESE; SUELY ITSUKO CIOSAK; CAROLINA LA 
MAISON; ÉRICA GOMES PEREIRA; ELOÁ OTRENTI; VÂNIA F. GOMES DIAS; KAREN NAMIE SAKATA  
Instituição: Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo - SÃO PAULO/SP  
Ag.Financiadora: NENHUMA - NÃO SE APLICA  
Área: IMUNIZAÇÕES - Sessão: TV3 - Data: 23/05/2014 - ÁREA E-POSTER - B - Horário: 10:21-10:26 
 
INTRODUÇÃO 
Entre as ações voltadas para a prevenção das doenças transmissíveis, certamente a vacinação se insere 
como a ferramenta mais importante para o controle e eventual erradicação das doenças imunopreviníveis. 
Estudantes de graduação da área de saúde representam populações mais vulneráveis, à aquisição de 
doenças imunopreviníveis, por estarem em contato com materiais perfuro cortantes nos campos de 
prática, expondo-se aos riscos biológicos. 
OBJETIVO 
O presente estudo teve por objetivo identificar a situação vacinal dos alunos cursando o sétimo semestre 
do Curso de Graduação de Enfermagem da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, no ano de 
2014. 
METODOLOGIA 
Foram requisitadas as carteiras de vacinação dos 70 alunos matriculados no sétimo semestre do Curso de 
Graduação de Enfermagem. Sendo analisadas através de estatística descritiva. 
RESULTADOS 
Para aqueles quatro (5,7%) estudantes que perderam as carteiras de vacinação, orientou-se que 
procurassem serviços de atenção primária em saúde e recebessem as vacinas necessárias. Dentre as 
carteiras de vacinação analisadas, obteve-se os seguintes resultados: 22 alunos (31,4%) tinham a situação 
vacinal completa e 44 (62,8%) apresentavam situação de atraso vacinal, sendo que sete (16%) 
encontravam-se sem a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e três (6,8%) sem a terceira dose 
da vacina de hepatite B. 34 (77,2%) alunos desconheciam o fato de terem tido varicela até aquele 
momento. Esses achados, sujerem a importância de atividades de educação em saúde valorizando a 
vacinação. É importante ressaltar que o risco ocupacional da infecção por hepatite B é alto e que a vacina é 
gratuita e de grande eficácia. Ao mesmo tempo é inquietante o fato de que 34 alunos desconheciam a sua 
situação de imunidade para varicela. 
CONCLUSÃO 
Indubitavelmente, o melhor momento para se vacinar alunos de graduação da área de saúde é no primeiro 
semestre letivo, antes do início das atividades clinicas, com risco ocupacional de infecção por doenças 
imunopreviníveis. Faz-se necessário algumas adequações no acompanhamento da situação vacinal dos 
alunos, instituindo-se um controle mais rigoroso e periódico, que deverá ser realizado no momento da 
matricula, no terceiro semestre letivo, por ocasião da disciplina de biossegurança e no sétimo semestre 
letivo, na disciplina de doenças transmissíveis. Sugere-se a criação de um sistema de informação para o 
monitoramento da situação vacinal. 
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EP-061 - UTILIZAÇÃO DE PCR E NESTED PCR "IN HOUSE" PARA DETECÇÃO DA PRESENÇA DE 
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DAS CLÍNICAS DA UNICAMP  
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INTRODUÇÃO 
O Pneumocystis jirovecii (P. jirovecii ) é fungo ascomiceto atípico e oportunista que causa pneumonia, a 
pneumocistose. Comum em pacientes com HIV/AIDS, também ocorre em outros pacientes 
imunosuprimidos, pouco frequente em imunocompetentes. Os métodos laboratoriais padrão para 
diagnóstico da pneumocistose tem sido a visualização do fungo por microscopia com várias colorações, 
geralmente, em secreções pulmonares. O uso da reação em cadeia da polimerase (PCR) tem permitido 
aumento significativo na sensibilidade e especificidade na detecção desse agente.  
OBJETIVO 
Detectar o fragmento de DNA de P. jirovecii, através de PCR e Nested PCR “in house”, de amostras de 
lavado bronco alveolar(LBA); 2-Comparar os resultados com a técnica de coloração com azul de toluidina.  
METODOLOGIA 
Critérios de inclusão: Pacientes submetidos a broncoscopia com coletas de escarro através de LBA. Foram 
coletadas 102 amostras de lavado bronco alveolar de pacientes submetidos a LBA do HC UNICAMP, entre 
novembro de 2012 e setembro de 2013. Houve processamento com preparo de lâminas e coloração com 
azul de toluidina, e para extração de DNA, com posterior realização de PCR e Nested PCR para P. jirovecii.  
RESULTADOS 
P. jirovecii foi detectado em 6 (6%) de 102 amostras por PCR e em 75 amostras (73,5%), pela Nested PCR. 
Cistos de P. jirovecii foram encontrados, através do azul de toluidina em 01 amostra, também positiva na 
PCR e Nested PCR. Assim, a Nested PCR demonstrou ser uma técnica com alta sensibilidade na detecção do 
P. jirovecii, comparada à PCR convencional e muito superior à coloração com azul de toluidina. O DNA do P. 
jirovecii, detectado em mais da metade dos pacientes, assemelha-se às populações de outros países 
tropicais. A positividade do P. jirovecii, pela Nested PCR não pode ser considerado conclusivo no 
diagnóstico da pneumocistose, podendo ser apenas um colonizante ou infectante, sem plena manifestação 
da doença. Alguns estudos indicam que colonização em pacientes imunossuprimidos, por diagnóstico 
molecular, poderia auxiliar em profilaxia primária, ou para indicar tratamento pleno, com doença 
manifesta, pois poderia reduzir morbi/mortalidade e até transmissibilidade do P. jirovecii pra susceptíveis.  
CONCLUSÃO 
Nested PCR para detecção de P.jirovecii pode ser metodologia altamente sensível, que se replicável, pode 
se transformar em excelente instrumento diagnóstico para detecção da presença deste fungo no 
hospedeiro. 
Palavras-chaves: Pneumocystis jirovecii, PCR, Nested PCR, Diagnóstico molecular 
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INTRODUÇÃO 
Eumicetoma é uma infecção granulomatosa crônica progressiva do tecido subcutâneo que pode se 
disseminar por contiguidade. É causada por diversas espécies de fungos hialinos e pigmentados. Bactérias 
podem causar clínica semelhante, sendo, porém denominado actinomicetoma. 
OBJETIVO 
Descrevemos um caso em paciente imunocompetente em que foi identificado o Scedosporium sp como 
agente etiológico. 
METODOLOGIA 
P.J.A., 56 anos, procedente de Porto Alegre do Norte-MT, trabalhador rural, sem comorbidades, refere há 
13 anos nódulo em calcâneo direito com secreção. Foi tratado com antibiótico, por período longo, sem 
melhora, sendo submetido a biópsia óssea. Anátomo-patológico demonstrou cortes histológicos de partes 
moles e tecido ósseo com proliferação fibrovascular, intenso infiltrado de mononucleares e neutrófilos, 
com áreas de abscessos e identificação de grãos fúngicos, condizente com eumicetoma com osteomielite 
fúngica. Foi instituída terapêutica com Itraconazol por cerca de 5 anos, sem resposta clínica, após o qual 
interrompeu tratamento. A lesão evoluiu com deformidade anatômica e dor local. Foi atendido no 
ambulatório de doenças infecto-parasitárias do HUJM, apresentando tumoração irregular com fístula e 
edema perimaleolar em pé direito. Aspirada a secreção com pipeta de Pasteur esterilizada e material 
semeado em meio Ágar Saboraud Dextrose. 
RESULTADOS 
Ao exame micológico direto foram visualizados grãos brancos eumicóticos e cultura identificou estruturas 
de Scedosporium sp. Aos exames radiológicos, densidade óssea heterogênea com esclerose do calcâneo, 
irregularidade da cortical e espaço articular tálus-calcâneo reduzido. Encaminhado ao ortopedista, foi 
submetido à osteotomia do calcâneo e curetagem do osso com material enviado para análise 
microbiológica, porém sem crescimento micológico. Optamos por tratamento com Voriconazol, pelos 
relatos clínicos, embora raros, de sucesso terapêutico. 
CONCLUSÃO 
O Scedosporium sp causa infecções em indivíduos tanto imunocompetentes quanto imunossuprimidos, 
comumente associado a eumicetomas embora infecções em outros sítios tenham sido relatadas. O 
diagnóstico do agente etiológico do eumicetoma é importante porque algumas espécies, assim como o S. 
apiospermum, são resistentes a alguns agentes antimicóticos. O papel da cirurgia é limitado e quando 
justificada, deve ser realizada junto à terapêutica antifúngica. Não há critérios padronizados para o 
seguimento, porém o tratamento deve ser prolongado, depois de os sinais clínicos e radiológicos da doença 
desaparecerem. 
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INTRODUÇÃO 
C. glabrata tem emergido como um importante patógeno em candidemias no Brasil, sendo responsável por 
cerca de 0 a 13% dos episódios de candidemia, principalmente em hospitais públicos. 
OBJETIVO 
Analisar as características epidemiológicas, clínicas e os fatores de risco para mortalidade das ICS por C. 
glabrata. 
METODOLOGIA 
Estudo retrospectivo, de vigilância laboratorial, de todos os pacientes que apresentaram candidemia por C. 
glabrata documentados durante o período de 01/01/2004 a 31/12/2012 onde foram coletados dados 
demográficos; sobre hospitalização; história patológica pregressa; informações clínicas; sobre cateteres; 
história de medicação prévia; tratamento antifúngico e avaliação do desfecho clínico em 30 dias, sendo os 
fatores potenciais relacionados à mortalidade comparados por análise uni e multivariada. 
RESULTADOS 
Dos 611 episódios de candidemia, 60 (9,8%) corresponderam a C. glabrata sendo que a análise temporal 
demostrou tendência de aumento no decorrer dos anos (8,2% x 13%; p=0,05). Somente 56 casos puderam 
ser avaliados sendo 57,1% pertencentes ao sexo feminino com mediana de idade de 74,5 anos. 10% dos 
casos estavam colonizados previamente por espécies de Candida (1 C. glabrata) e 25% estavam em UTI. A 
média de tempo para a positividade da hemocultura foi 18 dias. Doença cardíaca, cirurgia, DM e neoplasias 
foram as comorbidades mais comuns; 69,6% dos casos possuíam CVC e 28,5% possuíam VM. 25/56 (44,6%) 
receberam terapia antifúngica sendo 9 (36%) tratados com fluconazol. A mortalidade foi de 64,3% e a 
análise dos fatores de risco demonstrou doença neurológica (OR=4,5; IC95 1,12-18,24; p=0,03) e ventilação 
mecânica (OR=13,5; IC95 1,63-112,7; p=0,01) como fatores independentes. A idade apresentou uma leve 
tendencia para o óbito (p=0,06), mas a colonização prévia, internação em UTI, escore APACHE II e o uso de 
antifúngico prévio não influenciaram significativamente a mortalidade. 
CONCLUSÃO 
Candidemia por C. glabrata acomete principalmente pacientes do sexo feminino, idosos e com 
comorbidades graves. A mortalidade em 30 dias foi alta (64,3%) e os fatores independentes para 
mortalidade foram presença de doença neurológica e ventilação mecânica. Estudos epidemiológicos e 
monitorização da prevalência das espécies são fundamentais para auxiliar os médicos no manejo e na 
prevenção destas infecções. 
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INTRODUÇÃO 
A Paracoccidioidomicose (PCM) é a micose sistêmica mais importante do Brasil, que representa a área de 
maior endemicidade no mundo, com 80% dos casos. Não é doença de notificação compulsória, o que não 
permite o real conhecimento da magnitude do problema. 
OBJETIVO 
Conhecer o perfil clínico e epidemiológico da PCM em Rondônia entre 1997 e 2008. 
METODOLOGIA 
Foram analisados, retrospectivamente, 1856 fichas de notificação de pacientes com diagnóstico de PCM 
entre 1997 e 2008. A coleta das informações foi realizada em protocolo padronizado e os dados foram 
obtidos no Sistema de Informação do Programa Estadual de PCM. Os dados foram organizados e digitados 
no EPI INFO e analisados nos aplicativos Tabwin e Excel. 
RESULTADOS 
A distribuição da incidência por município apontou para a concentração dos casos na região centro-sul do 
estado (80% dos casos), 83% dos casos relataram ocupação rural, em particular lavradores. A freqüência foi 
pequena em menores de 14 anos (2,7%) e 90% eram do sexo masculino, sendo a faixa etária mais 
acometida entre 30 e 50 anos de idade, adultos em fase produtiva de vida, idade média de 48 anos 
(intervalo de 4 a 80 anos). A forma crônica foi encontrada em 91,8% dos casos, tendo sido os sítios 
principais de acometimento, 84% pulmões, 50% cavidade oral, 4% cutânea e 2% ganglionar. O diagnóstico 
foi confirmado por exame micológico direto em 42% dos casos, clinico epidemiológico em 37%, 
histopatológico em 12%, sorologia em 6% e cultura em 3%. Com relação ao tratamento, mais de 90% 
utilizaram Itraconazol. O coeficiente geral de mortalidade por PCM no período de 1997 a 2007 foi de 6,6.  
CONCLUSÃO 
A incidência da PCM em Rondônia aumentou nos doze anos analisados, quando 1856 casos foram 
notificados ao PEC-PCM, caracterizando Rondônia como uma região endêmica do agravo no Brasil, e 
reforçando a necessidade de vigilância. A PCM foi mais prevalente nos homens em idade produtiva, 
trabalhadores rurais da região centro-sul do estado. A aquisição e distribuição do medicamento para 
tratamento pelo estado tem sido um fator importante no manejo terapêutico adequado dos pacientes. Há 
necessidade de capacitação dos profissionais de saúde no diagnóstico clínico, laboratorial, tratamento, 
vigilância epidemiológica e ações de educação e saúde, para que continue ocorrendo de maneira adequada 
e oportuna o diagnóstico e o manejo clínico e terapêutico do paciente com PCM. 
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INTRODUÇÃO 
A pneumonia é uma das principais causas de morbidade e mortalidade nos pacientes infectados pelo HIV. 
OBJETIVO 
O objetivo deste estudo é estudar prospectivamente a etiologia da pneumonia adquirida na comunidade 
pacientes adultos hospitalizados e infectados pelo HIV. 
METODOLOGIA 
Pacientes adultos, infectados pelo HIV, que buscaram atendimento no pronto-socorro do Instituto de 
Infectologia Emílio Ribas com queixas pulmonares são considerados elegíveis para este estudo se 
apresentarem: sintomas de doença aguda do trato respiratório inferior, opacidade pulmonar nova 
detectada por exame radiológico e indicação de terapia com antimicrobianos direcionada para agentes 
bacterianos. 
São excluídos os pacientes que preenchem critérios de pneumonia relacionada à assistência à saúde, com 
etiologia estabelecida previamente à admissão que justifique os sintomas ou que já tenham sido incluídos 
no estudo em outra internação, além de mulheres grávidas ou em amamentação. 
Entre as análises previstas no estudo destacam-se: hemoculturas e culturas de amostra respiratória para 
bactérias, fungos e micobactérias, PCR para influenza A em swab nasofaríngeo, PCR para Chlamydophila 
pneumoniae, Legionella pneumophilla e Mycoplasma pneumoniae em amostra respiratória e pesquisa de 
antígeno urinário de Legionella pneumophila sorogrupo 1. 
RESULTADOS 
Os resultados preliminares deste estudo, referentes aos 100 primeiros pacientes, serão apresentados. 
Segundo o algoritmo proposto foi possível estabelecer um diagnóstico etiológico em 54 casos.  
Uma etiologia bacteriana foi estabelecida em 16 casos, sendo o Streptococcus pneumoniae o isolado mais 
frequente, responsável por 8 casos. A única bactéria atípica encontrada foi o Mycoplasma pneumoniae, 
responsável por 3 casos. 
O agente mais isolado foi o Pneumocystis jirovecii, presente em 28 dos casos. O achado de pneumocistose 
veio frequentemente acompanhado de outros diagnósticos, isto ocorreu em 17 casos. 
As micobactérias foram isoladas em 22 casos, sendo o complexo Mycobacterium tuberculosis o mais 
encontrado. 
As etiologias virais foram demonstradas em 10 casos. Etiologias não infecciosas foram encontradas em 7 
casos. 
CONCLUSÃO 
No presente estudo um diagnóstico etiológico foi estabelecido em 54% dos casos. Embora todos os 
pacientes incluídos no estudo tivessem um diagnóstico clínico de pneumonia bacteriana na admissão, este 
diagnóstico só teve confirmação microbiológica em 16% dos casos. Foi encontrada uma alta frequência de 
casos de pneumocistose e tuberculose (28% e 22%). 
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INTRODUÇÃO 
A identificação de parafernália como lamina de barbear, alicate de cutícula, agulha de tatuagem, entre 
outros, na transmissão das hepatites virais é bem estabelecida. Embora esses materiais não estejam 
associados claramente à transmissão do HIV, observamos um caso de infecção onde essa via de 
transmissão parece a mais plausível.  
OBJETIVO 
Descrever um caso onde o uso de utensílios de manicure podem ter servido de vetor na transmissão do 
HIV. 
METODOLOGIA 
Dados clínico-epidemiológicos foram obtidos em repetidas entrevistas por vários profissionais de saúde 
com a paciente, o putativo caso índex e parentes. Histórico de carga viral, CD4 e sorologia do prontuário e 
de meios eletrônicos. Sequencias virais das pacientes foram analisadas por diferentes métodos 
filogenéticos. 
RESULTADOS 
Mulher, 22 anos, diagnosticada infecção pelo HIV em doação de sangue, na admissão com CD4 de 11 
células/ml, carga viral de 64.966 cópias/mL (Log 4,81) e plaquetopenia de 115.000 plaquetas/mm³, negava 
exposição sexual (oral, vaginal ou anal) ou qualquer outra possível forma de exposição ao HIV. Mãe 
soronegativa, sendo descartada adoção. Relata uso de material de manicure com a prima, 36 anos, 
diagnosticada há 17 anos, em pelo menos uma ocasião há cerca de 10 anos. Nessa época a prima não fazia 
uso de antirretrovirais, com carga viral de 7.530 cópias/mL(Log 3,88) e CD4 de 210 células/ml. Atualmente 
em supressão viral, faz acompanhamento no mesmo serviço. Após TCLE, ambas foram entrevistadas por 
diferentes profissionais, confirmando o uso de material de manicure como a única via transmissora 
plausível. DNA proviral e RNA de plasma foram extraídos e amplificados por PCR, sendo sequenciado 
regiões do gene env-gp120. As seqüências foram alinhadas com sequencias brasileiras do subtipo B do 
período de 1989-2013, além de sequencias oriundas da cidade das pacientes. As seqüências das pacientes 
permaneceram relacionadas em diferentes metodologias. Foi utilizado o método bayesiano- Markov Chain 
Monte Carlo (MCMC), ambas seqüências das pacientes compartilham um ancestral comum, com 
probabilidade posterior de 1,0, sendo o possível evento de transmissão datado em 10,8 anos atrás (HPDs 4 
-18), compatível com os dados epidemiológicos e o período em viremia do caso índice (3.6log). 
CONCLUSÃO 
Os utensílios de manicure são o único veículo possível de transmissão do HIV, pois foram compartilhados 
em fase onde o putativo caso índex apresentava viremia e as seqüências virais são filogeneticamente 
relacionadas. 
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INTRODUÇÃO 
A síndrome de imunodeficiência adquirida (aids) é considerada um grande problema de saúde pública. 
Sabe-se que a contaminação pelo HIV está associada ao uso drogas injetáveis, relação sexual sem uso de 
preservativo, as quais podem ser facilitadas pelo uso do álcool, o qual reduz a ansiedade, da desinibição, 
podendo aumentar o prazer sexual. 
OBJETIVO 
O objetivo deste estudo é de caracterizar o perfil sociodemográfico de portadores de HIV/aids do município 
de Ribeirão Preto-SP, e sua relação com o uso do alcool. 
METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal, com amostra não probabilística que analisou os 
fatores sócio demográficos, clínicos e psicossociais de pessoas vivendo com HIV em dois serviços de saúde 
da rede municipal de Ribeirão Preto. Participaram do estudo 228 pessoas vivendo com HIV de ambos os 
gêneros, independente do estado de infecção do HIV, que foram atendidos no período de 2007 a 2010. Foi 
construído um banco de dados organizado em planilhas do Excel e processado e analisado por meio do 
software Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 15.0. Na análise dos dados foi empregada 
estatística descritiva. 
RESULTADOS 
Foram entrevistados 228 indivíduos com HIV/AIDS com idade média de 39 anos e predomínio do sexo 
masculino (53,5%), casado/união estável (66,7%) e baixa escolaridade, sendo que 46,6% com ensino 
fundamental completo. Quanto às características da vida afetivo-sexual dos participantes do estudo, 
observou-se que, em relação à orientação sexual, 59,8% dos homens referiram ser exclusivamente 
heterossexuais, 27% homossexuais e 16,1% bissexuais. Apenas 0,9% das mulheres relataram ser 
homossexual, e o restante 99,1% apontaram ser heterossexuais. Quanto a renda, verificou-se 197 (86,4%) 
dos participantes tinham uma fonte de renda, sendo que 47 (20,6%) recebiam até 1 salário mínimo, 118 
(51,7%) de 1,1 a 3 salários mínimos, 20 (8,8%) de 3,1 a 5 salários mínimos e 12 (5,3%) mais de 5 salários 
mínimos. Sendo que destes 81 (35,5%) estavam empregados e 97 (42,5%) aposentados no momento da 
pesquisa, os demais 95 (41,66%) trabalhando informalmente. O uso do álcool foi frequente (56,1%), sendo 
que 3,9% relataram o uso do álcool todos os dias e destes 77,8% eram homens. 
CONCLUSÃO 
O abuso de álcool pode ser um fator de risco para baixa adesão e supressão da carga viral, e 
consequentemente pior desfecho clínico nos indivíduos em uso de HAART. O uso do álcool também pode 
ser um fator de risco para disseminação de DST/HIV/AIDS. 
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EP-068 - SARCOMA DE KAPOSI DISSEMINADO EM PACIENTE IMUNOCOMPROMETIDA, INFECTADA PELO 
HIV E COM SUCESSO TERAPÊUTICO  
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JUNIOR; SANDRA CRIVELLO; ELISA MARIA BEIRÃO; MUNIR AKAR AYUB; MARINA SPRICIGO MARAGNO; 
DANIELLE SILVA DE MELO; NATACHA ZOLLINGER; JUVENCIO JOSE DUAILIBE FURTAD  
Instituição: Hospital Heliópolis - SÃO CAETANO DO SUL/SP  
Área: HIV/AIDS - Sessão: TV1 - Data: 23/05/2014 - ÁREA E-POSTER - A - Horário: 16:51-16:56 
 
