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PREFÁCIO	  
	  
	  

	  
Em	   1974,	   um	   pequeno	   hospital	   para	   pacientes	   com	   doenças	   infecciosas	   foi	   criado	   em	  
Manaus.	  Contava	  apenas	  com	  a	  audácia	  de	  dois	  professores	  e	  o	  esforço	  diuturno	  de	  alguns	  
alunos	  do	  Curso	  de	  Graduação	  em	  Medicina	  da	  atual	  Universidade	  Federal	  do	  Amazonas.	  Dr.	  
Heitor	  Vieira	  Dourado	  e	  Dr.	  Carlos	  Borborema	  não	  tinham	  ideia	  da	  dimensão	  que	  essa	  nova	  
instituição	   tomaria,	   sendo	   reconhecida	   nacional	   e	   internacionalmente	   como	   de	   referência	  
para	   a	   assistência,	   o	   ensino	   e	   a	   pesquisa	   em	   doenças	   infecciosas	   e	   tropicais.	   Há	   11	   anos,	  
resgatando	  sua	  missão	  seminal	  de	  formar	  o	  jovem	  profissional	  da	  saúde,	  a	  instituição	  dava	  o	  
pontapé	  inicial	  também	  para	  a	  formação	  do	  jovem	  pesquisador,	  criando	  o	  seu	  Programa	  de	  
Apoio	  à	  Iniciação	  Científica	  (PAIC).	  Ao	  longo	  desses	  anos,	  o	  programa	  se	  fortaleceu,	  e	  passou	  
a	  contar,	  desde	  o	  ano	  de	  2003,	  com	  o	  apoio	  incondicional	  da	  Fundação	  de	  Amparo	  à	  Pesquisa	  
do	   Estado	   do	   Amazonas	   (FAPEAM).	   Hoje	   são	   50	   bolsas	   implementadas	   na	   Fundação	   de	  
Medicina	  Tropical	  que	  leva	  o	  nome	  de	  seu	  fundador,	  financiadas	  por	  essa	  importante	  agência	  
de	   fomento	   da	   Região	   Norte	   do	   Brasil.	   Jovens	   pesquisadores,	   de	   inúmeras	   instituições	   de	  
ensino	  superior	  do	  Amazonas,	   tem	  aprendido	  na	  FMT-‐HVD	  como	  se	   faz	  pesquisa	  científica	  
na	  fronteira	  do	  conhecimento,	  tendo	  a	  possibilidade	  ímpar	  de	  interagir	  com	  pesquisadores	  
locais,	  nacionais	  e	   internacionais,	  em	  cooperação	  estreita	  com	  os	  alunos	  do	  mestrado	  e	  do	  
doutorado	  do	  Programa	  de	  Pós-‐Graduação	  em	  Medicina	  Tropical	  da	  FMT-‐HVD,	  em	  parceria	  
com	  a	  Universidade	  do	  Estado	  do	  Amazonas.	  A	  história	  sólida	  da	  instituição	  tem	  se	  pautado	  
pelo	   atendimento	   de	   qualidade	   aos	   nossos	   clientes	   e	   no	   cumprimento	   da	   ética,	   com	  
seriedade	  e	  respeito	  pelo	  sujeito	  da	  pesquisa.	  Hoje	  estamos	  finalizando	  mais	  uma	  etapa	  da	  
formação	   do	   jovem	   pesquisador,	   avaliando	   e	   encerrando	   nesse	   congresso	   os	   projetos	   de	  
PAIC	  2010/2011,	  ao	  mesmo	  tempo	  em	  que	  damos	  as	  boas-‐vindas	  a	  outros	  50	  alunos	  do	  PAIC	  
2011/2012.	  Temos	  a	  certeza	  de	  que	  entre	  todos	  eles,	  estão	  certamente	  os	  novos	  doutores	  de	  
uma	   geração,	   com	   outros	   importantes	   desafios	   para	   resolver	   as	   desigualdades	   sociais	   e	  
sanitárias	  da	  nossa	  população	  amazônica.	  
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BAC 01 
 