INTRODUÇÃO 
O Sarcoma de Kaposi é uma neoplasia potencialmente multifocal, associada a alterações imunológicas, 
como ocorre na aids. Após o início da Terapia Antirretroviral de alta Eficácia (HAART), houve diminuição do 
número de casos diagnosticados. Em relação a forma visceral, com acometimento pulmonar, a melhora do 
prognóstico se deve associação entre terapia antirretroviral (TARV) e agentes quimioterápicos. A supressão 
virológica do HIV é considerada marcador de resposta do Sarcoma de Kaposi, após o início da TARV. 
OBJETIVO 
Descrever um caso de Sarcoma de Kaposi disseminado em paciente do sexo feminino com diagnóstico 
recente de aids. 
METODOLOGIA 
As informações foram obtidas por meio de revisão do prontuário, entrevista com o paciente, registro dos 
métodos diagnósticos e revisão da literatura. 
RESULTADOS 
Paciente de 24 anos, sexo feminino, admitida com queixa de tosse seca e dispneia intensa há 2 semanas, 
além de febre diária, astenia e perda ponderal de 20 kg nos últimos dois anos. Apresentava lesões violáceas 
em mucosa oral e dorso, com cerca de dois meses de evolução. Diagnóstico recente de HIV, com contagem 
de CD4 de 37 células/mm3 e carga viral > 500.000 cópias. Instituído terapia empírica para pneumocistose e 
antirretrovirais. As biópsias da lesão cutânea em dorso e das lesões em vestíbulo oral confirmaram 
Sarcoma de Kaposi, com painel imunohistoquímico compatível. O estadiamento mostrou que não havia 
acometimento de trato gastrintestinal, porém evidenciou comprometimento pulmonar visualizado na 
tomografia e confirmado pela broncoscopia. Iniciado quimioterapia com Paclitaxel, evoluindo com melhora 
progressiva das lesões de mucosa oral e atenuação dos achados pulmonares à tomografia. Último exame 
apresentava CD4 de 152 células/mm3, carga viral< 40 cópias além de ganho ponderal de 12,5 Kg até o 
momento. 
CONCLUSÃO 
O diagnóstico, o estadiamento adequado e a introdução precoce do tratamento específico e adequado 
estão associados a um melhor prognóstico dessas afecções. Podemos afirmar que a adesão a terapia 
antirretroviral é também fator de boa resposta terapêutica. 
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EP-069 - PREVALÊNCIA DE OSTEOPENIA E OSTEOPOROSE EM PACIENTES IDOSOS COM AIDS  
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INTRODUÇÃO 
Introdução: A perda da densidade mineral óssea (DMO), com resultante Osteopenia e Osteoporose, tem 
emergido como uma das complicações metabólicas mais comuns nos pacientes com Aids. Com o 
envelhecimento dessa população, existe uma preocupação com o aumento na incidência de fraturas e, 
consequentemente, aumento na morbidade e mortalidade. 
OBJETIVO 
Objetivo: Analisar a DMO e determinar a prevalência de Osteopenia e/ou Osteoporose em pacientes idosos 
com Aids acompanhados em ambulatório de referência. 
METODOLOGIA 
Metodologia: Homens com idade ? 50 anos e mulheres no climatério foram avaliados por método de 
Densitometria Óssea (HOLOGIC – Modelo QDR 4500C) no ano de 2011. A DMO foi medida no fêmur e na 
coluna lombar através dos critérios clássicos definidos pela Organização Mundial da Saúde. 
RESULTADOS 
Resultados: Foram avaliados 80 pacientes, com média de idade (55,1 ± 8,1), sendo 53% do sexo masculino e 
79% caucasianos. O Índice de Massa Corporal médio foi de 25,03 ± 4,7. A análise da DMO demonstrou as 
seguintes prevalências e médias de idade: Osteopenia em fêmur (41%, 55 anos), Osteopenia em coluna 
lombar (40%, 54,3 anos), Osteopenia em fêmur e Osteopenia em coluna lombar (20%, 53,5 anos), 
Osteopenia em fêmur e Osteoporose em coluna lombar (11%, 56,2 anos), Osteoporose em fêmur e 
Osteopenia em coluna lombar (2,5%, 62,5 anos), Osteoporose em fêmur e Osteoporose em coluna lombar 
(7,5%, 63,5 anos), Osteoporose em fêmur (10%, 63,3 anos), Osteoporose em coluna lombar (26%, 57,6 
anos). 
CONCLUSÃO 
Conclusão: A diminuição na DMO é altamente prevalente em pacientes idosos com Aids. A alteração mais 
frequentemente observada é a osteopenia tanto no fêmur quanto em coluna lombar. A média de idade foi 
crescente conforme a diminuição da DMO, observando-se Osteoporose, tanto no fêmur quanto na coluna 
lombar, no grupo com a maior média de idade. 
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EP-070 - IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓTICO DIFERENCIAL DAS LINFOADENOPATIAS EM IMUNODEPRIMIDOS  
Autores: JULIANA MARTINS DE MORAES; FLÁVIA GATTASS DE OLIVEIRA; MARCIO CÉSAR REINO GAGGINI; 
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INTRODUÇÃO 
A Tuberculose (TB) é uma doença infecciosa, causada pelo Mycobacterium tuberculosis. Afeta 
principalmente os pulmões embora em até um terço dos casos haja acometimento de outros órgãos. A 
tuberculose, no portador de AIDS, adquire características e apresentações diferentes da evolução clássica 
da doença, sendo importante diagnóstico diferencial das linfoadenopatias em imunodeprimidos.  
OBJETIVO 
Relatar o caso de uma paciente com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) associada a um quadro 
atípico de tuberculose ganglionar. 
METODOLOGIA 
Informações obtidas por revisão do prontuário da paciente, além dos dados a beira do leito. 
RESULTADOS 
Paciente do sexo feminino, 34 anos, solteira, HIV positiva, internada com quadro de diarréia e anemia, 
evoluindo com tosse seca, candidíase oral e linfoadenopatia cervical. Solicitado pesquisa de BAAR (a qual 
teve resultado negativo) e cultura de escarro (com resultado positivo para fungos). Realizada punção de 
linfonodo cervical, recebendo alta com Fluconazol e Sulfametoxazol + Trimetropim, agendando retorno 
ambulatorial para avaliação de biópsia. Devido à piora clínica, internada com diarréia, fraqueza muscular 
generalizada, vômitos e febre há 48 horas. Ao exame físico: Mau estado geral, descorada, emagrecida, 
hipotensa, hipotérmica, sudorese fria e taquipnéia. Em região cervical: linfonodos palpáveis, de médio 
volume não aderidos à planos profundos; abdome: levemente distendido, com dor à palpação superficial e 
profunda em região de flanco esquerdo e hipogástrio. Exames Complementares: hemograma com anemia 
hipocrômica associada à plaquetose, ultrassonografia abdominal com adenomegalias abdominais e ascite. 
Exame anatomopatológico: Linfadenite granulomatosa; pesquisa de fungos negativa e pesquisa de B.A.A.R. 
positiva. Iniciou-se esquema específico para tuberculose, com o tratamento estabelecido apresentou 
melhora relevante do quadro clínico. 
CONCLUSÃO 
A AIDS favorece a contaminação pelo bacilo da tuberculose e contribui para agravar ainda mais a doença, 
uma vez que o risco dos indivíduos infectados pelo vírus HIV de desenvolver tuberculose é maior que a dos 
não infectados. O relato de caso baseou-se nas internações de uma paciente portadora de SIDA que evoluiu 
com tuberculose ganglionar sendo realizado tratamento específico para a patologia, devendo ao clínico e o 
infectologista estarem atentos aos principais diagnósticos diferenciais nas linfoadenopatias em 
imunodeprimidos.  
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EP-071 - É POSSIVEL SIMPLIFICAR ESQUEMAS DE RESGATE EM PACIENTES INFECTADOS PELO HIV-1, 
EXPERIMENTADOS EM TERAPIA ANTIRRETROVIRAL E QUE APRESENTAM SUPRESSÃO VIROLÓGICA?: 
ESTUDO DE SÉRIE DE CASOS  
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INTRODUÇÃO 
Existe escassa informação sobre estratégias de simplificação em pacientes experimentados em terapia 
antirretroviral (TARV). 
OBJETIVO 
Avaliar a evolução virológica e imunológica de pacientes infectados pelo HIV, experimentados em TARV, 
que descontinuaram uma droga plenamente ativa do esquema de resgate, na vigência de controle 
virológico. 
METODOLOGIA 
Estudo descritivo e retrospectivo de uma coorte de 92 pacientes infectados pelo HIV e experimentados em 
TARV, atendidos no SEAP-DMIP-HC-FMUSP. Critérios de inclusão: 1) idade ≥ 18 anos; 2) pacientes que 
receberam esquema de resgate baseado em darunavir/ritonavir (DRV/r); 3) pacientes que descontinuaram 
uma droga ativa após pelo menos 6 meses de controle virológico. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do Hospital das Clínicas. 
RESULTADOS 
8 pacientes foram incluídos, todos do sexo masculino. As medianas (IQR) de CD4 e carga viral antes do 
inicio do esquema de resgate foram 111 (37-194,5) células/mm3 e 24.966 (10.008-59.6365,25) cópias/mL. 
O esquema de resgate incluiu DRV/r e enfuvirtida (T20) em todos os casos e raltegravir em 7 deles. Todos 
eram naïves para esses três antirretrovirais. Todos usaram lamivudina (resistente em todos os casos) e 7 
receberam tenofovir (resistente em 6 casos). A mediana (IQR) do número de mutações específicas para 
DRV/r, antes de iniciar o esquema de resgate, foi de 1 (0,25-1,75). Em todos os casos, os efeitos adversos 
secundários à injeção de T20 foram a causa da descontinuação desse antirretroviral. Nenhum paciente teve 
opção de switch. A média ± DP do uso do esquema de resgate, até a descontinuação de T20, foi de 50 
(33,75-100) semanas. No momento da descontinuação, a mediana e IQR do CD4 foi 376 (254-501,75) 
células/mm3 e todos os pacientes apresentavam carga viral < 50 cópias/mL. As medianas dos escores de 
sensibilidade genotípica, antes do resgate e depois da descontinuação de T20 foram de 3 (3-3) e 2 (2-2,75), 
respectivamente. A última avaliação ambulatorial aconteceu após mediana (IQR) de 194 (158-218) semanas 
(~ 4 anos) da descontinuação de T20. Nesse momento, a mediana (IQR) de CD4 foi 424 (379-456,5) 
células/mm3 e todos os pacientes continuavam com carga viral < 50 cópias/mL. 
CONCLUSÃO 
Nesta série de casos, todos os pacientes apresentaram excelente evolução virológica e imunológica. 
Estudos prospectivos e controlados são necessários para melhor avaliar a estratégia de simplificação em 
pacientes que recebem esquemas de resgate bem sucedidos.  
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EP-072 - INFECÇÃO DISSEMINADA PELO M. FORTUITUM EM PACIENTE COM AIDS - RELATO DE CASO  
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INTRODUÇÃO 
Infecções por Micobactérias de crescimento rápido são frequentes, associadas ou não a imunossupressão. 
Em casos de aids essas infecções são pouco comuns, em geral associadas a linfadenites, meningites e lesões 
cutâneas. 
OBJETIVO 
Relatar uma infecção disseminada provocada pelo M. fortuitum em paciente com aids. 
METODOLOGIA 
Relato de caso de micobacteriose do HC-UNICAMP. 
RESULTADOS 
SAVS, 27 anos, admitida no PS/UNICAMP com cefaleia e perda força muscular. Tomografia de crânio com 
lesão expansiva a esquerda. Realizada treponação e biopsia com resultado T. gondii; sorologia HIV positiva 
com CD4 de 23/mm3. Tratada com sulfadiazinha, pirimetamina, ácido folínico e esteroides. Após 1 semana 
iniciado antirretrovirais e anticonvulsivantes. Com 15 dias de internação recebe alta com melhora clínica. 
Retorna ao PS com náuseas, vômitos e colúria além de icterícia, hepatomegalia e lesão genital. Exames 
laboratoriais com elevação das aminotransferases e enzimas canaliculares, caracterizando uma síndrome 
colestática. Realizada biopsia hepática : hepatite aguda, microabscessos , ductopenia e colestase, sugerindo 
infecção por CMV. Iniciou-se o tratamento com Ganciclovir e apesar deste não houve melhora, com 
aumento progressivo de aminotransferases, bilirrubinas e enzimas canaliculares (GGT>5000 UI). Repetida a 
biópsia: hepatite crônica com fibrose e intensa ductopenia. Mantida em seguimento ambulatorial em uso 
de cotrimoxazol, prednisona, e anticonvulsivantes. Retorna após 45 dias com náuseas, vômitos e febre. 
Colhidas hemoculturas que revelaram muitos bacilos de coloração irregular, Gram positivos, coráveis à 
técnica de Ziehl-Neelsen, identificados como M. fortuitum. Prescritos Imipenem, Claritromicina e 
Ciprofloxacina, depois substituídos por Claritromicina, Ciprofloxacina e Amicacina. A paciente teve melhora 
do estado geral, tornou-se afebril e teve alta hospitalar. A colestase permanece, com elevação estável das 
aminotransferases, enzimas canaliculares e bilirrubinas e melhora da lesão genital. 
CONCLUSÃO 
O M. fortuitum pode provocar infecção disseminada em pacientes imunossuprimidos, especialmente com 
aids. Na sua maioria, as infecções observadas são linfadenites, nódulos cutâneos ou meningites. Poucos 
casos já foram registrados de infecção disseminada. Ductopenia tem sido relatado em pacientes com aids, 
associados, geralmente à medicações e infecções sistêmicas, algumas delas causadas por M. Avium; com 
M. fortuitum não há casos descritos e por esta razão a importância do relato do caso. 
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INTRODUÇÃO 
A pneumonia é uma das principais causas de morbidade e mortalidade nos pacientes infectados pelo HIV. 
OBJETIVO 
Descrever as características clínicas dos pacientes infectados pelo HIV internados por um quadro de 
pneumonia e determinar a freqüência do achado de um diagnóstico microbiológico. 
METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo retrospectivo de adultos infectados pelo HIV hospitalizados no período de 01 de 
janeiro de 2012 até 30 de junho de 2012 por quadro de pneumonia no Centro de Referência e Treinamento 
DST/AIDS-SP. Foram incluídos no estudo os pacientes que apresentavam sintomas de doença aguda do 
trato respiratório inferior e uma opacidade pulmonar nova detectada por método radiológico. Foram 
excluídos os pacientes com etiologia não infecciosa estabelecida como causa da pneumonia, que já tinham 
sido incluídos neste estudo em outra internação e mulheres grávidas ou amamentando. 
RESULTADOS 
Houve 161 admissões na Unidade de Internação do CRT no período do estudo, sendo que 35 pacientes 
preencheram os critérios de inclusão e exclusão. A média de idade dos pacientes incluídos foi 42,5, 23 
pacientes eram do sexo masculino. Somente dois pacientes referiam uso regular de terapia antirretroviral 
no último mês. A contagem média de células T CD4+ encontrada foi 245,48, com mínimo de 5 e máximo de 
919. A maioria dos pacientes (20 casos) possuía carga viral detectável. Em 10 casos a carga viral estava 
indetectável e em 5 casos indisponível. Dezessete pacientes referiam ser usuários de tabaco, 7 ex-usuários 
e 8 não usuários (em 3 prontuários este dado não estava disponível). Dez pacientes se diziam usuários de 
drogas inalatórias, sendo sete deles usuários de crack. Dois pacientes tinham diagnóstico de doença 
pulmonar obstrutiva crônica e eram dependentes de oxigênio domiciliar. Um diagnóstico microbiológico foi 
determinado em 9 (25,7%), sendo um caso de S. pneumoniae, 5 casos de M. tuberculosis, um caso de 
associação de S. pneumoniae e M. tuberculosis, um caso de M. avium e um caso com isolamento de 
múltiplos agentes: M. kansassi, H. capsulatum e citomegalovírus. Dez pacientes receberam tratamento 
empírico para pneumocistose, porém este agente só foi pesquisado em 5 destes pacientes e em nenhum 
caso houve isolamento do agente. Apesar da baixa freqüência de isolamento de agentes bacterianos, em 
31 casos (97,1%) foi instituído o tratamento empírico direcionado para estes agentes. Um paciente recebeu 
tratamento empírico para M. tuberculosis. 
CONCLUSÃO 
Um diagnóstico microbiológico foi determinado em 25,7% dos casos. 
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INTRODUÇÃO 
A sífilis continua sendo um problema global de saúde pública. A doença está associada com a infecção 
congênita, complicações neurológicas no adulto não tratado, além de facilitar a transmissão do vírus do 
HIV. Os anticorpos da classe IgM são os primeiros produzidos durante a infecção por treponema. Contudo, 
a detecção desse anticorpo não é realizada rotineiramente no diagnóstico laboratorial da sífilis. A IgM anti-
treponema pode ser detectada na segunda semana da infecção e declina naturalmente ao longo do tempo 
e após o tratamento. 
OBJETIVO 
Analisar a presença de anticorpos IgM anti-treponema em pacientes de diferentes estágios da doença de 
sífilis. 
METODOLOGIA 
Foram analisadas 40 amostras, incluindo pacientes em diferentes estágios de sífilis e pacientes com outras 
DSTs. A determinação de anticorpos treponema específicos foi realizado por ELISA de captura de IgM, in 
house (ELISA-TP-IgM). Todas as amostras foram analisadas também por RPR e ELISA para detecção de 
anticorpo IgG anti-T. pallidum. O Imuno-blot r-TP foi aplicado como teste confirmatório em algumas 
amostras. 
RESULTADOS 
Anticorpos IgM anti-treponema foram detectados em pacientes com diagnóstico de sífilis primária e 
secundária. O resultado foi positivo em 70% das amostras de sífilis primária. Um paciente, apresentou IgM 
com indicie de reatividade de valor alto (IR = 3,2) e IgG negativo (IR = 0,8). Quanto as amostras de sífilis 
secundária, o resultado foi positivo em 44% e indeterminado em 33% (IR entre 0,9 e 1,1). Nenhum paciente 
com diagnóstico de sífilis latente recente apresentou resultado positivo no ELISA-TP-IgM. Anticorpos das 
classes IgM e IgG foram detectados também em um indivíduo parceiro de paciente com sífilis. 
CONCLUSÃO 
Neste estudo piloto, embora a amostragem seja limitada, observamos que os anticorpos IgM anti-T. 
pallidum são predominantes no estágio primário. A determinação de IgM poderá ser útil para confirmação 
do diagnóstico, quando há suspeita clínica de sífilis primária. 
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EP-075 - TUBERCULOSE CUTÂNEA GRAVE DISSEMINADA  
Autores: LUCIANA PINTO BANDEIRA; JAQUES SZTAJNBOK; ROBERTO MUNIZ; LUCIA CONCEIÇÃO ANDRADE  
Instituição: Instituto de Infectologia Emilio Ribas - FORTALEZA/CE  
Área: MISCELÂNEA - Sessão: TV2 - Data: 23/05/2014 - ÁREA E-POSTER - A - Horário: 16:37-16:42 
 
INTRODUÇÃO 
Há mais casos de tuberculose agora do que em qualquer outro momento da história. A tuberculose cutânea 
compreende apenas 1% a 2% de todos os casos, no entanto, tendo em conta a alta prevalência nos países 
em desenvolvimento, estes números são significativos. A doença ocorre quando o bacilo atinge a pele por 
via exógena ou endógena. As infecções micobacterianas aumentaram consideravelmente associada à SIDA. 
A tuberculose cutânea, curiosamente, não acompanhou esta evolução. Deve-se ressaltar que as 
dificuldades no diagnóstico clínico, epidemiológico e microbiológico tornam complicada a avaliação da real 
incidência da doença. O bacilo produz lesões cutâneas muito diferentes entre si, o que dificulta o 
diagnóstico. Uma biópsia da pele deve ser realizada e cultivada para BAAR.  
OBJETIVO 
Relatar caso de tuberculose cutânea grave disseminada com evolução fulminante em paciente sem 
comorbidades prévias. 
METODOLOGIA 
Descrição de caso clínico. 
RESULTADOS 
Masculino, 38 anos, natural da Bolívia, residente em São Paulo, previamente hígido, admitido com tosse há 
um mês e episódios de febre e perda de peso de 7 kg. Há 2 anos apresenta um quadro de lesões de pele 
ulceradas e dolorosas que surgem e regridem espontaneamente mesmo sem tratamento. Estando no 
momento da internação com 3 lesões ativas que surgiram há alguns meses, mas com piora recente, além 
de 2 lesões de aspecto cicatricial que regrediram espontaneamente. Admitido em mau estado geral, 
taquicárdico, taquipneico e hipotenso. Com estertores crepitantes no terço superior do hemitorax direito. 
Presença de 3 lesões ulceradas: uma em região de tórax anterior, de 6cm, sem sinais inflamatórios, 
expondo musculatura. Outra em região supraclavicular de 4cm e mais uma no cotovelo direito de 5cm com 
aspecto semelhante. Hemograma com anemia e discreta leucocitose, alem de uma linfopenia. Sorologia 
para HIV e sífilis negativas. Admitido na UTI, iniciados antibioticoterapia e esquema terapêutico para 
tuberculose. Pesquisa de BAAR veio positiva no escarro e na biópsia de pele. A cultura isolou 
mycobacterium tuberculosis. Dois dias após admissão evoluiu com piora respiratória e choque séptico 
resultando em óbito. 
CONCLUSÃO 
O diagnóstico de tuberculose deve ser sempre considerado em pacientes com lesões cutâneas e que 
apresentem epidemiologia compatível. A pesquisa de BAAR confirma o diagnóstico. Apesar de ser 
considerada rara, acredita-se que a tuberculose cutânea poderá ser mais freqüentemente detectada à 
medida que for incluída como uma possibilidade em cada paciente. 
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EP-076 - PROGRAMA DE SAÚDE DO VIAJANTE NO CENTRO DE SAÚDE DA COMUNIDADE (CECOM) NA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS  
Autores: INAJARA DE CASSIA GUERREIRO; MARIA HELENA POSTAL PAVAN; TAMARA MARIA NIERI; ROSE 
CLELIA GRION TREVISANE; PEDRO AUGUSTO THIENE LEME; MEIRE CELESTE CARDOSO DEL MONTE  
Instituição: CSS/CECOM/UNICAMP - CAMPINAS/SP  
Área: MISCELÂNEA - Sessão: TV2 - Data: 23/05/2014 - ÁREA E-POSTER - A - Horário: 16:44-16:49 
 
INTRODUÇÃO 
A UNICAMP oferece cursos de graduação e pós graduação em diferentes áreas. A Vice-Reitoria Executiva de 
Relações Internacionais, vem incentivando e administrando acordos internacionais que propiciam 
programas de intercâmbio para estudantes e professores. Em 2012 estimam-se que 600 alunos deixaram o 
país para participar de intercâmbio. Além disso, alguns institutos mantêm viagens a campo para formação 
dos alunos e centenas de colaboradores viajam oficialmente para diferentes destinos. Muitas vezes, são 
requeridos atestados de vacinação e saúde, carteira internacional de vacinação e profilaxia para febre 
amarela entre outros. Não havia na universidade uma equipe para atender esta necessidade. Assim, após 
preparação da equipe e levantamento de demandas, iniciou-se em maio de 2013 um programa 
multidisciplinar com 2 enfermeiras, 1 médico infectologista e 1 dentista para atender esses viajantes. 
OBJETIVO 
Descrever a epidemiologia da população atendida pelo Programa de Saúde dos Viajantes (PSV) enfatizando 
as condutas de profilaxia indicadas pelo programa. 
METODOLOGIA 
Estudo descritivo, com coleta de dados da ficha de orientação pré viagem no período de Maio de 2013 à 
Março de 2014. 
RESULTADOS 
Análise de 208 fichas, sendo a maioria estudantes (83,6%). A faixa etária mais prevalente compreendeu 
viajantes de 18 a 34 anos (83,7%), com 51,4% do sexo feminino. O objetivo das viagens foi estudo em 
74,6% dos casos seguido por trabalho em 12,7%. Os destinos mais frequentes foram: Brasil (36%), EUA 
(11,6%), França (8,2%) seguidos por Moçambique, Espanha e Portugal (5,3%). A acomodação mais utilizada 
foram os hotéis (44,1%). Das 69 sorologias para hepatite A realizadas, 84% eram não reagentes. Vacinas 
mais indicadas: MMR (95), Hepatite B (74), Hepatite A (58) e Febre Amarela (41). Houve indicação de 
quimioprofilaxia para malária em 6 casos (2,1%). O tratamento auto-administrado para diarréia foi indicado 
em 51,9%. As medidas profiláticas mais indicadas foram proteção contra doenças transmitidas por vetores - 
com ênfase ao uso de repelentes e - contra doenças transmitidas por água e alimentos. Oito pacientes 
foram encaminhados ao dentista (3,9%) e 39 para a infectologista (18,8%). 
CONCLUSÃO 
O PSV veio preencher uma lacuna na UNICAMP no que diz respeito ao atendimento ágil e multiprofissional 
daqueles que necessitam viajar para o Brasil ou outros destinos do mundo. 
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EP-077 - TUBERCULOSE-EXTENSIVAMENTE RESISTENTE (TB-XDR): RELATO DE RESISTÊNCIA XDR PRIMÁRIA  
Autores: FERNANDA GUIOTI PUGA; CINARA SILVA FELICIANO; MARGARIDA MARIA PASSERI NASCIMENTO; 
VALDES ROBERTO BOLLELA  
Instituição: HCFMRP-USP-Ribeirão Preto - RIBEIRÃO PRETO/SP  
Área: MISCELÂNEA - Sessão: TV2 - Data: 23/05/2014 - ÁREA E-POSTER - A - Horário: 16:51-16:56 
 