IMPLANTAÇÃO DA CULTURA PELO METODO OGAWA-KUDOH 
PARA DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSE NA FUNDAÇÃO DE 
MEDICINA TROPICAL DR. HEITOR VIEIRA DOURADO 

 
Bolsista: Érika Araujo de Sousa 2 
                Acadêmica do Curso de Farmácia da UNINORTE      
 
Orientador: Rossicleia Lins Monte1 
 
Colaboradores: Diego Sousa1, Geraldo Majela Soares1, Wener  Pantoja1 
 
Instituições: 1 Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado 
                      2 Centro Universitário do Norte - UNINORTE 
 
 

INTRODUÇÃO:	   A tuberculose é uma infecção causada por um microorganismo 
chamado Mycobacterium tuberculosis, também conhecido por bacilo de Koch. A 
doença costuma afetar os pulmões mas pode, também, ocorrer em outros órgãos do 
corpo, mesmo sem causar dano pulmonar. OBJETIVOS: Incrementar o diagnóstico 
da Tuberculose na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado por 
meio da implantação da cultura pelo método Ogawa Kudoh. MÉTODOS: Estudo 
prospectivo, no período de Agosto/2010 a Maio/2011 em diversas amostras com 
suspeita clinica de tuberculose, processadas no laboratório de Bacteriologia da 
FMT/HVD. RESULTADOS:	  Foram encaminhadas ao Laboratório de Bacteriologia da 
Fundação de Medicina Dr. Heitor Vieira Dourado  2677 amostras de materiais 
diversos no periodo de agosto de 2010 a maio de 2011:  84,9% (2272/2677) 
amostras de escarro, 3,5% (94/2677) de sangue periférico, 4% (106/2677) de biópsia 
e 7,6% (205/2677) de outros materiais como urina, secreções,lavado  gástrico  e 
abscessos,destas amostras além de coloração de Ziehl-Neelsen, foram realizadas 
culturas para isolamento de micobactérias pelo método Ogawa Kudoh. Do total de 
1699 pacientes, 60,5% (1027/1699) eram do gênero masculino e 39,5% (672/1699)  
do gênero feminino. Segundo a origem das amostras dos pacientes, 35,6% 
(951/2677) do Pronto Atendimento (PA),  6% (157/2677) da enfermaria feminina, 
5,2% (141/2677) da enfermaria masculina, 7% (189/2677) do Hospital Dia, 41,5% 
(1110/2677) amostras foram enviadas do Ambulatório Geral, 2,2% (60/2677) do 
Ambulatório de Dermatologia e 2,5% (69/2677) de outros hospitais conveniados. Do 
total de 2677 amostras cultivadas,  77,4% (2073/2677) não houve crescimento de 
Unidade Formadoras de Colonias (UFC), 7% (187/2260) foram contaminadas e 
15,6% (417/2677) houve crescimento de UFC de bacilos álcool-acido-resistente 
(BAAR) em torno de 15 dias. As amostras que apresentaram crescimento 78% 
(326/417) foram identificadas como Complexo M. tuberculosis (CMTB),  em 22% 
(91/417)  como Micobacterias não causadoras de tuberculose (MNT). 
CONCLUSÃO: Através da análise realizada com base nos resultados finais 
podemos concluir que o método Ogawa Kudoh tem se mostrado  bastante 
satisfatório em relação ao diagnóstico de tuberculose, quando comparado ao tempo 
de crescimento das micobactérias no meio de cultura L.J e também quando 
analisado em relação a sua sensibilidade quando comparado a  baciloscopia. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  Ogawa kudoh, Micobacteria  e Tuberculose. 
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ESTUDO DE MULTIRRESISTÊNCIA PRIMÁRIA DE TUBERCULOSE 
PULMONAR EM MANAUS. 

 
Bolsista:	  Greicy Kelly Chem Nepomuceno 2,3 

                         Acadêmica do Curso de Enfermagem da FAMETRO 
 
Orientador: Samira Bührer 1 
 
Co-orientador: Marlúcia Garrido1 
 
Colaboradores: Wener dos Santos Pantoja 1, Patrícia Lima Quincó 1,                            
                            Etelvina Zaranza1, Irineide Antunes4,  Flor Martinez1 
 
Instituições: 1 Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado 
                      2 Faculdade Metropolitana de Manaus - FAMETRO 

                          3 Centro de Referencia Policlínica Cardoso Fontes. 
 
* Dados parciais da tese de doutoramento de Marlúcia Garrido. 
 
 
INTRODUÇÃO: A partir da década de 90, observou-se um aumento da resistência 
do Mycobacterium tuberculosis às drogas anti-tuberculose, sendo atualmente uma 
das maiores preocupações mundiais para o controle da doença.  OBJETIVOS: Este 
trabalho tem por objetivo definir o perfil de resistência do Mycobacterium 
tuberculosis, em casos novos de tuberculose pulmonar diagnosticados no município 
de Manaus. MÉTODOS: Foi realizado um estudo descritivo de corte transversal para 
estimar a multirresistência em casos novos de tuberculose que iniciaram tratamento 
no Centro de Referencia Policlínica Cardoso Fontes no período de novembro de 
2009 a outubro de 2010. Considera-se multirresistência a resistência do bacilo a pelo 
menos Isoniazida e Rifampicina, as duas drogas mais potentes no tratamento da 
doença. Foram utilizados como meios de diagnóstico: Baciloscopia de escarro, 
cultura pelo método Ogawa-Kudoh, identificação da espécie e teste de sensibilidade 
pelo Método das Proporções. RESULTADOS: Dos 298 pacientes recrutados para o 
estudo, foram obtidos os seguintes resultados: 79,2%(236/298) de culturas 
realizadas, sendo 87,3%(206/236) positivas e 12,7%(30/236) negativas. Dentre as 
culturas positivas, 84,5%(174/206) foram submetidas a teste de sensibilidade e 
identificação da espécie, com 98,9%(172/174) de M. tuberculosis e 1,1%(2/174) de 
micobactéria não tuberculosa (MNT). 86,6%(149/172) foram sensíveis às 4 drogas 
testadas e 13,4%(23/172) apresentaram algum tipo de resistência. Foram 
identificados 1,7% (3/172) casos de multirresistência primária. CONCLUSÃO: O 
nível de multirresistência primária encontrado em Manaus foi de 1,7%, confirmando 
a tendência nacional e aumentando o desafio para o controle da doença. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Tuberculose, Multirresistência, Epidemiologia. 
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BAC 03 
 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DAS AÇÕES DE CONTROLE DA 
TUBERCULOSE NO ESTADO DO AMAZONAS 

 
Bolsista: Alexandra Brito de Souza 3 
                Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNINORTE 
 
Orientador: Samira Bührer1 
 
Co-orientador: Marlúcia Garrido1,2 
 
Instituições: 1 Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado,                           
                      2 Fundação de Vigilância em Saúde 
                      3 Centro Universitário do Norte - UNINORTE 
 
 

INTRODUÇÃO:	  A tuberculose (TB) continua sendo um importante problema de 
saúde mundial, exigindo o desenvolvimento de estratégias para o seu controle, 
considerando aspectos humanitários, econômicos e de saúde pública. O 
Amazonas apresenta a segunda maior taxa de incidência do Brasil, com casos 
notificados em todos os municípios.  OBJETIVOS:	   Realizar o diagnóstico 
situacional das ações de controle da tuberculose no Amazonas, avaliar as ações 
desenvolvidas nos municípios e subsidiar o plano estadual de controle da TB do 
Amazonas. MÉTODOS: Realizou-se um estudo descritivo, com aplicação de 
questionário semi-estruturado e utilização complementar de dados do Sistema de 
Informação de Agravos e Notificação (SINAN). RESULTADOS: Todos 62 
municípios possuem o Programa de Controle da Tuberculose implantado. A busca 
ativa de sintomático respiratório (SR) é realizada em 77% (48/62) dos municípios. 
Em relação ao diagnóstico: 89% (55/62) realizam baciloscopia de escarro; 95% 
(59/62) realizam radiografia de tórax; 8 % (5/62) realizam cultura para 
Mycobacterium tuberculosis. O Tratamento Diretamente Observado (TDO) é 
executado em 90% (56/62) dos municípios, sendo que 63% (39/62) realizam TDO 
para todos os casos. Principais dificuldades: 43% (27/62) informaram a 
necessidade de capacitação em TB; 29% (18/62) a falta de insumos e 
equipamentos para realização de exames laboratoriais; 16% (10/62) a 
necessidade de transporte para realizar TDO e busca de SR.	   CONCLUSÃO: 
Embora o Programa de Controle da TB esteja implantado em todos os municípios 
do Amazonas, há dificuldades na execução de ações específicas, como a busca 
de SR, realização de baciloscopia de escarro de qualidade, cultura e TDO para 
todos os casos. Fatores que dificultam as ações: capacitação de profissionais, 
aspectos geográficos, recursos humanos e financeiros insuficientes.  
 