INTRODUÇÃO 
A multirresistência (TBMDR), ou seja, resistência à rifampicina e isoniazida é um fenômeno biológico 
geralmente resultante do tratamento irregular ou uso de esquemas de baixa potência, o que caracteriza a 
resistência adquirida. O contato, infecção e doença causada por um bacilo resistente caracteriza a 
resistência primária. Esta condição é indicadora da circulação e transmissão de M. tuberculosis (M.tb) 
resistente. No Brasil cresce também relatos de TB-XDR, em que o M.tb é resistente a rifampicina, 
isoniazida, fluoroquinolona e uma droga injetável de segunda linha.  
OBJETIVO 
Relatar três casos de TB na mesma família (caso índice e 2 contatos) em menos de 2 anos, e analisar o perfil 
de resistência. 
METODOLOGIA 
Relato de caso, por análise de prontuário. 
RESULTADOS 
Homem de 30 anos (caso-índice) com tosse, perda ponderal e febre diária. Sorologia positiva para HIV 
(linfócitos T CD4+=22 cél/mm3 e carga viral=266.000 cópias/ml). Baciloscopia de escarro positiva, e M.tb na 
cultura. Mantinha baciloscopia positiva ao final do segundo mês de tratamento, quando foram realizados 
testes de sensibilidade genotípico e fenotípico, que evidenciou resistência a rifampicina, isoniazida, 
estreptomicina, etambutol e quinolonas. Mesmo com tratamento mantinha culturas positivas no escarro, 
evoluindo para TB meníngea e óbito. Um dos seus contactantes, um homem de 38 anos, HIV negativo, e 
história de tosse produtiva, dispnéia e perda ponderal há 5 meses teve cultura de escarro positiva 
(baciloscopias negativas). Iniciado esquema RIPE sem melhora clínica e manutenção de culturas positivas 
no escarro. Teste de sensibilidade mostrou TB-XDR e resistência primária. Iniciado tratamento com 
estreptomicina, etambutol, etionamida, terizidona, pirazinamida, amoxicilina-clavulanato, com boa 
evolução inicial seguido por abandono do tratamento. Paciente de difícil adesão, atualmente internado por 
mandato judicial para tratamento. Sete meses após o diagnóstico deste caso, a esposa, mulher de 48 anos, 
em tratamento radioterápico para carcinoma de laringe apresentou também cultura positiva para M.tb. O 
teste de sensibilidade demonstrou sensibilidade à rifampicina e à isoniazida. Ela está em tratamento com 
esquema básico (RIPE) com boa resposta clínica. 
CONCLUSÃO 
Estes casos ilustram uma provável transmissão de TB-XDR para um contato do caso índice (primeiro caso 
deste tipo no Estado de São Paulo), bem como uma reativação endógena de um bacilo sensível em paciente 
susceptível, exposta a bacilos resistentes. 
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EP-078 - FEBRE DE ORIGEM INDETERMINADA: LEVANTAMENTO DE CASOS INTERNADOS NA ENFERMARIA 
DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DE SÃO PAULO (HSPE-SP) 
DURANTE TRÊS ANOS  
Autores: RAFAEL BAPTISTA PARDO; GASPAR LISBOA NETO  
Instituição: Hospital do Servidor Publico Estadual - SÃO PAULO/SP  
Área: MISCELÂNEA - Sessão: TV2 - Data: 23/05/2014 - ÁREA E-POSTER - A - Horário: 16:58-17:03 
 
INTRODUÇÃO 
Define-se FOI como a presença de febre caracterizada por temperatura acima de 38.3 C por mais de 3 
semanas, sem diagnóstico apesar de 3 ou mais avaliações ambulatoriais ou 3 dias de internação hospitalar. 
Dada a expressiva frequência de casos atendidos de febre de evolução prolongada torna-se importante a 
atualização do reconhecimento das principais causas de FOI diagnosticadas em nosso meio. 
OBJETIVO 
2) Descrever as características demográficas, epidemiológicas, clínicas e laboratoriais de indivíduos 
internados na enfermaria de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Hospital do Servidor Público Estadual 
de São Paulo (HSPE) durante o período de 3 anos (2010-2012) com o diagnóstico de febre de origem 
indeterminada clássica. 
3) Descrever as hipóteses diagnósticas realizadas neste pacientes, bem como o tempo necessário para a 
definição etiológica dos mesmos. 
4) Caracterizar a proporção de casos de FOI de acordo com sua causa: infecciosa, neoplásica, inflamatória, 
miscelânea e não definida. 
METODOLOGIA 
O estudo foi baseado na revisão de prontuários de pacientes caracterizados como portadores de FOI 
internados na enfermaria de Moléstias Infecciosas e Parasitárias durante o período de 01/01/2010 a 
31/12/2012. 
RESULTADOS 
Dentre os anos de 2010 e 2012 foram encontrados 1156 registros de internação na enfermaria de 
Moléstias Infecciosas e Parasitárias do HSPE-SP. Destes registros foram selecionados 213 pacientes que 
apresentavam relatados no diagnóstico de admissão febre, febre a esclarecer ou febre de origem 
indeterminada. Destes pacientes, foram selecionados 96 que efetivamente foram incluídos no estudo. 
Vinte e oito pacientes foram excluídos devido a presença de comorbidades não avaliadas no estudo (ex: 
infecção pelo HIV) e nove pacientes por ausência de dados epidemiológicos registrados em prontuário 
médico 
CONCLUSÃO 
• A média de tempo para realização do diagnóstico foi de 14 dias, sendo as causas infecciosas mais 
frequentes. 
• As principais etiologias infecciosas em ordem de ocorrência foram endocardite infecciosa, tuberculose e 
leptospirose. 
• Etiologias inflamatórias não infecciosas constituíram 4% dos casos e causas neoplásicas 8% do grupo dos 
pacientes avaliados. 
• As doenças neoplásicas foram constituídas por linfomas na sua totalidade. 
• Aproximadamente 30% dos pacientes permaneceram sem etiologia definida ao final da internação, 
enfatizando assim a dificuldade encontrada na condução e no desfecho diagnóstico dos casos de febre de 
origem indeterminada em nosso meio. 
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EP-079 - CARACTERIZAÇÃO DAS MICOBACTÉRIAS NÃO TUBERCULOSAS (MNT) ISOLADAS DE PACIENTES 
INFECTADOS OU NÃO PELO HIV EM UM PERÍODO DE DOIS ANOS  
Autores: RENATA H. CANDIDO POCENTE; JAQUELINE OTERO SILVA; SANDRA MARA NUNES MOROTI; ERICA 
CHIMARA; FERNANDA GUIOTI PUGA; VALDES ROBERTO BOLLELA  
Instituição: Universidade de São Paulo -FMRP-USP - RIBEIRÃO PRETO/SP  
Área: MISCELÂNEA - Sessão: TV2 - Data: 23/05/2014 - ÁREA E-POSTER - A - Horário: 17:05-17:10 
 
INTRODUÇÃO 
Micobactérias não tuberculosas (MNT) são microorganismos presentes na natureza e que raramente 
causam doenças, exceto em pacientes imunodeficientes (HIV/aids), e aqueles com doença pulmonar 
estrutural, DPOC e tuberculose prévia tratada. O diagnóstico da doença exige cautela, pois o isolamento em 
amostras não estéreis pode significar apenas colonização ou contaminação.  
OBJETIVO 
Caracterizar as espécies isoladas de pacientes infectados ou não pelo HIV, e a presença ou não de 
baciloscopia positiva na amostra clínica. 
METODOLOGIA 
Estudo retrospectivo com revisão de prontuários durante os anos de 2012 e 2013, analisando as espécies 
de MNT isoladas em hospital terciário do nordeste paulista. Após a detecção no MGIT 960 (Becton 
Dickinson), foi realizada a diferenciação entre MNT e M. tuberculosis por um teste de reação em cadeia da 
polimerase para M. tuberculosis. As cepas MNT foram enviadas ao Instituto Adolfo Lutz para identificação 
da espécie pela técnica de PCR e análise de restrição do fragmento do gene hsp65. 
RESULTADOS 
Foram isoladas 144 cepas de pacientes sem infecção pelo HIV e 32 de pacientes HIV+. Das 144 amostras de 
HIV negativos, 135 eram de espécimes respiratórios, 8 lavados gástricos e 1 líquido sinovial. Apenas 16 
(11,1%) tinham baciloscopia positiva. Das 32 amostras de HIV+, 18 eram respiratórias, 6 fezes, 4 sangue e 3 
lavados gástricos e 1 biópsia de gânglio, sendo que 4 (12,5%) tinham baciloscopia positiva. Das espécies 
isoladas destaca-se o M. intracellulare em 43,7% das amostras de pacientes HIV negativos, contra 18,7% 
dos HIV+. Em contrapartida, o M. avium foi isolado em 62,5% das amostras de HIV+, comparado com 6,2% 
das amostras de pacientes HIV negativo. O M. abscessus foi a segunda espécie de MNT mais isolada entre 
pacientes HIV negativo: 18/144 (12,5%) de M. abscessus subsp abscessus; e 14/144 (9,7%) de M. abscessus 
subsp bolletti. Entre as MNT isoladas de HIV+, somente 2/32 (6,2%) foram M. abscessus. O M. gordonae foi 
isolado em 11,8% (17/144) dos HIV negativos e em 2 (6,2%)amostras de pacientes HIV+.  
CONCLUSÃO 
O M. intracellulare foi mais frequentemente isolado de pacientes HIV negativo, enquanto o M. avium foi 
mais isolados de pacientes HIV+. O M. abscessus foi a segunda espécie mais isolada de pacientes sem 
infecção pelo HIV. É incomum encontrar baciloscopia positiva em casos de MNT, e nem sempre que o 
bacilo for encontrado na cultura significará presença de doença ativa nos pacientes sem infecção pelo HIV. 
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EP-080 - VIGILÂNCIA E O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS NOTIFICADOS DE SÍFILIS ADQUIRIDA NO 
ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL  
Autores: WONG KUEN ALENCAR; CARLA GIANNA LUPPI; SOLANGE E. C. GOMES; ANGELA TAYRA  
Instituição: Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS SP - SÃO PAULO/SP  
Área: MISCELÂNEA - Sessão: TV2 - Data: 23/05/2014 - ÁREA E-POSTER - A - Horário: 17:12-17:17 
 
INTRODUÇÃO 
A vigilância epidemiológica da sífilis adquirida no estado de São Paulo ocorre desde 1998, com a 
recomendação de notificação, mas foi a partir de 2010, com a inclusão deste na lista nacional de doenças 
de agravos de notificação compulsória que houve importante incremento no número de casos notificados.  
OBJETIVO 
Descrever as ocorrências e o perfil epidemiológico dos casos de sífilis adquirida notificados no estado de 
São Paulo, no período de janeiro de 2007 a junho de 2013.  
METODOLOGIA 
Estudo realizado utilizando o banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação da 
Vigilância Epidemiológica do Programa Estadual de DST/Aids-SP. As notificações dos casos notificados de 
sífilis codificados com a Classificação Internacional de Doenças CID 10=53.0 Sífilis latente não especificada 
se recente ou tardia de 2007 a 2010 e CID 10=A53.9 Sífilis não especificada de 2010 a 30 de junho de 2013 
foram analisadas, após processo de retirada de duplicidades e análise de consistência dos dados.  
RESULTADOS 
De um total de 50. 551 casos notificados,2.348 são de 2007, 6.874 de 2010, 14.297 de 2012 e 8.333 até 
junho de 2013. A distribuição em relação ao sexo: 61,2% do sexo masculino e 38,8% do sexo feminino. Em 
relação à faixa etária: 36,2% com 20 a 34 anos; 28,6% com 35 a 49 anos; 19% com 50 a 64 anos; 7,3% com 
65 ou mais; 5,8% com 15 a 19 anos; 0,2% com até 14 anos; 2,9% com idade ignorada. Quanto à raça/cor: 
49,4% de brancos; 29,1% de pardos; 10% de pretos; 1,0% de amarelos/ indígenas e 10,5% com a raça/cor 
ignorada. Referente à escolaridade: 44,3% com ensino fundamental (incompleto ou completo); 24,1 % com 
ensino médio (incompleto ou completo); 6,5% com ensino superior (incompleto ou completo) e 24,4% dos 
casos com este dado ignorado ou não informada. 
CONCLUSÃO 
Foi observado aumento expressivo no número de casos notificados de sífilis adquirida a partir do ano 2010, 
para ambos os sexos, maior proporção da raça/cor branca e uma proporção importante de maiores de 50 
anos de idade. As perspectivas da vigilância no estado são de aumento crescente das notificações, 
refletindo incremento da testagem, do diagnóstico, do tratamento e de serviços notificantes desse agravo, 
prevenindo e eliminando consequentemente a sífilis congênita.  
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EP-081 - INFECÇÃO AGUDA POR TOXOPLASMA GONDII EM PACIENTE IMUNOCOMPETENTE - FEBRE 
PROLONGADA, ANEMIA HEMOLÍTICA E PNEUMONIA  
Autores: GABRIELA MARGRAF GEHRING; SUSANA LILIAM WIECHMANN; PRISCILA AUDIBERT NADER; 
XIMENA CABRAL  
Instituição: Universidade Estadual de Londrina - LONDRINA/PR  
Área: MISCELÂNEA - Sessão: TV2 - Data: 23/05/2014 - ÁREA E-POSTER - A - Horário: 17:19-17:24 
 
INTRODUÇÃO 
A infecção por Toxoplasma gondii é altamente prevalente em todo o mundo. No Brasil a soroprevalência 
varia de 65,8% a 75%. Ocorre pelo consumo de água e alimentos contaminados por fezes de gatos com 
oocistos, ingestão de carne malpassada, transfusão sanguínea e no transplante de órgãos. A infecção em 
imunocompetentes é assintomática em 90% dos casos, porém são cada vez mais frequentes relatos de 
infecções graves por T gondii, levando a miocardite, pneumonite, polimiosite e encefalite. 
OBJETIVO 
Relato de caso de Infecção aguda por Toxoplasma gondii. 
METODOLOGIA 
Relato de caso 
RESULTADOS 
Homem, 35 anos, procedente de Londrina - PR, dono de "pet shop" deu entrada no Hospital Universitário 
de Londrina, encaminhado de outro serviço, com história de a 17 dias da internação, iniciou dor retrorbital 
bilateral, mialgia, cefaleia e febre associado a vômitos, diarreia e fadiga intensa.Conduzido como Dengue na 
Unidade Básica de Saúde.Evoluiu com icterícia e dispneia, encaminhado a hospital secundário.Feito 
hipótese diagnóstica de Leptospirose, realizado Penicilina Cristalina por 7 dias. Houve piora da dispnéia 
necessitando de suplementação de O2 por cateter nasal, RX com infiltrado intersticial bilateral. Realizado 
diagnostico de anemia hemolítica e pneumonia. Evoluiu com piora da dispneia, mantendo febre e piora dos 
exames laboratoriais com anemia, leucocitose, plaquetopenia e aumento do LDH. Iniciado ceftriaxone e 
transfundido três unidades de concentrado de hemácias. Ecocardiograma com derrame pericárdico 
bilateral. Encaminhado então a este serviço. Na entrada paciente estava em REG, consciente, ictérico, 
dispnéico, com estertores creptantes em base esquerda. Necessitou de terapia com O2 sob cateter nasal. 
Mantido o ceftriaxone pela suspeita de infecção intestinal. Paciente permaneceu febril, porém, com 
melhora da dispnéia. No quarto dia de internação todas as sorologias solicitadas eram negativas, exceto a 
sorologia para toxoplasmose - IgM reagente: 51,4 0 - IgG reagente:126,9. Avidez para toxoplasmose 
(10,5%), fraca avidez. Realizada PCR para toxoplasmose que confirmou infecção aguda. Paciente tratado 
por seis semanas com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Afebril após seis dias do início do 
tratamento. 
CONCLUSÃO 
A infecção primária por Toxoplasma gondii em imunocompetentes é raramente severa. Pode cursar com 
miocardite, polimiosite, pneumonites e hepatite. Devemos atentar para quadros febris prolongados 
associados à pneumonia tendo como diagnóstico diferencial a infecção aguda por toxoplasmose. 
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EP-082 - GRUPO DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COMO FERRAMENTA PARA MELHORIA DA HIGIENE DAS 
MÃOS  
Autores: CAMILA SILVA BICALHO; MICHELY FERNANDES VIEIRA; ANDREIA SILVEIRA M SANTOS; SILVIA 
SOUZA ROLIM; ROSEMEIRE SILVA PEREIRA; EDSON ABDALA; LIGIA CAMERA PIERROTTI; LAIANE PRADO GIL 
DUARTE; ANNE CAROLINE OLIVEIRA RAMOS; MARISA MADI DELLA COLETTA; WANIA REGINA MOLLO BAIA; 
GHM ICESP  
Instituição: Institudo do Cancer do Estado de São Paulo - SÃO PAULO/SP  
Área: INFECÇÕES ASSOCIADAS A SERVIÇO DE SAÚDE - Sessão: TV3 - Data: 23/05/2014 - ÁREA E-POSTER - A - 
Horário: 16:30-16:35 
 
INTRODUÇÃO 
A higienização das mãos (HM) é a forma mais eficaz e barata de prevenção de infecções relacionadas à 
assistência a saúde (IRAS) e transmissão de microorganismos. No Brasil estima-se que 3% a 15% dos 
pacientes sob hospitalização desenvolvem alguma IRAS. À todo momento, mais de 1,4 milhão de pessoas 
em todo o mundo estão sofrendo de IRAS. A Organização Mundial da Saúde (OMS) lança em 2005 o “O 
Primeiro Desafio Global de Segurança do Paciente, Uma Assistência Limpa é Uma Assistência Mais Segura”, 
com a proposta de melhoria da HM em serviços de saúde. 
OBJETIVO 
Avaliar as ações do Grupo de Higienização das Mãos (GHM) em um hospital oncológico universitário 
METODOLOGIA 
O GHM é uma equipe multidisciplinar com representantes de diversas áreas do hospital. Os participantes 
foram são capacitados em HM pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, e atuam em todo hospital, 
contemplando a estratégia multimodal da OMS, para desenvolvimento de ações que visam aumentar a 
adesão de HM nos 5 momentos e a técnica correta de higienização. 
RESULTADOS 
O GHM foi formado por 37 colaboradores e começou a se reunir mensalmente para discussão e 
implementação de medidas para aumentar a adesão a HM a partir de junho de 2013. O GHM passou a 
desenvolver as seguintes atividades: 1) multiplicação dos treinamentos; 2) observação in locu da adesão de 
higiene de mãos nos diversos setores do hospital; 3) avaliação dos produtos para HM e validação para 
aquisição de novos produtos: 4) elaboração dos novos materiais de comunicação para incentivar a HM 
(cartazes, e folder para pacientes e colaboradores); 5) avaliação de estrutura (pias, dispensadores de álcool) 
quanto ao abastecimento de insumos e funcionalidade dos dispensadores; 6) avaliação dos cartazes de 
promoção à higiene de mãos e técnica de higiene de mãos nos pontos de HM. Além disso, GHM passou a 
ser responsável pela elaboração e desenvolvimento de todas as campanhas de higiene de mãos. Após 6 
meses de atuação do GHM, a avaliação da OMS foi reaplicada e a instituição passou de nível básico para 
nível intermediário. 
CONCLUSÃO 
O GHM incentivou a elaboração de medidas de melhoria de HM do ponto de vista dos profissionais que 
atuam na instituição e percebem as necessidades locais, de maneira engajada à assistência. Através da 
implantação de um grupo multiprofissional com tempo dedicado exclusivamente a trabalhar as questões 
relacionadas à HM foi possível estabelecer diretrizes e alcançar o nível intermediário. 



 

RESUMOS DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

Todos os dados foram reproduzidos exatamente conforme foram inseridos no sistema pelos autores. Portanto, repetições e eventuais erros são de 
responsabilidade dos mesmos. EP = E-Poster (Pôster Eletrônico) | OR = Apresentação Oral 

EP-083 - COLONIZAÇÃO POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS EM CASAS DE REPOUSO DE BAIXOS RECURSOS 
EM BAURU (SP): UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE AS FONTES DE INTRODUÇÃO DO MRSA  
Autores: MONICA DA SILVEIRA; MARIA L R S DA CUNHA; CAMILA S. MARTINS DE SOUZA; ADRIANA A. 
FELTRIN CORREA; CARLOS MAGNO C. B. FORTALEZA  
Instituição: Faculdade de Medicina de Botucatu, UNESP. - BOTUCATU/SP  
Ag.Financiadora: FUNDUNESP. - 0036011  
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Horário: 16:37-16:42 
 
INTRODUÇÃO 
O aumento recente da incidência e gravidade de Staphylococcus aureus tem suscitado diversos estudos 
abordando sua epidemiologia em instituições fechadas. Nos últimos anos, a atenção dos epidemiologistas e 
clínicos tem se voltado aos MRSA de origem comunitária e sua possível introdução em espaços de 
assistência. Nesse contexto, as Casas de repouso representam espaços de especial interesse, já que são 
instituições intermediárias entre a comunidade e os serviços de saúde. Não há dados sobre prevalência de 
S. aureus e MRSA em Casas de repouso no Brasil, um país onde somente 0,8% da população idosa é 
institucionalizada. 
OBJETIVO 
O presente estudo teve delineamento transversal e objetivou identificar a prevalência e fatores de risco 
para colonização por S. aureus como um todo e para MRSA em particular. 
METODOLOGIA 
Foram incluídos 300 idosos vivendo em Casas de repouso no município de Bauru (SP). A colonização foi 
analisada através de coleta de swabs nasais dos sujeitos da pesquisa. Estes foram cultivados, e nos casos de 
isolamento de S. aureus, foi realizada a caracterização molecular da resistência à meticilina. 
Adicionalmente, os isolados de MRSA foram submetidos à genotipagem por Pulsed-Field Gel 
Electrophoresis (PFGE). Para análises de fatores de risco, foram levantados os prontuários dos sujeitos de 
pesquisa. Dados demográficos, internações, procedimentos e uso de antimicrobianos foram identificados. 
Análises univariadas e multivariadas (regressão logística) foram aplicadas. 
RESULTADOS 
As prevalências identificadas para S. aureus e MRSA foram 17,7% e 3,7%, respectivamente. A idade 
avançada e a internação recente em hospitais foram preditores independentes para colonização por S. 
aureus como um todo. Os fatores associados à colonização por MRSA foram à residência em instituições de 
pequeno ou médio porte e o antecedente de internação hospitalar. Nas análises moleculares dos 11 
isolados de MRSA, seis foram identificados como carreadores do cassete cromossômico (SCCmec) tipo II 
(tipicamente hospitalar), e dois como carreadores de SCCmec IV (associado a origem comunitária). A 
tipagem por PFGE identificou disseminação de clones no interior de instituições e entre diferentes Casas de 
repouso. 
CONCLUSÃO 
Foi identificada prevalência significativa de MRSA em Casas de repouso, sendo os isolados possivelmente 
provenientes tanto de hospitais como da comunidade. 
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EP-084 - INFECÇÃO POR ENTEROBACTER AEROGENES PRODUTORA DE KPC  
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Horário: 16:44-16:49 
 
INTRODUÇÃO 
Enterobacter é um microrganismo hospitalar comum e sua resistência a carbapenêmicos tem aumentado. 
OBJETIVO 
Descrever dados epidemiológicos e de tratamento de 16 pacientes com infecção por Enterobacter 
aerogenes produtor de KPC. 
METODOLOGIA 
Foi realizado um estudo descritivo e retrospectivo. Os pacientes foram avaliados de acordo com o escore 
de comorbidade de Charlson. A detecção da KPC foi realizada por técnica molecular. Fatores de risco 
associados à mortalidade foram comparados usando testes estatísticos de acordo com o tipo de variável 
com nível de significância de 0,05. Análise multivariada foi realizada para variáveis com P<0.1. 
RESULTADOS 
A taxa de mortalidade em 30 dias foi de 37,5%. A terapêutica adequada foi prescrita ema apenas 7 
pacientes (43,7%) e não mostrou associação com um desfecho melhor. Idade (p=0,004) e escore de 
comorbidades de Charlson (p=0,048) foram associações de fatores de risco independentes com 
mortalidade na analise multivariável. Odds ratio para a idade maior que 43 anos foi 3,00 (IC 95% 1,02-9,32) 
e para escore de Charlson maior que 3 foi 2,00 (IC 95% 1,08-3,71). Cinco cepas eram panresistentes 
considerando testes de susceptibilidade. Todos os pacientes foram tratados com monoterapia. 
CONCLUSÃO 
A mortalidade está atribuída a idade avançada e comorbidades. Devido à pequena amostra, ainda não é 
possível fazer nenhuma inferência sobre a relação de tratamento com desfecho. 
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EP-085 - HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: ADESÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DAS UNIDADES DE TERAPIA 
ADULTO E INFANTIL EM UM HOSPITAL PRIVADO DE SÃO PAULO  
Autores: JANE OLIVEIRA TEIXEIRA; BRUNA DALLA DÉA; ANNA SILVA MACHADO; CRISTIANE DE JESUS DOS 
SANTOS  
Instituição: Hospital Alvorada - SANTANA DE PARNAÍBA/SP  
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Horário: 16:51-16:56 
 
INTRODUÇÃO 
A higienização das mãos (HM) é a medida mais importante na prevenção da transmissão cruzada de 
microorganismos causadores de infecção hospitalar. Estudos sobre o tema mostram que a adesão dos 
profissionais a pratica da higienização das mãos de forma constante e na rotina diária ainda é baixa, 
devendo ser estimulada e conscientizada entre os profissionais de saúde. Em geral, avalia-se a adesão às 
oportunidades de HM, sem avaliação da técnica, não havendo como garantir a efetividade do 
procedimento. Torna-se imprescindível reformular esta prática nos serviços de saúde na tentativa de 
mudar a cultura prevalente entre os profissionais de saúde, e proporcionar dados estatísticos fidedignos 
para a avaliação do processo adequado de higienização das mãos. 
OBJETIVO 
Avaliar adesão a oportunidade e técnica de HM da equipe multidisciplinar em um hospital privado, geral, 
no município de São Paulo. 
METODOLOGIA 
Estudo prospectivo e observacional em duas unidades de terapia intensiva adulto e uma infantil do Hospital 
Alvorada que pertencente ao grupo Amil, no município de São Paulo, no período de maio a dezembro de 
2012, posterior a capacitação da equipe multiprofissional com relação à prática adequada de HM. Foi 
utilizado um check-list estruturado e os observadores foram duas enfermeiras do Serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar. As observações foram referentes à técnica correta e ao momento correto. As pessoas 
observadas não sabiam da natureza do trabalho de auditoria. 
RESULTADOS 
Foram observadas 327 oportunidades. Com relação ao momento correto, a adesão foi de 70,3%. Quando 
avaliada a técnica, verificou-se 58,7% de conformidade dos episódios de higiene de mãos. 
CONCLUSÃO 
A auditoria de HM sem avaliação da técnica subestima a baixa adesão dos profissionais de saúde a este 
procedimento. 
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EP-086 - ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA PARA TRATAMENTO 
DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS  
Autores: LUCIANA L. PINELI SIMÕES; BRUNA SABBAG PONTES; TÁSSIA CAMILA MORETO; ANA LUIZA DE O. 
Q. TEÓFILO; THAIS YOSHIDA  
Instituição: PUC Goiás e Hospital de Doenças Tropicais/HAA - GOIÂNIA/GO  
Área: INFECÇÕES ASSOCIADAS A SERVIÇO DE SAÚDE - Sessão: TV3 - Data: 23/05/2014 - ÁREA E-POSTER - A - 
Horário: 16:58-17:03 
 
INTRODUÇÃO 
Os acidentes ocupacionais com material biológico constituem importante problema de saúde pública no 
Brasil e no mundo e a alta prevalência de pacientes soropositivos para doenças de transmissão parenteral 
em centros de referência para tratamento de doenças infectocontagiosas aumenta a magnitude do risco 
ocupacional. 
OBJETIVO 
Esse trabalho objetivou descrever os acidentes com material biológico ocorridos e registrados em um 
Hospital de Referencia para Doenças Infectocontagiosas entre jan/2012 e out/2013. 
METODOLOGIA 
Realizou-se um estudo descritivo utilizando as fichas de notificação do SINANnet e de Investigação do 
acidente padronizada na unidade e os dados foram registrados e analisados por meio do software Excel 
2008 for Mac®. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da unidade. 
RESULTADOS 
Foram registrados 62 acidentes com exposição à material biológico, sendo 33 em 2012 e 29 em 2013. Os 
casos ocorreram predominantemente entre mulheres (80%) e envolveu a equipe de enfermagem em 77%. 
Proporcionalmente houve um aumento dos casos de acidentes com envolvimento de mucosas, pele lesada 
ou pele íntegra e uma diminuição dos acidentes perfurocortantes embora não tenham sido 
estatisticamente significante. O envolvimento de paciente fonte HIV positivo no acidente aumentou de 
55,5% em 2012 para 76% em 2013 também sem diferença estatística.  
CONCLUSÃO 
Em conformidade com outros estudos divulgados na mesma unidade, permanece a predominância de 
acidentes entre profissionais da equipe de enfermagem, porém, nota-se uma tendência de diminuição dos 
casos de acidentes do tipo perfurocortante que pode ser explicado pela introdução, em 2013, de 
perfucortantes de segurança. Maior tempo de observação será necessário para definir essa tendência. 
Esses dados subsidiarão ações preventivas previstas no Plano de Prevenção de Risco de Acidentes da 
Comissão de Acidente com Material Biológico da Unidade. 
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EP-087 - INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUÍNEA POR OCHROBACTRUM ANTHROPI EM PACIENTE 
COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA DIALÍTICA: RELATO DO PRIMEIRO CASO NO BRASIL  
Autores: LUCIANA MS BORGES; CELY SAAD ABBOUD ; LISIA MIGLIOLI; FERNANDA MSL COELHO; ELIANA CZ 
VASCONCELOS; ERCILIA E SOUZA; DORA A CORTEZ; VERA LÚCIA LB BARBOSA; JUSSIMARA MONTEIRO  
Instituição: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia - SÃO PAULO/SP  
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INTRODUÇÃO 
Ochrobactrum anthropi é um bacilo gram negativo não fermentador, aeróbico, oxidase positivo, urease 
positivo, pertence a família Brucellaceae e da classe Alphaproteobacteria, considerado atualmente 
patógeno emergente, oportunista. Amplamente distribuído no ambiente, em solos, fontes de água, 
vegetação, piscinas e fluidos utilizados em diálise. Há descrição em literatura de endocardites, abscesso 
pélvico, peritonite após diálise e artrite séptica, mas a grande maioria é associada à dispositivos invasivos, 
principalmente em pacientes em hemodiálise. Apesar de ser considerada bactéria de baixa virulência, 
existe descrição de casos graves e fatais. 
OBJETIVO 
Descrever o relato de caso de Infecção de Corrente Sanguínea relacionada a cateter por Ochrobactrum 
anthropi. 
METODOLOGIA 
Descrição de caso clínico 
RESULTADOS 
Paciente sexo masculino, 86 anos, com antecedente de hipertensão, dislipidemia, diabetes mellitus tipo II, 
portador de marcapasso transvenoso e doença renal crônica dialítica. Admitido na emergência 
apresentando queda do estado geral, dispneia leve, sudorese e calafrios durante a sessão de hemodiálise e 
febre (39,8º). Realiza hemodiálise por cateter de permicath passado 10 meses antes da admissão, após 
trombose de duas fístulas arteriovenosas. Apresentava-se afebril, normotenso, e sem sinais flogísticos no 
sítio de inserção do Permicath, com 10.000 leucócitos em hemograma e PCR (proteína C reativa) 4,2 mg/L. 
Realizada hipótese diagnóstica de Infecção Primária da Corrente Sanguínea relacionada a Cateter, foi 
iniciado vancomicina e piperacilina/tazobactam. Evoluiu estável, afebril, não visualizado vegetações ao 
ecocardiograma transtorácico. Houve positivação de bacilo gram negativo (BGN) em duas hemoculturas e 
cultura de permicath pelo sistema automatizado VITEK, sendo identificado como Ochrobactrum anthropi. 
Apesar da boa resposta clínica, a antibioticoterapia foi trocada para imipenem, relatado como sensível em 
literatura já que não haviam dados consistentes em relação a piperacilina/tazobactam. A hemocultura 
realizada antes da troca da antibioticoterapia foi negativa em duas amostras. Foi solicitado ao laboratório 
de microbiologia a realização de E-teste para identificação de sensibilidade e sequenciamento genético. 
CONCLUSÃO 
Relatamos o primeiro caso, ao nosso conhecimento descrito no Brasil de Ochrobactrum anthropi, que é um 
microrganismo emergente em pacientes críticos. Infectologistas devem estar atentos na rápida detecção 
destes microrganismos. 
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EP-088 - TRANSMISSÃO DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE RESISTENTE A CARBAPENÊMICOS POR 
TRANSPLANTE DE ÓRGÃO SÓLIDO  
Autores: SONIA R P E DANTAS; SIMEY L LOPES RODRIGUES; MARIA VALÉRIA O ATHAYDE; LUIS FELIPE 
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INTRODUÇÃO 
A incidência de Klebsiella pneumoniae resistente aos carbapenêmicos (KpnRC) é crescente nas unidades de 
terapia intensiva, representando risco de infecção ou colonização de doadores de órgãos e conseqüente 
transmissão potencial aos receptores. Não há recomendação de triagem de patógenos multi resistentes pré 
doação.  
OBJETIVO 
Descrever transmissão de KpnRC por transplante de órgão sólido.  
METODOLOGIA 
Os dados foram coletados dos registros do doador no Serviço de Procura de Órgãos e Tecidos (SPOT) e dos 
receptores na internação. As hemoculturas do doador foram coletadas no hospital de origem. Todas as 
culturas foram processadas no Hospital de Clinicas – Unicamp (HC), com identificação e teste de 
susceptibilidade automatizados (Vitek), determinação da concentração inibitória mínima dos 
carbapenêmicos por E-test e triagem de produção de carbapenemases por teste de Hodge modificado.  
RESULTADOS 
Doador feminino, 48 anos, com hemorragia subaracnoidea internada há 33 dias em outro serviço de cidade 
de médio porte. Apresentou pneumonia tratada com ceftriaxona. Na triagem para doação estava sem 
antibióticos, com pico febril diário, estável recebendo noradrenalina 0.05mcg/Kg/min, hemograma com 
9.400 leucócitos. Culturas do serviço de origem foram positivas para E. coli multi sensível no sangue e 
Edwardsiella sp na urina. As culturas coletadas pelo SPOT e processadas no HC evidenciaram, após a 
realização dos transplantes, KpnRC, Serratia marcescens resistente a carbapenêmicos e Klebsiella oxytoca 
produtora de ESBL no sangue, além de E. coli produtora de ESBL (EcESBL) na urina. Os receptores do fígado 
(RF) e dos rins (RR1 e RR2) receberam profilaxia perioperatória habitual (ampicilina-sulbactam/fluconazol e 
cefazolina, respectivamente) e foram acompanhados prospectivamente. RF, masculino, 53 anos, com 
cirrose hepática por vírus C, apresentou febre no D+2. Hemoculturas revelaram crescimento de KpnRC. 
Submetido a tratamento com polimixina B e meropenem do D+4 ao D+15, com alta ao final da 
antibioticoterapia. Swab retal foi negativo no D0 e positivo para KpnRC no D+15. RR1 apresentou coleção 
peri-enxerto e hemoculturas com EcESBL. RR2 apresentou infecção do trato urinário por EcESBL e swab 
retal pré alta com KpnRC. Todos tiveram boa evolução. 
CONCLUSÃO 
O relato descreve provável transmissão de Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenêmicos por 
transplante de órgão sólido. Os autores ressaltam a importância de triagem microbiológica em doadores de 
órgãos. 
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EP-089 - REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DE COLONIZAÇÃO E DE INFECÇÃO POR PATÓGENOS 
MULTIRRESISTENTES (MR) EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA (UTI): É POSSÍVEL?  
Autores: THAÍS GUIMARAES; ICARO BOSZCZOWSKI; ELISA TEIXEIRA MENDES; GLADYS VILAS BOAS PRADO; 
MARISTELA PINHEIRO FREIRE; ADOLFO EDISON MANRIQUE; ISABEL VILELA OSHIRO; FERNANDA SPADÃO; 
LAURA BRASILEIRO GOMES; EDUARDO CAMACHO; CLEIDE ROQUE SANTOS; ANNA SARA LEVIN  
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INTRODUÇÃO 
A resistência aos carbapenêmicos em bacilos Gram-negativos aumentou expressivamente nos últimos anos 
em hospitais brasileiros e tornou-se hoje um importante problema de saúde no que se refere a medidas de 
controle e prevenção, principalmente em UTIs e para a Klebsiella pneumoniae produtora de 
carbapenemase (KPC). 
OBJETIVO 
Descrever um projeto que visa à redução em 60% na aquisição de KPC após admissão em qualquer UTI do 
ICHC e a redução da incidência de infecção por qualquer patógeno MR. 
METODOLOGIA 
Estudo prospectivo, intervencionista, realizado em 10 UTIs do ICHC com inicio em Dez/2013 baseado nas 
estratégias de gestão local; educação continuada; adequação de estrutura; avaliação da higiene ambiental 
e de recursos humanos e avaliação da colonização e infecção por KPC com a coleta dos seguintes 
indicadores: pacientes-dia; infecções por MR e por KPC; culturas de vigilância admissionais coletadas e 
positivas; culturas de vigilância transversais coletadas e positivas; pacientes colonizados-dia (colonização 
secundária e pressão de colonização); consumo de álcool espuma; falta de materiais para isolamento (luvas 
e avental) e relação auxiliares de enfermagem/paciente. 
RESULTADOS 
A análise dos primeiros 3 meses demonstrou a seguinte evolução dos indicadores (médias das UTIs em 
dez/2013 => fev/2014): incidência de infecção por MR 6,44 => 5,20; incidência de infecção por KPC 2,62 => 
4,37; relação auxiliar enfermagem/paciente 1,9 => 1,5; taxa de culturas admissionais positivas 5,2 => 3,5; 
taxa de culturas transversais positivas 14,6 => 11,9; taxa de colonização secundária por KPC 11% => 7% e 
pressão de colonização 11% => 13%. 
CONCLUSÃO 
A análise preliminar da implantação do projeto demonstrou que embora a incidência de infecção por MR 
tenha diminuído, a infecção pela KPC aumentou. A coleta de culturas de vigilância na admissão e uma vez 
por semana permite calcular a taxa de colonização secundária que demonstrou diminuição de 63%. A 
disseminação das bactérias MR não pode ser creditada a relação auxiliar enfermagem/paciente que se 
encontra dentro do preconizado, mas obviamente há de se mensurar o consumo de alcool espuma, a 
aderencia à higienização das mãos e o cumprimento das normas da higiene que se adequados podem 
contribuir para a redução da transmissão cruzada. Intervenções como treinamentos e adoção de pacotes 
de medidas ainda serão implementados para tentar atingir a meta do decorrer do ano.  
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EP-090 - EPIDEMIOLOGIA DAS BACTEREMIAS POR ENTEROBACTERIÁCEAS RESISTENTES AOS 
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Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP - SÃO PAULO/SP  
Área: ANTIMICROBIANOS/RESISTÊNCIA - Sessão: TV4 - Data: 23/05/2014 - ÁREA E-POSTER - A - Horário: 
16:30-16:35 
 
INTRODUÇÃO 
Enterobactérias resistentes aos carbapenens, em especial as produtoras da enzima KPC (EPKPC) têm sido 
cada vez mais relatadas no ambiente hospitalar. EPKPC são importantes agentes causadores de bacteremia, 
acarretando uma grande dificuldade na terapia antimicrobiana. 
OBJETIVO 
Avaliar o perfil microbiológico das bacteremias por Enterobactérias resistentes a carbapenens em um 
hospital de grande porte. 
METODOLOGIA 
Análise retrospectiva das bacteremias causadas por Enterobactérias resistentes aos carbapenens isoladas 
em um hospital terciário de ensino em São Paulo, de janeiro a dezembro de 2013. A identificação e perfil de 
susceptibilidade foi realizado através do sistema automatizado BD PHOENIX®. A presença de KPC foi 
confirmada através de análise por PCR. 
RESULTADOS 
Foram isolados 89 enterobactérias sugestivas de KPC em bacteremias. Sessenta e sete (86,1%) foram 
confirmadas por PCR. Em 26% (18/67) as bacteremias por KPC eram polimicrobianas, e 53% (36/67) 
ocorreram em pacientes clínicos. As espécies identificadas foram: 62 (92%) K.pneumoniae, 4 (6%) E.cloacae 
e 1 (1,5%) K.oxytoca. Das 22 cepas não-KPC, 10 (45%) eram K.pneumoniae, 7 (31%) E.coli, 2 (9%) E.cloacae, 
2 (9%) P.mirabillis e 1 (4%) P.vulgaris. 
CONCLUSÃO 
K.pneumoniae com mecanismo KPC apresentou uma alta prevalência entre as demais espécies de 
enterobactérias isoladas em bacteremias. O conhecimento do perfil microbiológico, bem como dos 
mecanismos de resistência das cepas implicadas em bacteremias permite uma terapêutica direcionada e 
consequentemente melhor adequação clínica.  
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EP-091 - RINOSSINUSITE CRÔNICA E DOENÇA OCULAR POR NOCARDIA COM FALHA AO TRATAMENTO 
COM SULFAMETOXAZOL-TRIMETOPRIM  
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INTRODUÇÃO 
Relato de caso 
Resumo 
Objetivo: Relatar o caso de um paciente masculino de 46 anos, imunocompetente com rinossinusite crônica 
e infecção ocular por Nocardia, com falha terapêutica ao uso do sulfametoxazol-trimetoprim, sendo este o 
tratamento de primeira linha. Método: as informações foram obtidas por meio de revisão do prontuário, 
entrevista com o paciente, registro fotográfico dos métodos diagnósticos e revisão da literatura. 
Considerações finais: o caso relatado e as publicações levantadas trazem a importância de pensar em 
causas incomuns de rinossinusite crônica e infecções oculares, mesmo em pacientes imunocompetentes e 
a emergência de prováveis cepas de Nocardia resistentes ao sulfametoxazol-trimetoprim. 
Descritores: Nocardia, imunocompetente, falha terapêutica, sulfametoxazol-trimetoprim. 
 
INTRODUÇÃO 
Nocardiose é uma infecção bacteriana incomum, causada por actinomicetes gram-positivos aeróbicos do 
género Nocardia, com capacidade de causar doença supurativa localizada ou sistémica em humanos e 
animais.  
A Nocardiose é geralmente considerada como uma infecção oportunista, mas cerca de um terço dos 
pacientes infectados são imunocompetentes. O tratamento de primeira escolha é o sulfametoxazol-
trimetoprim. A resistencia da nodardia ao sulfametoxazol-trimetoprim é pouco frequente variando de 2-
5%. 
OBJETIVO 
Objetivo 
Relatar o caso de um paciente masculino, imunocompetente com infecção ocular e rinossinusite crônica 
por Nocardia spp, com falha terapêutica com sulfametoxazol-trimetoprim. 
METODOLOGIA 
Metodo 
Revisão do prontuário, entrevista clínica durante o seguimento ambulatorial, registro fotográfico dos 
métodos diagnósticos e revisão da literatura. 
Relato do caso: Anamnese, Exame Físico, Hipótese Diagnóstica, Exames Complementares, Conduta e 
Tratamento, Evolução, Discussão, Conclusão, Referências.  
RESULTADOS 
Evolução: 
Um ano depois do início do tratamento antibiotico, o paciente não apresentava melhora significativa das 
queixas nasais, mantinha obstrução nasal, saída de crostas e ocasionalmente secreção fétida pela narina 
esquerda. Foi optado por internar o paciente para melhor investigação e solicitada nova tomografia 
computadorizada dos seios da face que evidenciou sinusopatia maxilar esquerda com lise óssea. A Biópsia 
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dos seios da face evidenciou processo inflamatório crônico. Nova cultura do material da biópsia dos seios 
mostrou crescimento Nocardia spp. 
Na literatura atual há evidencias de existencia de cepas de Nocardia resistentes ao sulfametoxazol-
trimetoprim. Brown-Elliott BA et al., em um estudo multicentrico de 552 casos com isolamento de 
Nocardia, relatou uma taxa de 2% de cepas resistentes ao sulfametoxazol-trimetoprim. Com base nestes 
achados da literaura, foi levantada a possibilidade de resistencia da Nocardia spp ao sulfametoxazol-
trimetoprim. 
A Nocardia brasiliensis tem uma sensibilidade de 88 a 100% às cefalosporinas de terceira geracão . Baseado 
nestes achados, foi iniciado tratamento com Ceftriaxona 2gramas uma vez ao dia associado ao 
sulfametoxazol-trimetoprim 800-160mg de 6/6horas. O paciente evoluiu com melhora dos sintomas e 
cultura negativa depois de 3 meses do uso de ceftriaxona. Dada a melhora clínica foi suspenso o 
tratamento e segue em observação ambulatorial. 
CONCLUSÃO 
Este caso ressalta a importância de considerar infecção por patógenos raros em pacientes 
imunocompetentes com infecções de evolução prolongada e branda. E também a possibilidade de 
emergência e expansão de cepas de Nocardia resistentes ao sulfametoxazol-trimetoprim. 
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EP-092 - ESTUDO DO PERFIL DE RESISTÊNCIA BACTERIANA RELACIONADA ÀS INFECÇÕES URINÁRIAS DE 
ORIGEM COMUNITÁRIA: INFLUÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ATUANTE NO CONTROLE DE VENDA DE 
ANTIMICROBIANOS  
Autores: KAREN PRADO H. MATTOS; GUSTAVO RAFAINI LLORET; CARLOS LEVY; ROSIANE AMBROSIO; 
PRISCILA GAVA MAZZOLA; PATRICIA MORIEL  
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16:44-16:49 
 
INTRODUÇÃO 
A resistência bacteriana repercute nas discussões sobre a saúde pública em todo mundo. No Brasil, foi 
implantada em 2010 a RDC nº 40/2010 atuante no controle da venda de antimicrobianos no intuito de 
adequar o uso desta classe de medicamentos. 
OBJETIVO 
Mensurar o perfil de resistência bacteriana em infecção do trato urinário não-complicadas de origem 
comunitária registradas no PS-UER HC/UNICAMP, entre 2009 e 2013; conhecer a flora bacteriana local e o 
seu perfil de sensibilidade nos casos de I.T.U's também atendidos na instituição; conhecer a conduta 
médica adotada para os casos de I.T.U's atendidos no PS-UER HC/UNICAMP e desta forma auxiliar na 
elaboração de um protocolo clínico para as I.T.U's. 
METODOLOGIA 
A coleta de dados retroativos foi realizada a partir do arquivo informatizado do Laboratório de 
Microbiologia Clínica do HC/UNICAMP e; a coleta de dados epidemiológicos foi feita por meio da análise 
das fichas de atendimento dos pacientes atendidos no PS-EUR HC/UNICAMP com hipótese-diagnóstico 
indicativa de patologia do trato urinário no primeiro trimestre de 2013. 
RESULTADOS 
A Escherichia coli foi o agente mais frequente em uroculturas dentre os anos estudados. Em 2009, 59,0% (N 
= 597) das uroculturas positivas para E.coli apresentaram resistência frente a pelo menos uma das classes 
de antimicrobianos analisados. Já em 2011, 2012 e 2013, observou-se taxa de 57,1% (N = 919), 57,7% (N = 
855) e 61,1% (N =831) respectivamente. Ainda com relação a E.coli, à taxa de resistência às quinolonas 
passou de 16,5% em 2009 para 11,4% em 2013. Os antimicrobianos mais prescritos foram as quinolonas 
ciprofloxacina e norfloxacina. 
CONCLUSÃO 
Não foram observadas grandes variações nos percentuais de resistência bacteriana da E.coli entre 2009 e 
2013, contudo foi observada tendência linear apontando para a diminuição da taxa de resistência 
bacteriana da E. coli, justamente para as quinolonas que representa a classe de antimicrobianos mais 
prescrita para I.T.U. 