PALAVRAS-CHAVE:	  tuberculose, epidemiologia. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  



ANAIS	  DO	  CONGRESSO	  DE	  INICIAÇÃO	  CIENTÍFICA	  DA	  FMT-‐HVD	  –	  2011	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  
	  

DER 01 

	  

 

ALTERAÇÕES DERMATOLÓGICAS NOS PACIENTES COM 
HEPATITE C ATENDIDOS NA FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL 
DR. HEITOR VIEIRA DOURADO 

 
Bolsista: Raysa Wanzeller de Souza2 
                Acadêmica do Curso de Medicina da UEA  
 
Orientador: Mônica Nunes de Souza Santos1 

 
Colaboradores: Carolina Talhari1, Enio Martins1,  
                            Flamir Victoria1, Marilu Barbieri1, Paulo Luiz1, Wornei Braga1.  
 
Instituições: 1 Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado 
                      2 Universidade do Estado do Amazonas - UEA 

 
INTRODUÇÃO: A hepatite C é causada pelo vírus da hepatite C (VHC), cuja 
infecção costuma ser assintomática ou oligossintomática, com aproximadamente 
75% a 85% dos pacientes infectados evoluindo para a forma crônica. As principais 
conseqüências da hepatite C crônica são a fibrose hepática progressiva que pode 
levar à cirrose, a insuficiência hepática e ao  hepatocarcinoma. Além das 
alterações hepáticas características, manifestações dermatológicas podem 
ocorrer pela presença do VHC ou serem relacionadas com as drogas empregadas 
no tratamento da doença. OBJETIVOS: Avaliar  manifestações dermatológicas 
em pacientes com hepatite C em acompanhamento num hospital de referência. 
MÉTODOS: Foi realizado estudo descritivo e prospectivo para identificar 
manifestações cutâneas em pacientes com hepatite C em acompanhamento num 
hospital de referência. RESULTADOS: Foram incluídos 40 pacientes, 25 (62,5%) 
do sexo masculino e 15 (37,5%) do feminino, com média de idade de 56,5 anos.  
Dos 40 pacientes, 16 (40%) estavam em tratamento com interferon peguilado e 
ribavirina. Os demais se encontravam em acompanhamento  ambulatorial, sem 
uso de medicação específica. Dos 16 pacientes em tratamento com interferon 
peguilado e ribavirina, dez (62,5%) apresentaram manifestações dermatológicas  
como: eritema pigmentar fixo, urticária, piodermite, líquen plano, dermatite 
seborréica, hanseníase bordeline tuberculóide em reação do tipo 1, lúpus 
subagudo, pitiríase rósea, psoríase, alopecia.  Ainda nesse grupo, quatro (25%)  
apresentaram descamação, eritema e prurido no local da aplicação do IFN e 
quatro (25%) referiam prurido sem lesões dermatológicas. Dos 24 pacientes sem 
tratamento específico para hepatite C, cinco (20,8%) apresentaram alterações 
cutâneas como onicomicose, herpes simples, urticária vasculite, psoríase e 
xerodermia. CONCLUSÃO: Na amostra,observa-se maior freqüência de 
manifestações dermatológicas no grupo em tratamento específico para hepatite C, 
provavelmente relacionados com as drogas usadas no tratamento. O 
acompanhamento multidisciplinar nesses pacientes é de suma importância para o 
diagnóstico e tratamento precoces dessas manifestações, melhorando qualidade 
de vida e aumentando a adesão ao tratamento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: hepatite C, manifestações cutâneas, diagnostico 
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DER 02 