 

RESUMOS DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

Todos os dados foram reproduzidos exatamente conforme foram inseridos no sistema pelos autores. Portanto, repetições e eventuais erros são de 
responsabilidade dos mesmos. EP = E-Poster (Pôster Eletrônico) | OR = Apresentação Oral 
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INTRODUÇÃO 
A infecção hospitalar (IH) tem sido objeto de preocupação na maioria dos hospitais brasileiros. É 
importante realizar o mapeamento das bactérias para se traçar o perfil microbiológico do hospital, e assim, 
estabelecer normas de conduta, estratégias de controle para germes multirresistentes e racionalização do 
uso de antimicrobianos. O controle da IH, além de atender às exigências legais e éticas, tornou-se uma 
necessidade econômica, principalmente, em países com poucos recursos destinados à saúde.  
OBJETIVO 
Conhecer o perfil microbiológico e o padrão prescritivo de antimicrobianos em UTIs de um hospital público 
de grande porte. 
METODOLOGIA 
Foi realizado um estudo descritivo nas unidades de terapia intensiva (UTI) e no Berçário de um hospital 
público de grande porte, geral, de média complexidade, localizado em uma cidade do Nordeste brasileiro. 
Foram analisadas as fichas de busca ativa de pacientes com IH, de janeiro a junho de 2009, arquivadas no 
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Sexo dos pacientes, unidade de internação, microorganismo 
isolado, antimicrobianos utilizados e perfil de sensibilidade foram as variáveis estudadas.  
RESULTADOS 
Nesse estudo predominou o sexo masculino e a UTI Adulto foi o setor com o maior número de casos de IH. 
Acinetobacter sp, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus sp e Pseudomonas aeruginosa foram os 
patógenos mais frequentes. O cefepime foi o antimicrobiano mais utilizado na UTI Neonatal e Adulto, o 
fluconazol na UTI Pediátrica e a gentamicina no Berçário. Oxacilina, ampicilina, vancomicina, fluconazol, 
metronidazol e anfotericina B foram usados no tratamento de infecções por Acinetobacter sp ou 
Pseudomonas aeruginosa, demonstrando claramente o uso inadequado dos antimicrobianos. 
Acinetobacter sp foi sensível a cefepime, meropenem, ciplofloxacino e imipenem na UTI Neonatal mas 
resistente a esses antimicrobianos na UTI Adulto e Berçário. P.aeruginosa apresentou um bom perfil de 
sensibilidade não sendo detectado cepas resistentes a cefepime, gentamicina, ciprofloxacina e 
carbapenêmicos nas UTIs. 
CONCLUSÃO 
O estudo aponta a predominância de patógenos comumente isolados em UTIs. Detectamos uma elevada 
inadequação no uso de antimicrobianos, o que favorece a resistência bacteriana e dificulta o controle das 
IH. O controle do uso de antimicrobianos é uma das medidas que podem minimizar a frequência de germes 
multirresistentes. 
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EP-094 - USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS: INDICADOR DE COLITE POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE EM 
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Autores: FERNANDA CARLA SILVA; REGIANE LEANDRO COSTA; IOLANDA LOPES SANTANA; MAYSA YANO 
UMETA; MICHELE TAVARES OLIVEIRA; FREDERICO CARBONE FILHO; STANLEY NIGRO; MAURO JOSE SALLES; 
ELZO PEIXOTO; POLLYANA LIRA HARRIS; ALINE RECHE FRANCO  
Instituição: Hospital Santa Isabel - SÃO PAULO/SP  
Área: ANTIMICROBIANOS/RESISTÊNCIA - Sessão: TV4 - Data: 23/05/2014 - ÁREA E-POSTER - A - Horário: 
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INTRODUÇÃO 
O uso criterioso de antimicrobianos em instituições de saúde é de extrema importância, principalmente 
pelo desenvolvimento de bactérias multirresistentes, além de alterarem o equilíbrio entre os diferentes 
tipos de bactérias no intestino ou na quantidade dos mesmos, permitindo que algumas bactérias 
causadoras de doenças possam se multiplicar. A bactéria que causa problemas com maior frequência é o 
Clostridium difficile, que produz duas toxinas que podem danificar a mucosa do intestino grosso.  
OBJETIVO 
Implantar e analisar um novo indicador em unidades de terapia intensiva, como forma de analisar se o 
mesmo é efetivo e indicado para monitoramento de uso abusivo e indiscriminado de antimicrobianos em 
pacientes críticos. 
METODOLOGIA 
Estudo retrospectivo e quantitativo, realizado em um hospital privado terciário de médio porte no 
município de São Paulo, de abril a dezembro de 2013, com n=92 casos analisados. Valorizamos todos os 
casos de pacientes que apresentaram quadro de diarreia líquida por um período igual ou superior a 48 
horas e com uso prévio ou atual de antimicrobianos, sendo coletadas culturas de fezes dos mesmos para 
pesquisa de Clostridium difficile.  
RESULTADOS 
Durante o período de coleta de dados ocorreram 92 casos de diarreia que estavam dentro dos critérios 
determinados para a pesquisa, sendo que foram coletadas as amostras de fezes para pesquisa de 
Clostridium difficile de todos, e apenas houve confirmação do agente em 1 amostram, ou seja, uma 
positividade de 1%. 
CONCLUSÃO 
Estudos pontuam que um total de 15% a 25% de todos os casos de diarréia associada a uso de 
antimicrobianos resultam em Clostridium difficile. Com o estudo descrito buscou-se identificar se o 
indicador de positividade de Clostridium difficile em pesquisa de fezes traria benefícios para identificação 
dos casos com uso abusivo de antimicrobianos, porém, com a positividade de 1% verificamos que o mesmo 
não é um indicador considerável para este controle e reforça a necessidade de implantação de políticas de 
restrição do uso de antibacterianos de amplo espectro, mesmo em hospitais privados e com o corpo clínico 
“aberto”.  
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INTRODUÇÃO 
Infecção do trato urinário (ITU) é uma das infecções bacterianas mais comuns. Diversos agentes 
antibacterianos têm sido usados para tratamento de ITU, especialmente quinolonas e cefalosporinas de 
amplo espectro, levando à emergência de cepas resistentes de Escherichia coli, devido à alteração no sítio 
de ligação da DNA-girase e da topoisomerase IV e também à beta-lactamase de espectro estendido, 
respectivamente, o que dificulta o tratamento de ITU. 
OBJETIVO 
Avaliar o perfil de sensibilidade antimicrobiana in vitro da E. coli nas culturas de urina coletadas em um 
hospital universitário. 
METODOLOGIA 
Estudo retrospectivo que analisou as amostras de urina coletadas de pacientes atendidos no Hospital de 
Base, um hospital universitário da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São Paulo, com 730 
leitos, entre novembro/2013 e fevereiro/2014, quando kits de disco difusão para fosfomicina foram doados 
ao laboratório de microbiologia. O resultado das culturas de urina positivas para E. coli foi obtido pelo 
sistema eletrônico de prontuários e os dados foram compilados em tabelas, a fim de identificar o perfil de 
sensibilidade antimicrobiana. 
RESULTADOS 
Trezentos de seis amostras de urina positivas para E. coli, representando colonização ou infecção, 
provenientes dos setores de emergência, enfermarias e unidades de terapia intensiva, foram analisadas e 
18 antimicrobianos foram testados. Taxas de resistência a nitrofurantoína, sulfametoxazol-trimetoprim e 
amoxicilina-clavulanato foram de 12,72%, 41,93% e 29,73%, respectivamente, enquanto, para as 
quinolonas, norfloxacino e ciprofloxacino foram 35,16% e 7,62%. A resistência ao ertapenem foi observada 
em 12,63% das amostras, semelhante à gentamicina (16,39%), enquanto à amicacina em apenas 0,65%. O 
perfil demonstrou ainda sensibilidade de 100% a fosfomicina, imipenem e colistina. 
CONCLUSÃO 
O aumento da resistência microbiana aos antibióticos e a escassez de novas drogas chamam a atenção para 
as opções terapêuticas atuais. Apesar das altas taxas de resistência observadas a diversos antimicrobianos, 
a sensibilidade a fosfomicina, menor do que apresentada pela literatura, encoraja seu uso no tratamento 
das ITU não complicadas. 
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INTRODUÇÃO 
Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2011 existiam cerca de 34 milhões de pessoas 
vivendo com HIV em todo o mundo,1 no Brasil até dezembro de 2013, 686.478 casos foram notificados.2 
OBJETIVO 
O estudo teve como objetivo avaliar o perfil epidemiológico de pessoas vivendo com HIV/AIDS em 
acompanhamento no município de Ribeirão Preto – SP. 
METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal, realizado em dois ambulatórios especializados no 
atendimento pessoas vivendo com HIV/aids localizado em um município do interior paulista. Participaram 
do estudo indivíduos vivendo com o HIV/aids, cadastrados no serviço em estudo, atendidos no período de 
2007 a 2010. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário específico para o estudo. Foi construído 
um banco de dados organizado em planilhas do Excel e processado e analisado por meio do software 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 15.0. Na análise dos dados foi empregada estatística 
descritiva. 
RESULTADOS 
Dos 650 indivíduos cadastrados, foram entrevistados 331 (50,9%) que procuraram atendimento no período 
de 2007 e 2010. Destes, 167 (50,5%) eram do sexo masculino, faixa etária predominante entre 30 e 39 anos 
(42,0%), 134 (40,5%) eram solteiros e 212 (64,0%) apresentavam escolaridade até ensino fundamental. 
Referente à orientação sexual, identificou-se que , 272 (82,2%) declararam-se heterossexuais, 43 (13,0%) 
homossexuais e 16 (4,8%) como bissexuais, 280 (84,6%) referiram ter se infectado via sexual, 13 (3,9%) por 
via sanguínea e 38 (11,5%) referiram não saber como foram infectados. Quanto às variáveis clínicas 
identificou-se que 133 (40,2%) apresentaram TCD4 maior que 500 células/mm3, 135 (40,8%) entre 499 e 
201 células/mm3 e 63 (19,0%) abaixo de 200 células/mm3. Em relação à presença de comorbidades 176 
(53,2%) eram acometidos. 
CONCLUSÃO 
O perfil dos indivíduos vivendo com HIV/aids estudados eram de pessoas jovens, com nível de escolaridade 
fundamental e referiu ter sido infectado por via sexual, o que denota uma necessidade com relação à 
conscientização da população sobre métodos de prevenção contra a infecção pelo HIV e ao diagnóstico 
precoce, possibilitando o início de tratamento precoce, melhor sobrevida e qualidade de vida. 
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INTRODUÇÃO 
O HIV (Human immunodeficiency virus) é a sigla do vírus da imunodeficiência humana e causador da 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Em 1996 foi implantada no Brasil a política de acesso 
universal aos medicamentos antirretrovirais (ARV) no Sistema Único de Saúde (SUS). Para todo início de 
terapia, troca de esquema de ARV, retorno de usuários em abandono ou com problemas de adesão, 
recomenda-se que haja uma abordagem ao paciente pelo farmacêutico através de consulta individualizada. 
Quando o profissional está em contato direto com os usuários de ARV pode dar suporte no atendimento, 
com informações e condutas necessárias para melhor convívio e aderência ao tratamento, mantendo a 
qualidade de vida.  
OBJETIVO 
Realizar o programa de atenção farmacêutica aos pacientes com HIV do Ambulatório do Serviço de 
Dermatologia Especializada do ICHC FMUSP. 
METODOLOGIA 
Pesquisa de campo, prospectiva, quantitativa e qualitativa, braço do estudo START – “Estratégia para o 
Início do Tratamento Antirretroviral” em parceria com a Divisão de Farmácia do ICHC FMUSP e Ambulatório 
de Manifestações Dermatológicas (ADEE 3002) do Serviço de Dermatologia Especializada. Pacientes com 
diagnósticos de HIV, participantes de um dos braços do estudo START e selecionados pelo médico foram 
encaminhados a este estudo. Realizaram-se sete consultas farmacêuticas, nas quais foram aplicados 
impressos validados. Na primeira consulta foram aplicados a anamnese farmacêutica e o grau de 
entendimento. Na segunda consulta foi aplicado aula e filme ilustrativos para orientação. Na quarta 
consulta foi aplicado o questionário referente ao processo de adesão e reaplicado o grau de entendimento. 
O paciente foi convidado a avaliar o atendimento através da pesquisa de satisfação. Na sétima consulta foi 
reaplicado o grau de entendimento e o questionário referente ao processo de adesão. Caso necessário, foi 
entregue tabela de orientação. 
RESULTADOS 
Houve predomínio de pacientes do sexo masculino (93,3%), 66,6% apresentaram idade entre 31 a 50 anos, 
46,6% tem mais de 11 anos de estudo. A maioria dos pacientes adquiriu o HIV por relação sexual (80%), 
tem o diagnóstico há menos de cinco anos (56,6%) e tempo de tratamento com antirretroviral há menos de 
6 meses (66,6%). Em relação a adesão, 28% e 45,4% apresentaram adesão estrita, 48% e 36,3% boa adesão, 
24% e 18,1% baixa adesão, no períodos de 3 e 6 meses. 
CONCLUSÃO 
Os resultados encontrados indicam que o modelo de Atenção Farmacêutica influenciou positivamente a 
adesão a terapia antirretroviral. 
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INTRODUÇÃO 
As terapias de resgate podem modificar a evolução de pacientes infectados por HIV-1 com falência a 
diversas drogas, reduzindo a morbimortalidade e melhorando a qualidade e a expectativa de vida deles. 
Devido a sua elevada potência e eficácia, darunavir/ritonavir (DRV/r) tem sido recomendado na 
composição dos esquemas nos principais guidelines para tratamento de pacientes experimentados em 
terapia antirretroviral (TARV). 
OBJETIVO 
Determinar a resposta virológica e imunológica ao DRV/r associado a um esquema de base otimizado em 
pacientes experimentados em TARV, acompanhados em um centro de referência.  
METODOLOGIA 
Estudo observacional retrospectivo no Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER) em São Paulo. Foram 
revisados os prontuários de pacientes que iniciaram, consecutivamente, terapia com DRV/r, após teste de 
genotipagem. Os testes foram realizados no Laboratório de Retrovírus do Instituto Adolfo Lutz, no período 
de janeiro de 2008 a dezembro de 2011. Informações demográficas, clínicas e laboratoriais foram avaliadas. 
As genotipagens foram avaliadas segundo o algoritmo da Rede Nacional de Genotipagem (RENAGENO). A 
lista de mutações específicas para DRV/r foi tomada do Painel POWER/DUET. Estimou-se a proporção de 
pacientes com carga viral indetectável e a mediana da variação de CD4 na semana 48. Finalmente, foram 
avaliadas variáveis associadas à sucesso virológico (modelo univariado). O estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa do IIER.  
RESULTADOS 
126 pacientes foram incluídos. A mediana e intervalo interquartílico (IQR) do número de mutações para 
DRV foi de 1 (0-6); 14,3% dos pacientes apresentavam três ou mais mutações para DRV, estando a droga 
sensível em 78,6% dos casos, segundo o algoritmo da RENAGENO. Em 48 semanas, 76,2% dos pacientes 
apresentaram carga viral indetectável (< 50 cópias/ml) e a mediana de CD4 aumentou em 151 
células/mm3. O sucesso virológico de pacientes com carga viral basal < 100.000 cópias/ml foi superior 
àquele de pacientes com carga viral basal > 100.000 cópias/ml (81,9% vs. 55,6%, P=0,026).  
CONCLUSÃO 
Em condições de “vida real”, o uso de DRV/r, como parte de um esquema de resgate, demonstrou 
importante resposta virológica e imunológica em pacientes altamente experimentados em TARV.  
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INTRODUÇÃO 
A criptosporidiose é uma protozoose intestinal causada pelo Cryptosporidium sp, protozoário intracelular, 
amplamente distribuído na natureza, que pode causar desde diarréia autolimitada até quadro pulmonar, 
este mais raro, encontrado em indivíduos imunossuprimidos. 
OBJETIVO 
Alertar os profissionais de saúde que trabalham com pacientes imunossuprimidos sobre a importância de 
investigar o criptosporídeo em outras amostras que não apenas as fezes, considerando a possibilidade das 
formas extraintestinais desse protozoário.Estudo retrospectivo de caso clínico através da revisão do 
prontuário. 
METODOLOGIA 
Estudo retrospectivo de caso clínico através da revisão do prontuário. 
RESULTADOS 
C.M.S., 35anos, feminino, com AIDS diagnosticado na internação, CD4= 09 cels/ml, esteve internada em um 
hospital da Região Metropolitana da Baixada Santista de 30 de julho à 16 de agosto de 2.014 por diarréia 
persistente, sendo identificados Cryptosporidium sp e Isospora sp nas fezes, candidíase oral, pneumonia 
adquirida na comunidade e hipocalemia, com melhora após tratamento com nitazoxamide durante 14 dias, 
sulfametoxazol-trimetoprim, fluconazol, ceftriaxone e claritromicina. Foi introduzido tenofovir, lamivudina 
e efavirenz, bem como profilaxias para infecções oportunistas. Dezenove dias após a alta a paciente 
retornou com queixa de adinamia, tosse seca, dispnéia, febre há uma semana e persistência da diarréia. 
Solicitado pesquisa de BAAR no escarro foram observadas estruturas arredondadas sugestivas de 
criptosporídeo diagnosticados em triagem pelo método de Auramina e confirmado pelos métodos de 
coloração por Kynioun e imunofluorescência direta. A paciente recebeu então, nitazoxamide 500 mg via 
oral de 12/12h por oito semanas com resolução dos quadros respiratório e intestinal. 
CONCLUSÃO 
Este caso demonstra a necessidade de investir-se no diagnóstico etiológico em pacientes 
imunossuprimidos, uma vez que não teria sido utilizada a posologia adequada para tratamento de 
criptosporidiose pulmonar, se não fosse encontrado o protozoário na amostra de escarro. 
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INTRODUÇÃO 
O desenvolvimento de resistência antirretroviral (R-ARV) representa um obstáculo ao sucesso terapêutico 
de pessoas com HIV. Entretanto, estudos em países da Europa mostram um declínio na prevalência de R-
ARV ao longo dos anos. Um estudo para avaliar a tendência da prevalência de R-ARV em todas as classes de 
drogas ao longo do tempo ainda não foi realizado no Brasil. 
OBJETIVO 
Analisar por meio de um estudo retrospectivo multicêntrico a tendência da R-ARV, em 11 anos de 
RENAGENO, em indivíduos em falha terapêutica em MG. 
METODOLOGIA 
Foram analisadas 2.185 sequências virais do HIV (gene pol) de pacientes de MG, entre janeiro de 2002 e 
dezembro de 2012, correspondente a 62,3% dos testes de genotipagem realizados neste período. Os 
pacientes pertenciam a 18 clínicas em 14 cidades de MG. Foram consideradas as mutações de resistência 
antirretroviral (MRA) incluídas na lista da IAS de 2013 das três principais classes de drogas: ITRN (inibidores 
de trasncriptase reversa análogos de nucleos(t)ídeos, dos ITRNN (inibidores de transcriptase reversa não-
nucleosídeos) e somente as mutações principais para os IP (inibidores de protease). Para análise estatística 
foram utilizados métodos de regressão logística e análise multivariada com o SPSS v18. 
RESULTADOS 
Foram observadas pelo menos uma MRA em qualquer classe de drogas em 2020 de 2185 (92,4%) das 
sequências analisadas, sendo 84,2%, 69,5% e 50,5% com MRA para ITRN, ITRNN e IP respectivamente. Em 
31,1% dos casos foram observadas pelo menos uma MRA nas três classes simultaneamente. Observou-se 
uma redução na prevalência de pacientes com pelo menos uma MRA nas três classes simultaneamente ao 
longo de 11 anos, de 40,5% para 20,7% (p < 0,001). A prevalência de pacientes com ausência de qualquer 
ITRN, ITRNN ou IP totalmente susceptíveis pelo algoritmo de Stanford diminuiu de 9,5% em 2002 para 4,1% 
em 2012 (p=0,08). 
CONCLUSÃO 
Apesar do aumento constante do número de indivíduos em tratamento para HIV no Brasil, cerca de 30 
mil/ano, foi observada uma diminuição da prevalência de MRA eR-ARVsimilar ade países desenvolvidos. No 
entanto, as prevalênciasem MG, Brasil ainda são maiores do que nos países da Europa, indicando que 
outros fatores a serem analisadospodem ter influenciado o surgimento de R-ARV em MG, Brasil. Estudos 
posteriores serão necessários para avaliar esses fatores e a tendência da R-ARV em todo o Brasil. 
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INTRODUÇÃO 
A co-infecção do parasita Trypanossoma Cruzi e do vírus da imunodeficiência humana (HIV) foi descrita em 
1990. Em 2003 a reativação da Doença de Chagas foi considerada como uma doença definidora de 
síndrome da imunodeficiência adquirida (aids) no Brasil. As características da Reativação da doença de 
Chagas na aids são quadros graves e fatais de meningoencefalite e/ou miocardite, mais comuns em 
pacientes com imunossupressão importante (CD4<200 cel/mm3). ). 
OBJETIVO 
Relatar o caso de uma paciente SIDA com imunossupressão grave que apresentou Reativação da Doença de 
Chagas no Sistema Nervoso Central. 
METODOLOGIA 
Assistência em Enfermaria na Unidade Especial de Tratamento em Doenças Infecciosas, Hospital das 
Clínicas de Ribeirão Preto, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo 
RESULTADOS 
Mulher de 72 anos, com antecedente de tratamento prévio para doença de Chagas e diagnóstico recente 
de infecção pelo HIV, referia perda de 20 kg em 4 meses, picos febris diários de 38°C há 2 meses, lapsos de 
memória e confusão mental há 1 mês. Exames: Linfócitos T CD4+: 9(5%) e Carga viral: 1.256.550 cópias/ml, 
sorologia para Chagas Reagente. Foi iniciado terapia antirretroviral (TARV) neste momento. Embora como 
LCR e CT sem alterações relevantes, iniciado tratamento empírico para Neurotoxoplasmose. Paciente 
manteve picos febris diários e apatia; realizados diagnóstico e tratamento de tuberculose e 
citomegalovirose disseminadas, além de pneumonia nosocomial. Devido a rebaixamento do nível da 
consciência, optado por nova investigação de infecção do SNC: LCR:3,6 céls; proteínas 196; glicose: 27; 
Tomografia de encéfalo: hipodensidade frontal e em núcleos da base à direita. Pesquisa direta no LCR: 
incontáveis Trypanossoma cruzi. Pesquisa de T. Cruzi no sangue também positiva no início do tratamento e 
negativa após uma semana do início do tratamento com benzonidazol. Paciente evoluiu para o óbito após 
crise convulsiva e instabilidade hemodinâmica. 
CONCLUSÃO 
No Brasil, infecção pelo T. cruzi está diminuindo e cerca de 1,3 % dos casos de HIV/aids têm infecção pelo 
Trypanossoma cruzi. Este é o quinto caso comprovado de reativação da Doença de Chagas em paciente 
com aids no HC-FMRP, com alta proporção de óbitos (4 em 5 casos confirmados de Chagas), confirmando a 
gravidade e alta letalidade desta condição. A criação de protocolos diagnósticos da infecção e a suspeição 
clínica podem aumentar a sobrevida nesta forma grave de apresentação da doença de Chagas no paciente 
com aids.  
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INTRODUÇÃO 
Múltiplas infecções no sistema nervoso central (SNC) podem ocorrer simultaneamente nos pacientes com 
HIV, embora haja poucos relatos disponíveis na literatura especialmente tratando-se de pessoas com carga 
viral plasmática (CV) abaixo da detecção. 
OBJETIVO 
Descrever o caso de paciente com HIV e CV indetectável com diagnósticos concomitantes de três 
encefalites de diferentes etiologias, mostrando a evolução dos padrões de imagem de SNC. 
METODOLOGIA 
Relato de caso baseado em prontuário e arquivo de imagens digitalizadas de paciente internado em 
hospital terciário entre julho e setembro de 2012. 
RESULTADOS 
Masculino,39 anos, diagnóstico de HIV em 1993 (nadir de CD4 34), uso irregular de terapia antiretroviral 
(TARV) desde então.Em 2011 teve meningite criptocócica,passou a ser aderente ao tratamento com 
esquema baseado em genotipagem (tenofovir, lamivudina, raltegravir e darunavir/ritonavir).Admitido em 
julho de 2012 com hemiparesia à direita, disfasia e crises convulsivas parciais.Havia tratado o quadro atual 
como neurotoxoplasmose empiricamente em outro serviço,sem sucesso.CV indetectável e CD4 
85.Ressonância magnética (RNM) de encéfalo com lesões em substância branca (leucoencefalopatia) em 
ambos os hemisférios,núcleos da base,cápsulas internas e tronco cerebral,realçadas por contraste,e lesões 
compatíveis com formações pseudocítsicas com realce pelo Gd sugestivas de criptococose de SNC (forma 
inflamatória).Análise do líquido cefalorraquiano (LCR) revelou pleocitose discreta, hiperproteinorraquia e 
reação da polimerase em cadeia (PCR) positiva para vírus JC. PCRs para HSV, VZV e CMV no LCR foram 
negativas.Antígeno criptocócico sérico reagente.Paciente em uso de corticoide para IRIS.Após período de 
melhora clínica, apresentou crise convulsiva e rebaixamento de nível de consciência.Nova RNM mostrou 
lesões sugestivas de encefalite herpética e novo LCR apresentou PCR positiva para HSV-1.Suspenso 
corticoide e iniciado aciclovir.Após tratamento,recebeu alta assintomático. Seguimento, um ano depois, 
evidencia melhora do padrão de imagem. 
CONCLUSÃO 
A possibilidade de infecções simultâneas em SNC deve ser considerada em pacientes com AIDS mesmo com 
CV indetectável, e os padrões de imagem, apesar de não patognomônicos, podem auxiliar no diagnóstico. 
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Área: HIV/AIDS - Sessão: TV1 - Data: 23/05/2014 - ÁREA E-POSTER - B - Horário: 17:19-17:24 
 
INTRODUÇÃO 
A introdução da TARV levou a uma dramática e sustentada diminuição da morbidade e mortalidade 
relacionada ao HIV. Como resultado da ampla difusão e exposição prolongada às terapias combinadas (≥ 3 
drogas), surgiram os efeitos adversos e toxicidade pelas drogas. A toxicidade mitocondrial é atualmente 
reconhecida como o mais importante efeito adverso do tratamento com ITRN, podendo levar a miopatia, 
neuropatia periférica, lipodistrofia, pancreatite, esteatose hepática e acidose láctica. 
OBJETIVO 
Relatar dois casos de anemia severa e acidose láctica induzidas pela terapia antirretroviral atendidos no 
IIER no ano de 2010. 
METODOLOGIA 
Foram reunidos dois casos através da revisão de prontuários dos pacientes com diagnóstico de AIDS, 
acidose láctica e anemia severa em vigência de terapia antirretroviral acompanhados no IIER. A revisão 
bibliografia foi realizada através do Pubmed, digitando na ferramenta MeSH: Lactic Acidosis, AIDS, 
Antiretroviral Therapy, Anemia. As duas pacientes apresentaram quadro clínico de hiperlactatemia com 
acidose láctica sintomática, anemia severa com VCM elevado/normal, miopatia com rabdomiólise 
importante e hepatite associada à esteatose hepática. 
RESULTADOS 
Relato de casos: As pacientes se recuperaram após a retirada da TARV, transfusão sanguínea e medidas de 
suporte clínico. A acidose láctica e anemia severa podem ser explicadas pela toxicidade mitocondrial 
induzidas pelos ITRNs, neste caso a ZDV, não deixando de lembrar a importância da anemia severa em ser a 
causa da acidose láctica ou mesmo um fator contribuinte. 
CONCLUSÃO 
Estudos adicionais devem ser realizados para determinar os fatores de risco para predisposição desta 
toxicidade, assim como de testes diagnósticos na fase precoce. Por isso, os médicos devem estar atentos e 
conscientes desta complicação em pacientes HIV em tratamento com ITRNs, visto que a toxicidade dessas 
drogas pode facilmente superar o sucesso da terapia antirretroviral. 
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EP-104 - USO DO INIBIDOR CCR5 NA RECONSTITUIÇÃO IMUNE DA LEMP  
Autores: VERÔNICA DINIZ ROCHA; CLAUDIA OLIVEIRA SFFEIR; SILVIA BEATRIZ MAY; BEATRIZ VAZ; MARCO 
ANTONIO SALES LIMA; DENISE F VIGO POTSCH  
Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro - RIO DE JANEIRO/RJ  
Área: HIV/AIDS - Sessão: TV1 - Data: 23/05/2014 - ÁREA E-POSTER - B - Horário: 17:26-17:31 
 
INTRODUÇÃO 
A leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP) é causada pelo poliomavírus JC. A LEMP é uma doença 
que infecta as células da glia do cérebro em pacientes severamente imunossuprimidos e, geralmente, é 
fatal. A prevalência da LEMP aumentou significativamente com a epidemia do HIV, atingindo cerca de 5% 
desses pacientes. Apesar da recuperação do sistema imunológico ser fundamental para o controle do 
poliomavírus JC, o manejo da síndrome da reconstituição imune (SRI) também é de extrema importância 
devido as suas sérias complicações.  
OBJETIVO 
O caso apresentado é de um paciente HIV com diagnóstico de LEMP e provável reconstituição imune após 
início da terapia antirretroviral (TARV), em que foi usado o inibidor do correceptor CCR5. 
METODOLOGIA 
Descrevemos o caso de um paciente masculino, 30 anos, com diagnóstico de HIV há 18 anos, em abandono 
de TARV há 3 anos, CD4 5 células/mm³ e CV 1785 cópias, que interna com queixa de déficit visual bilateral, 
disartria e hemiparesia à esquerda. Durante a internação, evoluiu com piora dos sintomas neurológicos, 
que se tornaram rapidamente progressivos cerca de um mês após a reintrodução da TARV (lamivudina, 
abacavir e lopinavir/ritonavir), quando apresentava amaurose bilateral, afasia, disfagia de transferência, 
tosse ineficaz, dispneia, paralisia facial central bilateral, hemiplegia à esquerda e hemiparesia à direita. PCR 
para poliomavírus JC no líquor positivo e RM de crânio evidenciou áreas de hipodensidade difusas fronto-
parietais e em tronco cerebral. Devido a episódios de broncoespasmos, foi utilizado corticoide por cerca de 
1 semana e paciente manteve piora dos déficits neurológicos. Após 6 semanas do início da TARV, foi 
associado o inibidor CCR5, maraviroque.  
RESULTADOS 
Após 1 mês da introdução do maraviroque, paciente apresentou melhora do padrão respiratório, do déficit 
visual, da interação social e recuperação parcial da força em membros, sem novos déficits neurológicos. 
Neste mesmo período, apresentou episódios de crises convulsivas atribuídas a LEMP.  
CONCLUSÃO 
O benefício do corticoide não é estabelecido e seu uso pode dificultar o tratamento do poliomavírus JC. 
Baseado na participação do correceptor CCR5 das células T na reconstituição imune, foi utilizado o 
antagonista do CCR5 no esquema de terapia antirretroviral de um paciente HIV com LEMP. O uso do 
inibidor CCR5 no esquema de TARV do paciente com LEMP poderia contribuir para a prevenção e 
tratamento da SRI, melhorando morbimortalidade da doença. 
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EP-105 - CARACTERIZAÇÃO E PERFIL DE SENSIBILIDADE DE 111 CEPAS DE MYCOBACTERIUM 
TUBERCULOSIS DE PACIENTES COM TUBERCULOSE NO NORDESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO  
Autores: CINARA SILVA FELICIANO; LIVIA MARIA PALA ANSELMO; MARGARIDA M PASSERI NASCIMENTO; 
SANDRA MARA NUNES MOROTI; RENATA H CANDIDO POCENTE; VALDES ROBERTO BOLLELA  
Instituição: Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto - USP - RIBEIRÃO PRETO/SP  
Área: MISCELÂNEA - Sessão: TV2 - Data: 23/05/2014 - ÁREA E-POSTER - B - Horário: 16:30-16:35 
 
INTRODUÇÃO 
O Brasil está entre os 22 países que concentram 80% dos casos de tuberculose (TB) no mundo. O país está 
evoluindo no controle da doença causada pelo M. tuberculosis, entretanto cresce a preocupação com a 
coinfecção TB e HIV/aids e com a resistência bacilar aos tuberculostáticos de primeira linha, o que resultou 
na revisão do esquema de tratamento da doença em 2009. Exceto pelos inquéritos de resistência e poucos 
trabalhos isolados, existem poucas informações regulares sobre o perfil de sensibilidade do M. 
tuberculosis, o que certamente impacta no controle da doença. 
OBJETIVO 
Caracterizar todos os 111 casos de TB no que concerne ao perfil demográfico, forma da doença, 
sensibilidade aos tuberculostáticos e fatores de risco associados à resistência. 
METODOLOGIA 
Trata-se de estudo descritivo baseado em revisão de prontuários médicos dos casos que tiveram cultura 
positiva para M. tuberculosis em um hospital terciário de referência de São Paulo. E uma análise transversal 
para avaliar o perfil de sensibilidade através da realização de um teste molecular em fita Genotype 
MTBDRplus (Hain Lifescience, GmbH, Germany). As cepas resistentes também tiveram teste de 
sensibilidade realizado em laboratório de referência regional (teste fenotípico). 
RESULTADOS 
Cerca de 76% dos 111 pacientes eram homens e a a faixa etária em que a doença é mais prevalente foi de 
30 a 39 anos. No total, 12,6% (14) das cepas mostraram resistência aos tuberculostáticos de primeira linha, 
sendo que destes 57,1% (8) tinham perfil de multirresistência. A resistência adquirida foi de 78,5% dos 
casos, mostrando índices bem superiores aos nacionais de resistência primária (21,5%). Todos os casos de 
resistência tinham a doença na forma pulmonar, e 28,6% destes também tinham doença em outro sítio e 
coinfecção pelo HIV. Os dois principais fatores de risco possíveis associados à resistência foram 
antecedente de tratamento de TB e falência terapêutica prévia. 
CONCLUSÃO 
A realização sistemática de testes rápidos de sensibilidade aos tuberculostáticos vai ao encontro das 
recomendações internacionais para a ampliação da capacidade diagnóstica da resistência aos 
tuberculostáticos, e mostrou proporções de resistência primária bem acima das descritas no Brasil. Este 
achado pode indicar um atraso no diagnóstico da TB resistente e a circulação e transmissão de bacilos 
resistentes 
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EP-106 - PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE HANSENÍASE NOTIFICADOS NO PERÍODO DE 
JULHO DE 2009 A FEVEREIRO DE 2014  
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PEREIRA G. LEITE; DANIELLA BEIRIGO R. COELHO; THAÍS CONDE M. RIBEIRO; MAURÍCIO FERNANDO 
FAVALEÇA; RODRIGO NUNES MARTINS; RAFAEL AMARO; EMILLE MOREIRA; LAÍS SEREZINI; SARAH NASSER  
Instituição: UNICASTELO - FERNANDÓPOLIS/SP  
Área: MISCELÂNEA - Sessão: TV2 - Data: 23/05/2014 - ÁREA E-POSTER - B - Horário: 16:37-16:42 
 
INTRODUÇÃO 
A Hanseníase, também conhecida como lepra, é uma micobacteriose de crescimento lento, altamente 
infectante e incapacitante, cujo agente etiológico é o Bacilo de Hansen. Este atinge inicialmente as células 
de Schwan do sistema nervoso periférico, onde se multiplica formando globias e posteriormente atinge a 
pele causando lesões características e perda dos anexos cutâneos. Dependendo da imunidade paciente, 
este pode desenvolver a forma paucibacilar ou multibacilar da doença. 
OBJETIVO 
Foram analisados prontuários de pacientes notificados com hanseníase com o objetivo de traçar o perfil 
epidemiológico prevalente da população de uma cidade do interior paulista.  
METODOLOGIA 
Estudo transversal realizado através da análise de prontuários com notificação de hanseníase, no período 
de julho de 2009 a fevereiro de 2014, da Unidade de Atendimento de Infectologia de uma cidade do 
interior paulista onde foram coletados, durante um mês, dados sobre sexo, idade, e forma clínica da 
doença (Paucibacilar: Indeterminada ou Tuberculóide; Multibacilar: Dimorfa ou Virchowiana). 
RESULTADOS 
Dos 211 prontuários analisados, observou-se que 118 (55,92%) foram do sexo masculino e 93, (44,07%), do 
sexo masculino. Quanto a idade 16 (7,58%) estavam na faixa etária de 0 a 20 anos, 27 (12,79%) entre 21 e 
30 anos, 39 (18,48%) de 31 a 40 anos, 46 (21,80%) na faixa entre 41 a 50 anos. Quanto a prevalência da 
manifestação clinica, obteve-se que 48 (22,74%) foram do tipo paucibacilar sendo 27 (12,79%) na forma 
indeterrminada e 21 (9,95%) foram do tipo tuerculoide. Já no tipo multibacilar, foram assinaladas 162 
(76,77%), com 149 (70,61%) na forma dimorfa e 14 (6,63%) na forma virchowviana. 
CONCLUSÃO 
A partir dos resultados é possível inferir que o fato das mulheres possuírem maior incidência pode estar 
associado ao maior cuidado que as mesmas têm com sua saúde e aparência, enquanto que os homens vão 
com menor frequência ao médico e dão menos importância às lesões de pele. Em relação à idade, não há 
distinção considerável que permita afirmar uma faixa etária mais prevalente. Quanto à forma clínica, a 
forma multibacilar foi mais expressiva, sendo fator de alerta às autoridades epidemiológicas, uma vez que 
tem maior potencial de gerar incapacidades físicas e neurológicas, além do comprometimento da imagem 
do ser humano. 
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EP-107 - TUBERCULOSE VERTEBRAL POR MICOBACTÉRIA RESISTENTE ASSOCIADA A ABSCESSO DE PSOAS 
EM CRIANÇA: RELATO DE CASO E REVISÃO DA LITERATURA  
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INTRODUÇÃO 
A tuberculose constitui doença infecciosa de distribuição mundial com elevada morbimortalidade. De 
acordo com a OMS, 10% dos casos de tuberculose ocorrem em crianças de 0 a 14 anos, sendo que as 
apresentações mais comuns nesta faixa etária são as formas ganglionar e de SNC. 
OBJETIVO 
Este trabalho teve como objetivo relatar um caso de tuberculose vertebral em criança por micobactéria 
resistente associada a abscesso de psoas. 
METODOLOGIA 
Caso clínico: RFA, 10 anos, sexo masculino, deu entrada no HSPE-SP com história de lombalgia há 5 meses, 
associada à lesão ulcerada lombar com saída de secreção purulenta. Submetido à RNM de coluna lombar 
que revelou processo infiltrativo em T9, T10, L1-L4 e linfonodomegalia retroperitoneal. Feita limpeza 
cirúrgica e biópsia de corpo vertebral. A histologia demonstrou granulomas caseosos com pesquisa de 
BAAR (+). Iniciado tratamento com Rifampicina/Isoniazida/Pirazinamida/Etambutol, tendo o paciente feito 
uso contínuo deste esquema por 3 meses. Contudo, apresentou intolerância às drogas, passando a utilizá-
las irregularmente - apenas isoniazida do quinto até o décimo mês - quando abandonou a terapia. Após um 
ano sem segmento, paciente retornou com quadro semelhante associado à lesão ulcerada de crista ilíaca 
esquerda. Submetido à nova limpeza cirúrgica da região. O material obtido revelou granulomas caseosos, 
porém com pesquisa de BAAR (-). Nova RNM de coluna evidenciou coleções líquidas septadas 
paravertebrais e subligamentares dorsais e lombares com acometimento de psoas, além de sinais de 
espondilodiscite. O esquema quádruplo foi reiniciado, com o paciente tendo alta hospitalar assintomático. 
A cultura do material intraoperatório evidenciou Mycobacterium tuberculosis resistente à Pirazinamida e 
Rifampicina. Dessa forma, a terapia foi modificada para Levofloxacino, Isoniazida, Etambutol, 
Estreptomicina e Terizidona, havendo boa tolerância e adesão associadas a melhora clínica. 
RESULTADOS 
CONCLUSÃO 
A tuberculose óssea corresponde a cerca de 3% do número total de casos da infecção - 50% com 
acometimento da coluna. Esta ocorre com maior frequência em crianças devido à vascularização vertebral 
típica da idade, facilitando a implantação do agente. O abscesso do psoas é uma entidade clínica rara e que 
apresenta boa resposta a abordagem cirúrgica associada a terapia farmacológica. Ressalta-se a importância 
da adesão e do acolhimento multidisciplinar, uma vez que a terapia combinada e prolongada é mandatória 
para obtenção da cura clínica e redução de resistência. 
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EP-108 - HOUVE MUDANÇA DOS FATORES PREDITIVOS DE ÓBITO POR LEPTOSPIROSE NA ÚLTIMA 
DÉCADA?  
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Instituição: Universidade Estadual de Campinas - CAMPINAS/SP  
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INTRODUÇÃO 
A leptospirose é uma infecção bacteriana frequente em países de clima tropical. Seu quadro clínico é muito 
variável e pode apresentar diversos graus de gravidade acompanhados de vários sintomas, como presença 
de febre, icterícia, cefaléia, mialgia, hiperemia conjuntival, anorexia, náuseas, vômitos, diarréia, exantema, 
obstipação, artralgias, queixas respiratórias. Nos casos mais graves, associando-se às hemorragias e a 
insuficiência renal, observam-se manifestações pulmonares que variam de tosse e dispnéia leve a 
insuficiência respiratória e hemoptise. O diagnóstico se apóia em fatores epidemiológicos, manifestações 
clínicas e confirmação laboratorial por detecção de IgM. A letalidade por Leptospirose no estado de São 
Paulo na última década variou de 13,36%(1998) a 12,50%(2008). Sabe-se que vários fatores podem estar 
envolvidos com pior prognóstico em relação à evolução da doença, sendo relevante a avaliação dos fatores 
preditivos de óbito. 
OBJETIVO 
Descrever os aspectos clínicos, laboratoriais e epidemiológicos dos casos humanos de leptospirose, 
confirmados por critério laboratorial, e atendidos em um hospital regional de nível terciário de referência 
em doenças infecciosas. E avaliar os fatores preditivos de letalidade associados à leptospirose. 
METODOLOGIA 
Estudo analítico, descritivo e retrospectivo, desenvolvido a partir de uma seleção de casos humanos 
atendidos no Hospital das Clínicas da Unicamp (HC-UNICAMP), no período de 2001 a 2012. Foram incluídos 
apenas os casos humanos notificados e confirmados laboratorialmente. Os dados são obtidos a partir de 
prontuários médicos, laudos de exames laboratoriais e fichas de notificação do Sistema Nacional de 
Agravos de Notificação(SINAN).  
Foram avaliadas na população estudada as características epidemiológicas, freqüência de sinais e sintomas 
e evolução clínica, comparando-os entre o grupo de pacientes com evolução para óbito e para cura. 
RESULTADOS 
RESULTADOS Foram incluídos 166 pacientes, em análise parcial de dados obtivemos os dados a seguir. A 
mediana da idade de 29 anos e predomínio do gênero masculino (84,4%). Houve frequência significativa de 
casos relacionados ao contato com roedores (29,7%) e exposição a coleções hídricas (36,5%). A letalidade 
encontrada foi de 7,8%. A letalidade na faixa etária até 20 anos foi de 7,1% e superada pela faixa entre 20 e 
49 anos(9,0%).  
Os fatores associados à letalidade foram: icterícia(p=0,015), hemoptise(p=0,002), dor abdominal(p=0,005), 
colúria(p=0,002), e oligúria(p=0,002). Os antecedentes epidemiológicos de exposição não foram associados 
à letalidade. 
CONCLUSÃO 
A letalidade observada é comparável aquela ocorrida para os casos notificados no Estado de São Paulo na 
última década. Os fatores associados ao óbito relacionaram-se ao comprometimento hepato-renal e 
pulmonar conforme descrito na literatura. Para refinamento dos resultados será realizada análise 
multivariada.  
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EP-109 - INFECÇÃO POR BARTONELLA EM PACIENTE COM PÚRPURA FEBRIL: UM RELATO DE CASO. A 
IMPORTÂNCIA DA SUSPEITA CLÍNICA, OS DESAFIOS PARA O DIAGNÓSTICO LABORATORIAL  
Autores: JULIANA FERRAGUT; RODRIGO ANGERAMI; FRANCISCO AOKI; PAULO VELHO; MARIA LUIZA 
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Área: MISCELÂNEA - Sessão: TV2 - Data: 23/05/2014 - ÁREA E-POSTER - B - Horário: 16:58-17:03 
 