INVESTIGAÇÃO DOS AGENTES ETIOLÓGICOS EM BIÓPSIAS CUTÂNEAS 
APRESENTANDO EXAME HISTOPATOLÓGICO COMPATÍVEL COM 
LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA, HANSENÍASE, 
TUBERCULOSE, MICOBACTERIOSES NÃO TUBERCULOSAS E 
HISTOPLASMOSE 
 
Bolsista: Camila Mendes da Silva2                              
                 Acadêmica do Curso de Medicina da UFAM 
 
Orientador: Carolina Talhari1                                   
 
Colaboradores: Sinésio Talhari1; Luiz Carlos de Lima Ferreira1;  
                          José de Ribamar Araújo1; Rosilene de Andrade;  
                          Milton Ozório Moraes1; Roberto Moreira Silva1    
  
Instituições: 1 Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado  
                      2 Universidade Federal do Amazonas – UFAM 
 
INTRODUÇÃO: Granuloma é um processo inflamatório crônico associado a 
doenças não infecciosas e infecciosas. Nas infecciosas, a identificação do 
agente pelo exame histopatológico não pode ser realizada quando o parasita 
não é visualizado. Dentre as infecciosas em que granulomas podem ser 
encontrados tem-se a leishmaniose tegumentar americana (LTA), hanseníase 
paucibacilar (PB), tuberculose (TB), micobacterioses não-tuberculosas (MNT) e 
histoplasmose (HM). A Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) é uma técnica 
in vitro que permite a amplificação de seqüências específicas de DNA ou RNA. 
OBJETIVO GERAL: Identificar o agente etiológico em biópsias cutâneas com 
laudo histopatológico de dermatite granulomatosa, compatível com LTA, PB, TB, 
MNT ou HM, através de PCR, em pacientes atendidos entre janeiro/2006 a 
dezembro/2010, na FMT-HVD. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 
retrospectivo que utilizou a PCR para investigação diagnóstica de laudos 
histopatológicos compatíveis com dermatite granulomatosa infecciosa (LTA, PB, 
TB, MNT ou HM), em biópsias cutâneas emblocadas em parafinas, de pacientes 
atendidos na FMT-HVD no período de 01/2006 a 12/2010. RESULTADOS: 
Foram encontrados 254 pacientes com diagnóstico histopatológico compatível 
com as enfermidades, sendo 232 de LTA, 4 de PB, 3 de TB, 12 de MNT e 3 de 
HM. Porém, 97 foram excluídos do estudo por não apresentarem registro novo. 
No total, 157 pacientes permaneceram. Posteriormente, iniciou-se busca dos 
blocos parafinados dos referidos pacientes. Não foram encontrados 1 bloco de 
PB e 25 de LTA. Após essa etapa, 131 pacientes realizaram PCR. Dentre os 114 
blocos compatíveis com LTA, dos 14 realizados, foram 9 positivos e 5 negativos. 
Nos demais blocos de exames compatíveis com LTA, bem como nos de MNT, a 
técnica não pode ser realizada por motivos operacionais. A PCR para 
hanseníase, tuberculose e histoplasmose foram negativas. CONCLUSÃO: O 
fluxograma não terá efeito sistemático, pois os testes em sua maioria, não foram 
compatíveis ou sugestivos das enfermidades.  
 