INTRODUÇÃO 
Muito embora diversas manifestações clínicas das infecções por distintas espécies de Bartonella sejam bem 
descritas na literatura, o reconhecimento de casos suspeitos e as dificuldades para o acesso a exames 
laboratoriais específicos se constituem fatores limitantes para o conhecimento da real prevalência da 
infecção por esse gênero no país. 
OBJETIVO 
descrever o processo de investigação (clínica e laboratorial) e tratamento de um caso de púrpura febril 
associado a Bartonella. 
METODOLOGIA 
relato de caso clínico de bartonelose atendido no Hospital de Clínicas da UNICAMP. 
RESULTADOS 
paciente masculino, 52 anos, procedente de Campinas/SP, com história de febre, adinamia e 
emagrecimento de 6Kg havia 2 meses, evoluindo com lesões vasculíticas em membros inferiores. Como 
antecedentes, era portador de valvopatia aórtica secundária a febre reumática e história de arranhadura 
provocada por um de seus 4 gatos. Durante internação evidenciado quadro compatível com 
glomerulonefrite, detectado presença de crioglobulinas séricas; biópsia de lesão cutânea demonstrou 
vasculite leucocitoclástica com imuno-fluorescência positiva para IgG (1+), IgM(2+), IgA(2+) C`3(3+) e C1q + 
para IgM em corpos de civatte. Ecocardiografia (trans-torácica e trans-esofágica) sem evidências de 
vegetação e hemoculturas negativas. Sorologia para Bartonella reagente maior que 1:1.600. Apresentou 
remissão completa do quadro clínico, melhora da função renal e normalização dos marcadores de atividade 
inflamatória após 2 semanas sob terapêutica antimicrobiana com Ceftriaxone 2g/dia + rifampicina 
600mg/dia + doxiciclina 200mg/dia. A confirmação laboratorial, posteriormente, ocorreu através de PCR 
positivo para Bartonella ssp em sangue e fragmento de pele. 
CONCLUSÃO 
O presente relato de caso apontou a importância da suspeição clínica e a necessidade de acesso na prática 
clínica a técnicas laboratoriais apropriadas para o diagnóstico oportuno de infecções por Bartonella. 
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EP-110 - NEUROTUBERCULOSE: CASOS NOTIFICADOS E DESAFIOS DIAGNÓSTICOS EM HOSPITAL DE 
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INTRODUÇÃO 
A neurotuberculose é a forma mais grave da tuberculose e, certamente, é a que causa mais mortes e/ou 
sequelas importantes, mesmo com tratamento. 
OBJETIVO 
Revisar todos os casos de neurotuberculose notificados em um serviço hospitalar de referência, do ponto 
de vista clínico, imagem, microbiológico e desfechos. 
METODOLOGIA 
Estudo descritivo e retrospectivo utilizando o banco de dados da vigilância epidemiológica do Hospital das 
Clínicas da FMRP-USP e os dados do sistema TBWEB do Ministério da Saúde no período de 2009 a 2012 de 
casos notificados no hospital. Os pacientes foram agrupados segundo dados clínicos, microbiológicos e 
desfecho (cura, abandono, alta, óbito) e cruzados com as solicitações e resultados das culturas 
(automatizada) de líquido cefalorraquidiano (LCR) enviadas ao laboratório do hospital neste período. 
RESULTADOS 
Durante 4 anos foram encaminhados para cultura de micobactérias 2.737 amostras de LCR, 
correspondentes a 2.380 pacientes, e apenas duas culturas positivas. Neste período, foram notificados um 
total de 408 casos de tuberculose de todas formas, sendo que destes 31 foram notificados como casos de 
neurotuberculose. Estes 31 pacientes tiveram 95 amostras de LCR coletados (3 LCR/paciente). No ano de 
2009 foram analisados 680 pacientes (725 LCR para cultura) com apenas uma amostra positiva, e oito casos 
notificados. A idade média dos casos foi de 39 anos, com cura em 2 pacientes e 6 óbitos. Em 2010 foram 
encaminhados 710 LCR de 604 pacientes para cultura. Foram 10 notificações de neuroTB e nenhuma 
cultura positiva. A idade média foi de 42 anos, cura em 5 pacientes, 4 óbitos e 1 paciente transferido para 
outro estado. Em 2011 foram 602 pacientes (780 LCR) e cultura negativa em todas as amostras. Notificou-
se 8 casos de meningite tuberculosa, sendo a idade média de 44 anos, 3 cura e 5 óbitos. Em 2012, foram 
494 pacientes (594 LCR) com apenas uma cultura positiva. Foram notificados 8 pacientes com idade média 
de 43 anos. A cura foi observada em 3 pacientes e 5 óbitos. 
CONCLUSÃO 
Nesta casuística a neuroTB evoluiu para óbito em 64% (20/31) dos casos, confirmando a gravidade deste 
diagnóstico. O desafio diagnóstico é enorme, e os exames microbiológicos positivam em apenas 0,07% dos 
casos, levantando uma questão sobre o real custo efetividade deste teste para o diagnóstico da 
neurotuberculose. Alternativas com testes de biologia molecular tem sido testados, mas ainda com 
resultados duvidosos sobre custo-efetividade na prática clínica. 
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INTRODUÇÃO 
O diagnóstico microbiológico de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) é obtido pela avaliação 
das culturas de secreção traqueal que contribuem para a identificação das bactérias que colonizam as vias 
aéreas superiores. 
OBJETIVO 
Comparar quantitativamente as culturas de secreção traqueal com culturas de fluido de sonicação de tubos 
endotraqueais. 
METODOLOGIA 
Este é um estudo transversal unicêntrico realizado de dezembro de 2012 até março de 2014 em UTI 
pediátrica. Todos os pacientes submetidos à ventilação mecânica foram inclusos e a decisão de realizar a 
retirada do tubo foi feita exclusivamente pelos médicos assistentes da pediatria. Após a retirada do tubo, 
os 10 cm distais foram cortados e submetidos à limpeza asséptica da superfície, seguido de 
armazenamento em tubos Falcon contendo 20 mL de solução fisiológica estéril. Os tubos Falcon foram 
submetidos à vortex por 30 segundos, sonicação por 5 minutos e seguido novamente por vortex durante 30 
segundos. Após este processo, 1 mL do fluido de sonicação foi semeado em meios de ágar sangue e ágar 
chocolate. Após a primeira cultura, os tubos Falcon foram centrifugados por 5 minutos, seguidos por 
cultura em ágar sangue e chocolate novamente. Culturas quantitativas de secreção traqueal também foram 
realizadas. 
RESULTADOS 
Vinte e quatro amostras de tubos endotraqueais e secreções traqueais de vinte e um pacientes foram 
analisadas. A média das idades era de 3,13 anos, 58,33% eram do sexo masculino e apenas um paciente 
apresentava PAV. O tempo médio de ventilação mecânica foi de 11,5 dias. Bactérias Gram-negativas e 
Gram-positivas foram identificadas nas culturas de secreção traqueal (ST), fluido de sonicação (FS), e fluido 
de sonicação centrifugado (FSC) em 52% e 37,5%, 56% e 37%, e 53% e 37% respectivamente. As bactérias 
mais frequentemente encontradas nas culturas de ST, FS e FSC foram Pseudomonas spp. em 21%, 20% e 
20,5% respectivamente e Streptococcus spp. em 23%, 21% e 18,6% também respectivamente. Outras 
bactérias comumente encontradas incluem Acinetobacter spp., Klebsiella spp. e Staphylococcus coagulase-
negativa. Não houve diferenças significantemente estatísticas na comparação dos achados de Gram-
positivos e Gram-negativos nas culturas ST, FS e FSC (p=0,985). 
CONCLUSÃO 
Não foi possível identificar diferenças nos achados microbiológicos nas culturas ST, FS e FSC dos pacientes 
entubados na UTI pediátrica. 
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INTRODUÇÃO 
A Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) é a forma mais frequente da Doença por príon transmissível em 
humanos. Foi descrita pela primeira vez em 1920, como encefalopatia espongiforme e sua etiologia não 
esta bem estabelecida.  
OBJETIVO 
Relatar um caso isolado provável de DCJ esporádica e seus achados clínicos e radiológicos peculiares. 
METODOLOGIA 
Através do caso clínico foi realizada pesquisa a cerca do tema em revistas eletrônicas. O caso consiste num 
paciente masculino, 65 anos, que internou com quadro de alteração de conduta, agressividade, alucinações 
visuais. Durante internação apresentara mioclonias, crises convulsivas tônico clônicas e finalmente coma. 
Evoluiu para o óbito no 35º dia de internação. Ao exame físico: abertura ocular ao chamado, pupilas 
iso/fotoreagentes, sem alteração em par craniano. RNM de crânio: evidenciou hipersinal no córtex occipital 
bilateral e parietal esquerdo com atrofia cortical na seqüência Flair e Difusão (DWI). Liquor com pesquisa da 
proteína 14-3-3 positiva. 
RESULTADOS 
A DCJ esporádica é uma doença neurodegenerativa rara, rapidamente progressiva e fatal, de etiologia 
desconhecida. Manifesta-se a partir dos 50 anos, com predisposição ao sexo feminino. A doença, em sua 
maioria, tem curso uniforme, com o aparecimento de demência rapidamente progressiva, com duração em 
torno de 4 meses, acompanhada ou não de ataxia cerebelar, perda visual e mioclonia. A avaliação 
complementar pode ser feita através do eletroencefalograma, análise do liquor e RNM do encéfalo. 
Entretanto o diagnóstico definitivo é estabelecido pela análise neuropatológica que na maioria das vezes é 
realizada post-mortem. A sensibilidade e especificidade da RNM é de 96% e 93% respectivamente. Os 
principais achados radiológicos são hiperssinal em núcleo caudado e putamen nas sequencias FLAIR e DWI. 
CONCLUSÃO 
A DCJ ainda apresenta mistérios, principalmente quanto a sua origem etiológica, no caso apresentado o 
paciente não tinha fatores de risco para desenvolvimento de DCJ. As opções terapêuticas continuam 
limitadas para a doença e os paciente evoluem rapidamente para o óbito como exemplificado no nosso 
caso. Não foi realizada a necropsia, porem os critérios diagnósticos contribuiram para a elucidação 
diagnóstica de provável DCJ esporádica, principalmente o uso da proteína 14-3-3 e o estudo radiológico. 
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INTRODUÇÃO 
No Brasil, parasitoses intestinais constituem grande problema de saúde pública, devido sua morbidade e 
dificuldade de controle. Algumas dessas infestações parasitárias, eventualmente, cursam com 
comprometimento respiratório, por vezes de maior gravidade. E por se tratarem de situações clínicas 
menos usuais, geralmente não são cogitadas em termos de diagnóstico diferencial, o que impossibilita sua 
detecção e terapêutica precoces. A eosinofilia pulmonar simples ou Síndrome de Loeffler trata-se de um 
infiltrado pulmonar migratório associado a eosinofilia em sangue periférico e alterações radiológicas, 
causado por infecção parasitária ou reação de hipersensibilidade aguda a drogas. 
OBJETIVO 
O objetivo do estudo é relatar um caso de Síndrome de Loeffler em paciente adulto. 
METODOLOGIA 
Trata-se de um relato de caso clínico. 
RESULTADOS 
Relato de caso: LGD, 34 anos, sexo masculino. Quadro de febre diária e persistente há doze dias e cefaléia. 
Evolui com mialgia, astenia e tosse seca sem expectoração. Ausência de dispnéia. Refere recreação em 
lagoa na zona rural. Nega patologias prévias. Leucograma com eosinofilia (1900 cel/mm). Parasitológico de 
fezes negativo para ovos, cistos ou larvas. Radiografia de tórax com imagem sugestiva de infiltrado 
intersticial difuso e consolidação bilateral em terços médios e bases pulmonares. Tomografia 
computadorizada de tórax com focos de consolidação permeados por infiltrado em vidro fosco. Lavado 
bronco-alveolar com pesquisa de fungos, células malignas, BAAR, cultura e antibiograma negativos. 
Realizado tratamento com albendazol por quatro dias com melhora progressiva do quadro clínico, remissão 
da febre e resolução radiológica. 
CONCLUSÃO 
A Síndrome de Loeffler apresenta-se como uma pneumonite eosinofílica transitória por reação de 
hipersensibilidade imediata, decorrente da migração pulmonar das larvas de parasitas, principalmente os 
helmintos. A tosse seca é o sintoma mais comum além de febre e dispnéia. É imperativo a investigação da 
história social e viagens para áreas de risco. Parasitológico de fezes é importante, porém pode ser 
inicialmente negativo. A radiografia de tórax evidencia infiltrado alvéolo-intersticial de caráter migratório. 
O tratamento consiste em uso de anti-helmínticos e corticóides sistêmicos. A Síndrome de Loeffler é, 
muitas vezes, subdiagnosticada e por isso deve ser considerada no início do diagnóstico diferencial para 
pneumonia adquirida na comunidade quando eosinofilia periférica é observada em pacientes de área 
endêmica para doença parasitária. 
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INTRODUÇÃO 
A infecção de sítio cirúrgico (ISC) representa cerca de 24% das infecções hospitalares e, como a 
permanência hospitalar do paciente no período pós-operatório pode ser curta, seu diagnóstico só é feito 
após a alta. Nestes casos, a busca pós-alta parece ser necessária, com a finalidade de se obter índices 
fidedignos de ISC e melhorar a qualidade da assistência prestada. 
OBJETIVO 
Descrever o índice de ISC, por meio de consolidados gerados após a busca pós-alta via telefone, e comparar 
com índices obtidos na busca ativa no âmbito intra-hospitalar. 
METODOLOGIA 
Análise retrospectiva dos casos, conforme critérios do National Healthcare Safety Network, de setembro de 
2009 a julho de 2013, em um hospital privado da cidade de São Paulo. As ISC intra-hospitalares foram 
identificadas por busca ativa conduzida por enfermeiros do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. A 
busca pós-alta é preconizada por legislação nacional (RDC 8 de fev/2009) para identificar infecções por 
micobactérias após vídeo cirurgias, cirurgias abdominais e pélvicas convencionais, mamoplastias e 
lipoaspirações. Esta busca foi realizada por contato telefônico, utilizando questionário padrão com sinas e 
sintomas sugestivos de infecção. Sendo a ISC identificada, o paciente foi notificado e acompanhado após 60 
e 90 dias, para seguimento de sua evolução. 
RESULTADOS 
Foram identificadas 282 ISC no âmbito intra-hospitalar e 104 casos por busca pós-alta, ou seja, do total das 
ISC, 26,9% não seriam notificadas se não houvesse busca pós-alta. Nenhum caso suspeito de infecção por 
micobactéria foi identificado. De 13245 pacientes operados, 11968 (90,4%) foram encontrados e aceitaram 
responder ao questionário, demonstrando excelente sucesso no contato. 
CONCLUSÃO 
No caso de hospitais que não possuem ambulatório de egressos, a busca pós-alta é necessária e, dentre 
outras metodologias, o contato telefônico é o que parece ser mais fidedigno por abranger quase a 
totalidade dos pacientes. O índice de infecção identificado após a alta neste estudo justifica a implantação 
deste tipo de vigilância, sempre avaliando a factibilidade e os custos de cada metodologia adotada. 
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INTRODUÇÃO 
Profissionais de saúde podem sofrer acidentes ocupacionais com exposição a materiais biológicos e, 
portanto, correm o risco de contrair doenças infectocontagiosas de morbidade elevada, tais como a 
infecção pelo HIV e pelos vírus das hepatites B e C. O risco de infecção ocupacional pode ser decorrente de 
exposição a diversos fluidos corporais potencialmente infectantes. Dentre eles, o sangue é o mais envolvido 
na transmissão de microrganismos. Essas exposições com risco biológico ocorrem por lesão percutânea e 
por contato do material potencialmente infectante com mucosas ou com pele não íntegra do trabalhador. 
OBJETIVO 
Analisar a distribuição dos acidentes de trabalho com exposição a materiais biológicos em profissionais da 
saúde nos municípios de Catanduva e região.  
METODOLOGIA 
Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, no qual foram avaliadas retrospectivamente 342 fichas 
de notificação do SINABIO (Sistema de Notificação de Acidentes Biológicos em Profissionais da Saúde) 
provenientes de Catanduva e região, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2010.  
RESULTADOS 
Dos 342 acidentes notificados, 73,3% ocorreram em profissionais do gênero feminino, especialmente na 
faixa etária de 18 a 30 anos de idade (55,8%). Catanduva foi o município com o maior número de 
notificações (78,0%) e a categoria profissional mais exposta foi a de auxiliares de enfermagem (26,6%), 
seguida pela categoria de médicos (23,3%). O tipo de exposição mais frequente foi a percutânea (71,6%), o 
dispositivo que mais causou acidentes foi a agulha com lúmen (54,6%) e o sangue foi material biológico 
mais envolvido nesses agravos (74,8%). 78,0% dos acidentados reportaram o uso de equipamento de 
proteção individual no momento da exposição de risco e 85,3% afirmaram estar com a vacinação completa 
contra hepatite B, sendo que 54,1% dos profissionais vacinados não realizaram a sorologia anti-HBs para 
avaliarem a resposta vacinal. Em 80,7% dos acidentes, o paciente-fonte tinha sorologias conhecidas, sendo 
que 0,41% apresentava HBsAg reagente, 6,1% apresentava sorologia anti-HCV reagente e 6,1% apresentava 
sorologia anti-HIV reagente. Nenhum profissional da saúde se infectou por causa do acidente. 
CONCLUSÃO 
Os achados desse estudo indicam que há necessidades de implementação de estratégias para minimizar a 
ocorrência de acidentes e, consequentemente, de riscos biológicos em profissionais de saúde de Catanduva 
e região. 
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INTRODUÇÃO 
Artroplastia Total do Quadril visa melhorar a qualidade de vida das pessoas que são acometidas por 
afecções no quadril. Esta cirurgia envolve a substituição da articulação coxofemoral por um implante 
artificial. 
OBJETIVO 
Identificar a incidência e os fatores associados às infecções em cirurgias de Artroplastia Total de Quadril. 
METODOLOGIA 
Estudo de coorte, retrospectivo, não controlado em hospital de ensino e referência no sul do Brasil. O 
estudo avaliou todos pacientes submetidos ao procedimento citado acima no período de setembro/2011 a 
setembro/2012, acompanhados pelo Serviço de Controle de Infecção do referido hospital, por meio de 
busca fonada 30 dias e um ano após a cirurgia. Para verificar a associação entre as variáveis utilizou-se o 
teste qui quadrado e Risco Relativo. O intervalo de Confiança de 95% e o valor de p>0,05%. Para entrada no 
modelo Múltiplo p<0,20.  
RESULTADOS 
Participaram do estudo 197 pacientes, Destes, 55,8% são do sexo feminino, a média de idade foi de 66,1 
anos (DP: 12,2), variando entre 31 e 96 anos. O tempo médio de internação hospitalar no pré-operatório foi 
de dois dias (DP: 2), tempo mínimo de 0 dia (pacientes submetidos ao procedimento no dia da internação) 
e tempo máximo de 11 dias. Verificou-se que a média de tempo cirúrgico foi de 150 minutos (DP: 48,5), 
46,2% das cirurgias tiveram duração entre 2h a 2h30 minutos, 39,6% mais de 2h30min. A incidência de 
infecção foi de 4,6%, o tempo mediano de manifestação das infecções foi de 264 dias. As revisões da 
literatura mundial revelam que 1 a 5% dos implantes artificiais desenvolvem infecção e faz uma observação 
em relação ao aumento de cirurgias, o qual eleva os casos de infecção. A maioria dos pacientes deste 
estudo (68%) apresentou ASA II e o principal motivo da cirurgia foi por doenças degenerativas (56,3%). 
Duas infecções foram classificadas como incisional/superficial e sete de órgão/cavidade. Três foram 
diagnosticadas através da busca fonada e seis por reinternação hospitalar. Os microorganismos 
encontrados foram Pseudomonas aeruginosa (3), Staphylococcus aureus (1), Enterobacter sp (1) e 
Klebsiella sp (1). Os principais microorganismos presentes neste estudo são bactérias Gram–negativas, 
vindo ao encontro da literatura. 
CONCLUSÃO 
A taxa de infecção ficou dentro do que a literatura indica, observamos que a busca ativa fonada é 
instrumento importante para se evitar subnotificações de Infecção de Sítio Cirúrgico.  
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INTRODUÇÃO 
A paracoccidiodomicose (PCM) é doença sistêmica granulomatosa causada por fungos do complexo 
Paracoccidioides brasiliensis e pelo Paracoccidioides lutzii. 
OBJETIVO 
O objetivo deste trabalho foi avaliar as reações de fase aguda e alterações metabólicas de pacientes com 
PCM à admissão, antes da instituição do tratamento antifúngico e após a instituição do tratamento 
antifúngico. 
METODOLOGIA 
Um estudo prospectivo foi realizado em 200 pacientes com PCM, 51 com a forma aguda/subaguda (FA) e 
149 com a forma crônica (FC). Trinta e um pacientes foram tratados com itraconazol (ITC) e 169 com 
cotrimoxazol (CMX). Avaliação clínica e da bioquímica sanguínea foram realizadas antes do tratamento 
(momento 0 - M0) e periodicamente até os pacientes apresentaassem cura clínica e normalização da 
velocidade de hemossedimentação (momento 3- M3). Os níveis séricos de triglicérides, glicose, colesterol 
total, lípides totais, cálcio, ácido úrico, fósforo, proteínas totais e frações, mucoproteínas e α1-glicoproteína 
ácida e eletroforese de proteínas foram calculados como razão entre o valor observado e o limite inferior e, 
ou, superior de normalidade. 
RESULTADOS 
Na admissão, a prevalência de alterações laboratoriais variou de 3,0% para os níveis séricos elevados de 
ácido úrico a 98,0% para os níveis séricos elevados de γ-globulina em pacientes com a FA, e de 3,5% para os 
níveis séricos diminuídos de glicose a 99,3% para os níveis elevados de γ-globulina em pacientes com a FC. 
Após a introdução do tratamento, os níveis séricos elevados de triglicérides e colesterol total foram as 
variáveis que apresentaram maior incidência. Essas variáveis com elevação predominaram na FC, mas não 
diferiram segundo antifúngico. Os níveis séricos de colesterol total e fósforo apresentaram maior incidência 
de níveis diminuídos, que não diferiram segundo forma clínica. Os níveis séricos diminuídos de colesterol 
total não diferiu entre os antifúngicos, no entanto, os níveis séricos diminuídos de fósforo apresentaram 
maior incidência nos pacientes tratados com ITC do que com CMX. As variáveis inicialmente alteradas se 
normalizaram ao longo do tratamento antifúngico. Os pacientes tratados com ITC apresentaram uma 
recuperação mais intensa dos níveis séricos de colesterol total e γ-globulina. 
CONCLUSÃO 
O presente estudo revelou que são muito complexas as alterações metabólicas observadas na PCM, devido 
às profundas alterações induzidas por antígenos do Paracoccidioides brasiliensis, que devem ser avaliadas e 
monitorizadas durante o tratamento. 
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INTRODUÇÃO 
A mortalidade da criptococose é elevada mesmo com o tratamento disponível e nos casos de cura são 
freqüentes as seqüelas neurológicas. Neste estudo, além de avaliar os perfis de susceptibilidade a 
antifúngicos nos isolados clínicos de pacientes imunodeprimidos e imunocompetentes, foi também 
incluídos pacientes co-infectados pelo HIV e que apresentaram meningite recidivante e refratária ao 
tratamento. 
OBJETIVO 
Determinar e comparar as CIMs (Concentrações inibitórias mínimas) de Cryptococcus isolado de pacientes 
com diferentes aspectos clínicos da infecção fúngica. 
METODOLOGIA 
Foram utilizados neste estudo um total de 94 isolados de Cryptococcus sp, as amostras foram separadas 
em três grupos. No Grupo 1 foram avaliados 19 casos de pacientes co-infectados pelo HIV com meningite 
recidivante e/ou refratária (55 isolados). No Grupo 2 foram avaliados 23 pacientes HIV positivo e que 
apresentaram episódio único de criptococose (23 isolados). No Grupo 3 foram avaliados 16 casos de 
criptococose em pacientes aparentemente imunocompetentes (16 isolados). Todos os isolados foram 
previamente genotipados, sendo a maioria Cryptococcus neoformans var. grubii e apenas um isolado do 
Grupo 2 e três isolados do Grupo 3 foram identificados como C.gattii. Os perfis de sensibilidade das 
amostras foram obtidos pelo método de microdiluição em caldo (MS27-A2/ CLSI), os antifúngicos testados 
foram: anfotericina B, fluconazol, itraconazol, voriconazol e 5-fluorcitosina. 
RESULTADOS 
A CIM de anfotericina B pelo método da microdiluição em caldo apresentou a faixa de 0,13 a 0,5 μg/mL nos 
Grupos 1 e 2, de 0,06 a 0,5 μg/mL no Grupo 3. A CIM de fluconazol foi de 1,0-16 μg/mL nos Grupo 1 e 3, de 
1,0-8,0 μg/mL no Grupo 2. A CIM de itraconazol foi de 0,03-0,25 μg/mL nos Grupo 1 e 2 e de 0,03 - 0,5 
μg/mL no Grupo 3. A CIM de voriconazol variou de 0,03-0,50 μg/mL nos Grupo 1 e 2 e de 0,25-0,50 μg/mL 
no grupo 3. A CIM de 5- fluorcitosina variou de 4-16 μg/mL nos três grupos. As análises estatísticas entre os 
três grupos mostrou que não houve significância, sendo os P value de 0,0924, 0,6853, 0,0759, 0,1698 e 
0,7288 para anfotericina B, fluconazol, itraconazol, voriconazol e 5- fluorcitosina, respectivamente. 
CONCLUSÃO 
Todos os isolados deste estudo apresentaram sensibilidade para anfotericina B e foi visto que os isolados 
de pacientes imunocompetentes apresentaram uma tendência há serem menos sensíveis aos azólicos. Não 
houve diferenças no perfil de sensibilidade dos isolados durante os episódios de meningite recidivante e/ou 
refratária. 
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INTRODUÇÃO 
Há poucos estudos que tenham comparado itraconazol (ITC) com a associação sulfametoxazol-trimetoprim 
(cotrimoxazol - CMX) e não há publicações que tenham avaliado o ITC seguido de CMX (ITC/CMX) no 
tratamento da paracoccidioidomicose (PCM). 
OBJETIVO 
Este estudo foi realizado para comparar eficácia, efetividade, segurança e tempos necessários para se 
alcançar cura clínica e sorológica em pacientes com PCM tratados com ITC ou CMX, antifúngicos mais 
utilizados nessa micose. 
METODOLOGIA 
Foi conduzido um estudo quasi-experimental em 177 pacientes com diagnóstico confirmado ou provável de 
PCM, virgens de tratamento ou com doença reativada e há pelo menos seis meses sem antifúngicos. Foram 
consideradas duas fases no tratamento: 1) inicial ou de ataque, mantido até se obter cura clínica e 
normalização da velocidade de hemossedimentação; 2) complementar, mantido até obtenção da cura 
sorológica. A comparação de médias foi feita pelo teste de Mann-Whitney, a de freqüências pelo teste do 