PALAVRAS-CHAVE: granuloma, reação em cadeia de polimerase 
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DER 03 
 
 

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS, CLÍNICOS, IMUNOLÓGICOS, MICOLÓGICOS 
E TERAPÊUTICOS DAS DERMATOFITOSES EM PACIENTES HIV+/AIDS 
ATENDIDOS NA FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DR. HEITOR VIEIRA 
DOURADO 
 
Bolsista: Thaiza Maria Oliveira da Câmara Lima2 

                 Acadêmica do Curso de Medicina da UFAM  
  
Orientadora: Carolina Talhari1   
  
Colaboradores:  Carla Silvana1;  Bodo Wanke1; Mônica Nunes de Souza Santos1;  
                            Ana Tereza Orsi1; Christiane Matsuo1; Anette C. Talhari1;  
                            Sinésio Talhari1 
 
Instituições:  1 Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado   
                       2 Universidade Federal do Amazonas - UFAM 
 
 
INTRODUÇÃO: Micoses superficiais são produzidas por fungos encontrados na 
epiderme e/ou seus anexos, podendo, invadir a derme. As micoses superficiais 
não-invasivas, as dermatofitoses são freqüentes em pacientes HIV+/Aids com 
baixa contagem de CD4, no entanto, não existem informações sobre os aspectos 
epidemiológicos, clínicos, terapêuticos e micológicos das dermatofitoses em 
pacientes  HIV+/Aids no Município de Manaus. OBJETIVOS: Caracterizar os 
aspectos epidemiológicos, clínicos, micológicos, imunológicos e terapêuticos das 
dermatofitoses em pacientes HIV+/Aids atendidos na Gerência de Dermatologia da 
FMT-HVD, de agosto de 2010 a junho de 2011. METODOLOGIA: Trata-se de um 
estudo prospectivo e observacional. Nos casos suspeitos de micose, foram 
realizados exame direto e cultura obtidos de raspado de pele e/ou unha e/ou pelos. 
Dados como sexo, idade, contagem de CD4, carga viral e esquema de anti-
retroviral, foram resgatados do prontuário eletrônico do paciente. RESULTADOS: 
Foram coletados 337 espécimes biológicos, sendo 168 raspados de unhas, 156 de 
pele e 13 de pelos. Destas amostras, 91 foram positivas para fungos. Dentre as 91 
amostras, em 42 havia dermatófitos, sendo Trichophyton rubrum em 22. Em 
relação ao sexo, predominou o masculino, 22 pacientes de um total de 37. A idade 
média desse grupo foi de 38,18 anos. Dentre os 37 pacientes, 9 eram HIV+, todos 
do sexo masculino, a idade média foi de 28,75 anos e o dermatófito mais isolado foi 
o T. rubrum. As dermatofitoses foram tratadas com imidazólicos, griseofulvina e 
terbinafina. Dentre os pacientes HIV+, a média de linfócitos T-CD4+ foi de 281,6 
células/mm3 e a carga viral variou de 50 a 1 milhão de cópias/ml. Os anti-retrovirais 
mais utilizados foram biovir e efavirenz. CONCLUSÃO: Os resultados concordam 
com a literatura, que afirma ser o Trichophyton rubrum o dermatófito mais isolado 
nas infecções por dermatófitos. O reduzido número de pacientes do estudo é 
explicado pelo fato de, frequentemente, as dermatofitoses serem tratadas 
empiricamente.  
 
PALAVRAS – CHAVE: dermatofitoses, epidemiologia, clínica 
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ALTERAÇÕES DERMATOLÓGICAS NOS PACIENTES COM 
HEPATITE C ATENDIDOS NA FUNDAÇÃO DE MEDICINA 
TROPICAL DR. HEITOR VIEIRA DOURADO 

 
Bolsista: Raysa Wanzeller de Souza2 
                Acadêmica do Curso de Medicina da UEA  
 
Orientador: Mônica Nunes de Souza Santos1 

 
Colaboradores: Carolina Talhari1, Enio Martins1,  
                            Flamir Victoria1, Marilu Barbieri1, Paulo Luiz1, Wornei Braga1.  
 