chi-quadrado e das variáveis em função do tempo pelas curvas de Kaplan-Meier e regressão de Cox, 
utilizando-se p≤0,05 para indicação de diferenças significantes. 
RESULTADOS 
No tratamento de ataque, 47 pacientes tratados com ITC e 130 que receberam CMX não revelaram 
diferença de eficácia e efetividade, mas foi menor o tempo de cura clínica para os que receberam ITC que 
os tratados com CMX (105 vs 159 dias; p=0,001), em especial pacientes com forma crônica. No tratamento 
complementar, eficácia e efetividade foram similares nos três tratamentos, porém o tempo de cura 
sorológica foi menor com ITC (161 dias) e CMX (495 dias) do que com ITC/CMX (881 dias) [p=0,02]. Os 
preditores independentes de menor tempo de cura sorológica foram tratamento com ITC [razão de risco = 
6,61; IC95% (2,01-21,75)] e CMX [razão de risco = 5,11; IC95% (1,91-13,67)]). A prevalência de efeitos 
colaterais foi menor com ITC (6,4%) do que com CMX (20,0%; p=0,03). 
CONCLUSÃO 
Este estudo revelou cura clínica mais precoce e maior tolerância ao ITC, que permitem considerá-lo 
antifúngico de primeira escolha no tratamento da PCM. 
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PARACOCCIDIOIDOMICOSE TRATADOS COM COTRIMOXAZOL, SEGUNDO FORMA CLÍNICA  
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INTRODUÇÃO 
A paracoccidioidomicose (PCM) é micose sistêmica causada por fungos do complexo Paracoccidioides 
brasiliensis e do complexo Paracoccidioides lutzii, que é hiper-endêmica na Região de Botucatu e, com 
frequência, tratada com cotrimoxazol (CMX). 
OBJETIVO 
O objetivo do presente estudo foi comparar os níveis séricos de CMX observados em pacientes com a 
forma aguda/subaguda (FA) com os que apresentavam a forma crônica (FC). 
METODOLOGIA 
Foram estudados 29 pacientes com PCM, com identificação de formas típicas da fase leveduriforme de P. 
brasiliensis (casos confirmados) ou apenas com a detecção de anticorpos específicos pelo teste de 
imunodifusão dupla em gel de agar (casos prováveis), 15 dos quais com a FA e 14 com a FC. Todos os 
pacientes receberam a mesma dose de CMX – 1.440mg VO 12/12h. Os níveis séricos de sulfa livre e total 
foram determinados segundo Bratton-Marshall (1939) e avaliados em 6 momentos, 5 deles definidos em 
semanas após introdução do CMX: M1: 4-6, M2: 7-10, M3: 11-14, M4: 15-18, M5: 19-22; M6: cura clínica e 
normalização da velocidade de hemossedimentação. A comparação de idades foi feita pelo teste t de 
Student para amostras independentes e os níveis séricos de sulfa pela análise de perfil, comparando-se 
tratamentos, momentos e a interação momento x tratamento, usando-se o programa SPSS versão 17.0. As 
diferenças foram consideradas significativas quando p≤0,05. 
RESULTADOS 
Os pacientes com a FA apresentavam idade, em anos, (13,5±4,9) inferior àqueles com a FC (65,4±3,4), 
[p<0,001]. Não houve efeito de tratamento (p=0,31), momento (p=0,36) ou da interação tratamento x 
momento (p=0,28) sobre os níveis de sulfa livre e, também, de sulfa total, com p=0,31, p=0,49 e p=0,90, 
respectivamente. A idade dos pacientes com a FA era inferior à daqueles com a FC, confirmando achados 
clássicos. 
CONCLUSÃO 
Os níveis séricos da sulfanilamida não variaram segundo a forma clínica dos pacientes, apesar da diferença 
de idade entre os dois grupos, e superou os 70µg/mL necessários a um tratamento eficaz. 
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INTRODUÇÃO 
A meningite pode ser causada por diversos agentes infecciosos, como bactérias, vírus, fungos e agentes não 
infecciosos. As meningites causadas por bactérias e vírus são as mais relevantes do ponto de vista da saúde 
pública, pela amplitude de ocorrer surtos. Dentre as meningites bacterianas destacam-se as causadas por 
bactérias gram negativas como a Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae e Streptococcus 
pneumoniae.  
OBJETIVO 
Descrever o perfil etiológico das meningites bacterianas notificadas pelo Núcleo de Vigilância 
Epidemiológica (NVE) e confirmadas pelo Laboratório Central (LACEN) do RS. 
METODOLOGIA 
Estudo descritivo, retrospectivo realizado com fichas de Investigação de Meningite do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e dos resultados dos exames emitidos pelo LACEN de um 
hospital ao norte do RS no ano de 2013. A variável dependente do estudo é o desenvolvimento bacteriano 
nas amostras enviadas.  
RESULTADOS 
Foram notificados 186 casos de meningite no ano de 2013 pelo NVE. Destes 18 apresentaram cultura 
positiva com predomínio de bactérias gram negativas, sendo 16 classificadas como Meningite Bacteriana, 1 
Meningite Meningocócica e 1 Menigococcemia. Houve crescimento de: 1 Acinetobacter baumannii; 1 
Ewingella americana; 1 Enterobacter cloacae; 2 Klebsiella oxytoca; 1 Klebsiella pneumoniae subsp. 
Pneumoniae; 1 Neisseria meningitidis grupo "C"; 1 Neisseria meningitidis grupo "Y/W135"; 1 Pseudomonas 
aeruginosa; 2 Staphylococcus hominis; 1 Streptococcus beta hemolítico do grupo "B”; 5 Streptococcus 
pneumonia; 1 Streptococcus sp..Dos casos citados 3 foram a óbito e 15 evoluíram com alta hospitalar. 
Segundo o Ministério da Saúde a Neisseria meningitidis é a principal causadora de meningite, já o 
Haemophilus influenzae do tipo b (Hib) representava a segunda causa de meningite bacteriana até 1999 e 
com a introdução da vacina conjugada contra a Hib houve queda de 90% na incidência; Por conseguinte, o 
Streptococcus pneumoniae, passou a ser a segunda maior causa de meningites bacterianas. 
CONCLUSÃO 
Através das notificação de meningites identificou-se a predominância do Streptococcus pneumoniae nas 
amostras analisadas. Os achados do estudo corroboram com dados na literatura . A relevância da 
investigação das meningites e o monitoramento das bactérias que circulam na comunidade visam a 
prevenção de surtos e a identificação de novos sorotipos de agentes causadores de meningites. 
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EP-122 - VARICELA COMPLICADA COM EMPIEMA POR STREPTOCOCCUS PYOGENES PRODUTOR DE 
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INTRODUÇÃO 
A infeção bacteriana secundária é umas das principais complicações da varicela. Em alguns casos, essas 
infecções secundárias podem evoluir de forma grave, principalmente por fatores relacionados à bactéria. 
OBJETIVO 
Relatar um caso de complicação infecciosa grave no curso de uma varicela 
METODOLOGIA 
Relato de caso 
RESULTADOS 
Feminina, 6 anos, hígida, no 6° dia de varicela apresenta febre, queda do estado geral e desconforto 
respiratório progressivo evoluindo com hipotensão e necessidade de ventilação mecânica invasiva. Ao 
exame físico sonolenta e toxemiada, com crostas em fase final de evolução em face e algumas em dorso, 
uma intensa eritrodermia, frequência cardíaca 130bpm, pressão arterial 90x50 mmHg, FR: 50 ipm com uso 
de musculatura acessória e batimento de asa de nariz. Ausculta pulmonar com murmúrio vesicular abolido 
a direita e macicez a percussão. Confirmado um volumoso derrame pleural pela radiografia de tórax e 
ultrassonografia a beira leito. A paciente foi submetida a toracocentese com diagnóstico de empiema e 
submetida a drenagem de tórax com saída de 1500mL de secreção purulenta. Pensando em germe 
produtor de exotoxina foi iniciado ceftriaxona associado a clindamicina. Após um dia da retirada do dreno 
torácico inicio de febre com 4 picos de 39oC, tomografia de tórax evidenciando sinais de necrose em pleura 
e parênquima pulmonar a direita, confirmada pela toracotomia e decorticação. No 10o dia de internação a 
paciente evolui com intensa descamação palmo-plantar, recebendo alta no 14o dia de internação. As 
culturas coletadas do empiema foram positivas para Estreptococos do grupo A resistente a 
sulfamaetoxazol-trimetoprim 
CONCLUSÃO 
Durante o curso da varicela a infecção bacteriana secundária da ferida é a principal complicação. Dados da 
literatura vem mostrando um aumento da incidência de infecções invasivas por S.pyogenes (IISp) produtor 
de exotoxinas como demonstrado por Tyrrell e colaboradores, que estimaram uma taxa de 6 a 17% de IISp 
com predomínio dos sorogrupos M1 e M3 em um estudo canadense. Muitos autores vem chamando 
atenção para a antibiótico terapia adequada com drogas que tenham ação antitoxina e principalmente 
sofram pouca influencia do “efeito inoculo”, como a clindamicina. No caso em questão, apesar da não 
comprovação de S.pyogenes produtor de exotoxina, sinais clínicos como a eritrodermia, hipotensão, a 
doença invasiva com posterior descamação palmo-plantar sugerem a presença de bactéria produtora de 
toxina, o que justifica a introdução precoce da clindamicina. 
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INTRODUÇÃO 
Hanseníase é uma moléstia infecto contagiosa crônica, com manifestações variadas, que tem como agente 
causador o Micobacterium leprae. A resposta imune do organismo aos microrganismo do biofilme dental 
pode ser protetora, destrutiva ou ambas. A infecção oral pode induzir uma hiperestimulação do sistema 
imune através da liberação de citocinas inflamatórias. Com isso, é possível que esse processo infeccioso 
possa induzir, exacerbar ou manter as relações da hanseníase. 
OBJETIVO 
Através do padrão imunológico avaliar se há sinergismo entre hanseníase e infecção oral. 
METODOLOGIA 
O estudo foi realizado no Centro de atendimento de doeças infecciosas e parasitárias(CADIP ) do município 
de Fernandópolis. Foram avaliados 12 indivíduos, todos com casos comprovados de hanseníase.  
RESULTADOS 
Os pacientes foram divididos em dois grupos: o primeiro grupo (grupo I ) com pacientes que apresentavam 
infecção oral e um segundo grupo (grupo II) livre dessas infecções. No grupo I foram avaliados a presença 
de lesões de cárie, dentes perdidos e doença periodontal. Dois dos 12 indivíduos avaliados foram excluídos 
do estudo por motivo de ausência dentária. No final foram considerados 10 indivíduos. O Grupo I, 
apresentou 8 indivíduos com ifnfecções orais, sendo 4 homens e 4 mulheres, destes 60% tem algum nível 
de doença periodontal e 40% não possui esta patologia. Com relação à doença cárie, 70% dos indivíduos 
apresentou pelo menos um dente cariado e destes 28% possuíam 5 dentes cariados, 30% tinham dentes 
hígidos. Em se tratando do número de dentes perdidos, 3 indivíduos possuem até 8 elementos ausentes, 
três com até 16 e um com até 24, sendo que três não apresentaram perda dental. O grupo II apresentou 2 
indivíduos. 
CONCLUSÃO 
No presente estudo, a maioria dos indivíduos era portador de afecções orais concomitantes a hanseníase. A 
resposta imune na doença periodontal, cárie e hanseníase têm o mesmo princípio de funcionamento, pois 
são doenças cujo agente etiológico é bacteriano. Nessas doenças há uma participação efetiva de diferentes 
tipos celulares como: macrófagos, linfócitos T e B e células dendríticas. Essas infecções induzem a produção 
intracelular de citocinas como interferon gama que ativa macrófagos e, conduz a ativação de células T 
modulado pela IL-2, IL-12 e IL-18, resultando no controle da infecção ou manutenção da sua cronicidade. 
Assim podemos afirmar que existe um sinergismo na co-infecção oral e hanseníase, determinado pela 
exacerbação da reposta inflamatória.  
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EP-124 - QUANTIFICAÇÃO DO COMPROMETIMENTO PULMONAR CAUSADO POR TUBERCULOSE A PARTIR 
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INTRODUÇÃO 
Tuberculose (TB), causada pelo Mycobacterium tuberculosis, é uma doença infecciosa antiga que continua 
sendo um problema de saúde global. Em 2012 registrou-se 8,6 milhões de novos casos e 1,3 milhão de 
óbitos devido à doença. Monitorar pacientes em tratamento e quantificar objetivamente a gravidade da 
doença são aspectos importantes que contam com ferramentas limitadas. A radiografia de tórax é o exame 
comumente realizado na avaliação da evolução da TB. Métodos de quantificação de comprometimento 
pulmonar são normalmente realizados em exames de tomografia computadorizada (TC). Assim, a 
quantificação do comprometimento pulmonar é importante na avaliação da evolução e tratamento da TB, 
como na comparação entre tratamentos distintos. No entanto, uma quantificação precisa se torna inviável 
pela quantidade de exames de TC necessários. 
OBJETIVO 
A proposta deste trabalho é desenvolver uma metodologia de quantificação do volume do 
comprometimento pulmonar causado pela TB através de exames convencionais de raios X.  
METODOLOGIA 
Almejando o objetivo proposto, um radiologista experiente delimitou regiões pulmonares comprometidas 
(fibrose e atividade inflamatória) e normais em radiografias. Usando ambiente Matlab, desenvolveu-se uma 
metodologia de processamento computacional desses exames, criando-se uma representação 3D dos 
pulmões, com regiões de comprometimento dilatadas em seu interior, possibilitando sua quantificação. 
Fez-se também a quantificação do comprometimento pulmonar dos mesmos pacientes através de exames 
de TC de Alta Resolução realizados em datas próximas. 
RESULTADOS 
As quantificações a partir dos dois métodos foram comparadas, obtendo-se um coeficiente de correlação 
linear de Pearson de 0,98, o que sugere uma forte correlação entre as metodologias. Aplicando a estatística 
de Bland & Altman, todas as amostras avaliadas ficaram dentro de limites de concordância, com intervalo 
de confiança de 95%. Os resultados apresentaram variação média em torno de 15% na comparação entre a 
quantificação pelos dois métodos. Esta diferença pode ser explicada pela radiografia ser uma imagem de 
uma única projeção, resultando na sobreposição de estruturas.  
CONCLUSÃO 
Os resultados preliminares sugerem eficácia e aplicabilidade da quantificação de comprometimento 
pulmonar em exames de raios X, proporcionando melhor relação risco-benefício ao paciente e, por ser um 
exame relativamente barato, melhor custo-benefício à instituição. A metodologia pode auxiliar no 
diagnóstico e acompanhamento do tratamento associado à TB.  
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INTRODUÇÃO 
A meningite bacteriana é uma preocupação para a saúde pública, principalmente, quando causada por 
Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae. Entretanto, meningite por 
outros agentes bacterianos, entre os quais Staphylococcus sp, também é preocupante. Visto que, a 
meningite estafilocócica tem se apresentado com frequência significante em todas as faixas etárias, 
justifica-se sua identificação para direcionamento do tratamento específico. 
OBJETIVO 
Analisar, retrospectivamente, os casos suspeitos de meningite abrangidos pela RAAS 13, nos quais ocorreu 
o isolamento de Staphylococcus sp, bem como, os resultados dos testes de sensibilidade aos 
antimicrobianos. 
METODOLOGIA 
Foram avaliados 150 possíveis casos suspeitos de meningite estafilocócica, investigados no período de 
fevereiro de 2008 a fevereiro de 2014. Os exames laboratoriais seguiram metodologia descrita no Manual 
de Meningites Bacterianas (Ministério da Saúde). Os isolados bacterianos foram, presuntivamente, 
identificados como Staphylococcus sp, utilizando-se coloração de Gram, semeadura em meio de NI e prova 
de plasma-coagulase. Os testes de sensibilidade aos antimicrobianos (TSA) foram efetuados através da 
metodologia de difusão de discos segundo Clinical and Laboratory Standards Institute 2009. 
RESULTADOS 
Dos 150 casos ,6,0% foram positivos na bacterioscopia, com isolamento em liquido céfalo-raquidiano (LCR) 
e sangue, 11,3% bacterioscopia positiva com isolamento em LCR, 6,0% bacterioscopia negativa e 
isolamento em LCR e sangue. Do total de amostras investigadas foram obtidos 163 isolados os quais foram 
identificados como 22 (13,5%) Staphylococcus aureus e 141 (86,5%) Staphylococcus sp plasma coagulase 
negativa (SPCN). Observou-se resistência a ciprofloxacina (27,6%), gentamicina (17,6%), levofloxacina 
(25,4%), rifampicina (10,41%), sulfametoxazol-trimetoprima (36%), tetraciclina (17,4%), clindamicina 
(34,4%), eritromicina (48,5%). Foram encontrados 39 isolados (32,5%) resistentes a meticilina sendo, 4 
(10,3%) Staphylococcus aureus. 
CONCLUSÃO 
Os achados em bacterioscopia e cultura associados á resistencia antimicrobiana demonstram a necessidade 
de uma avaliação cuidadosa quanto ao diagnóstico laboratorial de meningite bacteriana causada por outros 
agentes, sobretudo, Staphylococcus sp, o qual em grande parte pode ser descartado como contaminante 
comum. 
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INTRODUÇÃO 
Meningite corresponde ao processo inflamatório das meninges e do liquor (LCR), cujos principais agentes 
bacterianos são Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae e Streptococcus pneumoniae. A redução do 
impacto clínico depende da terapia adequada, rapidez de sua adoção e da prevenção por imunização. 
OBJETIVO 
Descrever o perfil clínico, epidemiológico e microbiológico dos casos de meningite bacteriana de pacientes 
atendidos em um Hospital de Nível Terciário, localizado em uma cidade do noroeste paulista. 
METODOLOGIA 
De 17 anos de análise, foram levantados 1249 casos, com critérios clínicos compatíveis de meningite, cuja 
etiologia foi confirmada por exames de cultura, bacterioscopia ou látex do líquor, aliados aos padrões 
bioquímicos. Pesquisou-se o local de origem, sintomatologia, ocorrência de cirurgias anteriores, 
identificação de microrganismos no LCR e evolução em cura, óbito ou sequela. 
RESULTADOS 
Em 554 (44%) casos não foi possível a definição do agente etiológico, prevalecendo o critério clínico e 
características bioquímicas do LCR, consistentes com uma etiologia bacteriana. Dados de maior a 
frequência de meningite ocorreram no sexo masculino (63%), com predomínio para N. meningitidis, em 
14% dos casos. Já, em crianças abaixo de cinco anos, H. influenzae predominou como agente etiológico (p < 
0,0001), com queda do número de casos por este agente, após 1999, com a introdução da vacina (p < 
0,0001). Os casos com internações hospitalares foram os que apresentaram maior frequência de óbitos 
(p=0,0224). Adicionalmente, de 612 casos de meningites hospitalares, 470 estiveram associados a 
procedimentos ou dispositivos invasivos no sistema nervoso. Clinicamente, predominaram febre, cefaleia e 
vômitos como principais sintomas desta doença infecciosa. A evolução em sequela foi maior em crianças, 
abaixo de cinco anos. Os sinais meníngeos estiveram presentes em apenas 8% dos casos. 
CONCLUSÃO 
Portanto, este estudo revela de modo inédito os aspectos clínicos, laboratoriais e epidemiológicos de 
meningite bacteriana em levantamento de 17 anos. Atenção deve ser dada para adoção de critérios clínicos 
mais sistematizados e em parceria com o laboratório de investigação, a implantação de recursos 
diagnósticos cada vez mais específicos e sensíveis, que valorizem essa doença infecciosa. 
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INTRODUÇÃO 
A tuberculose (TB) é uma infecção causada pelo bacilo de Koch, transmitida através de gotículas de Pfluger. 
A forma laríngea constitui, na maioria dos casos evolução da forma pulmonar e tem alta transmissibilidade. 
OBJETIVO 
Relato de caso de TB laríngea que evoluiu para forma miliar em paciente imunocompetente, enfatizando a 
importância do diagnóstico e tratamento para evitar formas disseminadas da doença. 
METODOLOGIA 
Relato de caso acompanhado durante internação no IIER em novembro de 2013. 
RESULTADOS 
D.L.B, 15 anos, sexo feminino, previamente hígida. Admitida no IIER com história de odinofagia há 1 ano, 
sem melhora com vários esquemas antibióticos. Evoluiu nos últimos 6 meses com febre diária, disfagia 
progressiva para sólidos e líquidos, disfonia, perda ponderal de 10kg e surgimento de linfonodos cervicais. 
Contato intradomiciliar com avô, diagnosticado TB pulmonar há 2 anos. Exame físico: emagrecida, 
hipocorada. Abdomen: hepatomegalia dolorosa a 5 cm do rebordo costal direito. Oroscopia: placa branco-
acinzentada em amígdala esquerda. Linfonodomegalias em cadeias cervicais anteriores e posteriores, 
endurecidas, fixas, agrupadas e dolorosas, sem sinais flogísticos. Tomografia de tórax: Cavitação em ápice 
de lobo superior esquerdo, associado a infiltrado micronodular difuso (padrão miliar). Pesquisa de bacilo 
álcool ácido resistente no escarro positiva +++. Laringoscopia: Importante edema e hiperemia de epiglote e 
ligamentos ariepiglóticos, de superfície lisa, não ulcerada, com múltiplas boceladuras, limitando a visão da 
laringe. Anatomapatológico: Processo inflamatório crônico granulomatoso com formação de granulomas 
com pesquisa de micobactérias pela técnica de Ziehl-Neelsen positiva. Recebeu esquema básico para TB, 
com melhora clínica importante. 
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INTRODUÇÃO 
A realização de hemoculturas continua sendo de suma importância para detecção de bacteremia devido ao 
grande valor preditivo de infecção. Tradicionalmente são colhidos dois frascos, podendo ser dois frascos 
para aeróbicos ou um para aeróbicos e outro para anaeróbicos. 
OBJETIVO 
Realizar, a partir de registros de entrada em laboratório, uma análise restrospectiva das hemoculturas 
coletadas de pacientes do Hospital Heliópolis, da cidade de São Paulo, entre os anos de 2011 e 2013. 
METODOLOGIA 
Para este estudo, duas amostras de hemoculturas de cada paciente foram coletadas de preferência antes 
do início da antibioticoterapia, e cultivadas aos pares em frascos contendo meio de cultura aeróbico e 
anaeróbico de acordo com as instruções preconizadas pelo fabricante do sistema BacT/Alert FN 
(Biomerieux). De todas as amostras de hemoculturas coletadas, 410 amostras foram positivas em pacientes 
com suspeita de bacteremia . 
RESULTADOS 
Os resultados mostraram que deste total, a espécie Staphylococcus aureus foi predominante, sendo 
detectada em 159 (38.78%) do total de amostras coletadas. Enterococcus faecalis e E. faecium foram 
identificados em 48 (11.7%) e 15 (3.65%) dos frascos de cultura, respectivamente e as enterobactérias 
foram detectados em 188 (45.86%) do total de amostras coletadas.Considerando somente as 
enterobactérias, a maior parte, 143 (76.1%), cresceram tanto nos frascos aeróbicos quanto anaeróbicos. 
Dentre as espécies de enterobactérias identificadas e que cresceram somente nos frascos de cultura 
aeróbicos, 16 no total (8.5%), a espécie mais encontrada foi Klebisiella pneumonie (50%), seguida de 
Escherichia coli (12.5%) e Enterobacter aerogenes (12.5%). Outras bactérias encontradas nas hemoculturas 
dos frascos aeróbicos foram Enterobacter cloacae e Serratia marcescens. As enterobactérias identificadas 
nos frascos de cultura anaeróbico, 29 no total (15.4%), apresentaram um perfil semelhante a dos frascos 
aeróbicos, sendo a espécie mais prevalente K. pneumonie (41.37%), seguida de E. coli (17.24%), E. cloacae 
(13.79%) e S. marcescens (10.34%). Outras bactérias encontradas nas hemoculturas dos frascos 
anaeróbicos foram E. aerogenes, M. morganii, Providencia stuartii e Proteus mirabilis. 
CONCLUSÃO 
Os resultados suportam o uso rotineiro dos frascos para aeróbicos e anaeróbicos na coleta de 
hemoculturas. A análise mostrou prevalência típica no perfil de positividade das hemoculturas coletadas 
entre os anos de 2011 e 2013 no Hospital Heliópolis. 
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INTRODUÇÃO 
A sífilis é uma DST de ocorrência global causado pelo Treponema pallidum, uma bactéria não cultivável in 
vitro. A tipagem molecular é uma importante técnica para investigar a epidemiologia e diversidade das 
cepas. Na última década estudos de epidemiologia molecular da sífilis vêm sendo realizado com T. pallidum 
isolado de pacientes de diferentes partes do mundo. O método de tipagem do T. pallidum, desenvolvido 
por Pillay e col. (1998), é baseado no número de repetições de 60 pb do gene arp (2 ao 21) e na diferença 
dos genes tpr (E, G e J) determinado por RFLP (a-g). O subtipo 14d é o mais prevalente, exceto nos Estados 
Unidos (14f) e Portugal (14a). A distribuição geográfica dos subtipos 14d é: Canadá, Escócia, Reino Unido, 
China e África do Sul. Na Colômbia foram identificados os subtipos 14d e 16d. Marra e col. (2010) sugerem 
uma possível associação do subtipo 14d/f com a neurosífilis. Até o presente, não existe dado sobre o 
subtipo circulante ou prevalente no Brasil. 
OBJETIVO 
Analisar o genótipo do T. pallidum detectado em amostras de lesão de pacientes com sífilis primária. 
METODOLOGIA 
Descrevemos a análise de amostras de lesão genital de 2 pacientes com sífilis primária. O DNA foi extraído 
com o kit DNeasy Blood (Qiagen) e quantificado por espectrofotometria de UV (260 nm). A PCR para os 
genes Tp- polA, Tp-47 foi realizada com 5 uL de DNA, 1U enzima HS Taq pol (Qiagen), 4 pmol de cada 
primer e 0,2 mM de dNTP no volume final de 20 uL. A programação foi: 95oC / 15 min., 40 ciclos de 94 oC a 
1 min, 55 oC/1 min. e 72 oC/1 min, e um ciclo de 72 oC/10 min. A PCR para o gene tpr foi realizada de 
forma similar, exceto 72 oC/1 min 45 seg. O amplicon foi tratado com a enzima MseI (Fermentas) para a 
RFLP. Para o gene arp foi utilizada a PCR-touch-down (60oC a 51oC). Para cada ensaio foram incluídos 
controles positivo (gene alvo clonado em plasmídeo pUC18) e negativo (H2O ultra pura). O produto de PCR 
foi analisado por eletroforese em gel de agarose a 2% corado com brometo de etídeo. 
RESULTADOS 
A presença do treponema nas amostras de lesão foi confirmada pela amplificação dos genes Tp-polA (620 
pb) eTp-47 (259 pb). Quanto a genotipagem, foi amplificado o fragmento de 1141 pb do gene arp que 
corresponde a 14 repetições de 60 bp. O produto de PCR gene tpr tratado com a enzima de restrição MseI 
apresentou 5 bandas (911, 804, 722, 524 e 382), que corresponde ao padrão d. 
CONCLUSÃO 
O T. pallidum detectado nas amostras de pacientes com sífilis primária é do subtipo 14d. 
 