Instituição: 1 Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado 
                     2 Universidade do Estado do Amazonas - UEA 

 
INTRODUÇÃO: A hepatite C é causada pelo vírus da hepatite C (VHC), cuja 
infecção costuma ser assintomática ou oligossintomática, com aproximadamente 
75% a 85% dos pacientes infectados evoluindo para a forma crônica. As principais 
conseqüências da hepatite C crônica são a fibrose hepática progressiva que pode 
levar à cirrose, a insuficiência hepática e ao  hepatocarcinoma. Além das alterações 
hepáticas características, manifestações dermatológicas podem ocorrer pela 
presença do VHC ou serem relacionadas com as drogas empregadas no tratamento 
da doença. OBJETIVOS: Avaliar  manifestações dermatológicas em pacientes com 
hepatite C em acompanhamento num hospital de referência. MÉTODOS: Foi 
realizado estudo descritivo e prospectivo para identificar manifestações cutâneas 
em pacientes com hepatite C em acompanhamento num hospital de referência. 
RESULTADOS: Foram incluídos 40 pacientes, 25 (62,5%) do sexo masculino e 15 
(37,5%) do feminino, com média de idade de 56,5 anos.  Dos 40 pacientes, 16 
(40%) estavam em tratamento com interferon peguilado e ribavirina. Os demais se 
encontravam em acompanhamento  ambulatorial, sem uso de medicação 
específica. Dos 16 pacientes em tratamento com interferon peguilado e ribavirina, 
dez (62,5%) apresentaram manifestações dermatológicas  como: eritema pigmentar 
fixo, urticária, piodermite, líquen plano, dermatite seborréica, hanseníase bordeline 
tuberculóide em reação do tipo 1, lúpus subagudo, pitiríase rósea, psoríase, 
alopecia.  Ainda nesse grupo, quatro (25%)  apresentaram descamação, eritema e 
prurido no local da aplicação do IFN e quatro (25%) referiam prurido sem lesões 
dermatológicas. Dos 24 pacientes sem tratamento específico para hepatite C, cinco 
(20,8%) apresentaram alterações cutâneas como onicomicose, herpes simples, 
urticária vasculite, psoríase e xerodermia. CONCLUSÃO: Na amostra,observa-se 
maior freqüência de manifestações dermatológicas no grupo em tratamento 
específico para hepatite C, provavelmente relacionados com as drogas usadas no 
tratamento. O acompanhamento multidisciplinar nesses pacientes é de suma 
importância para o diagnóstico e tratamento precoces dessas manifestações, 
melhorando qualidade de vida e aumentando a adesão ao tratamento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: hepatite C, manifestações cutâneas, diagnóstico 
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DIP 01 

	  

ANÁLISE DA FREQUÊNCIA DA ESTRONGILOIDÍASE EM BIÓPSIA 
GÁSTRICA E DUODENAL DE PACIENTES COM HIV/AIDS 

 
Bolsista: Lucienne Barbieri Victoria2 

                Acadêmica do Curso de Medicina da Universidade Nilton Lins  
 
Orientador: Silvia Leopoldina S. de Souza Almeida1  
 

Colaboradores: Marilaine Martins1 
                 Flamir Victoria1 
                 José Ribamar Araújo 1 

 
Instituições: 1 Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado 
                                 2 Universidade Nilton Lins 
 
INTRODUÇÃO: O Strongyloides stercoralis é um nematódeo intestinal que pode 
causar uma auto-infecção grave, que quando associada a imunossupressão esse 
ciclo pode levar a uma síndrome de hiperinfecção sendo fatal devido ao aumento 
da carga parasitária e da migração dos mesmos. O método diagnóstico da 
estrongiloidíase consiste em EPF e concomitantemente exame histopatológico 
de biópsia gástrica e duodenal. OBJETIVO: Avaliar a freqüência da infecção pelo 
S. stercoralis na mucosa gástrica e duodenal de pacientes portadores de 
HIV/AIDS; Determinar a freqüência do S. stercoralis em biópsia da mucosa 
gástrica e duodenal de pacientes portadores de HIV/AIDS no período de 
janeiro/2006 a abril/2011; e avaliar o perfil clínico e laboratorial (CD4+) dos 
pacientes que apresentaram estrongiloidíase em mucosa gástrica e duodenal no 
período do estudo. METODOS: O estudo é do tipo descritivo de uma série de 
casos de pacientes com HIV/AIDS encaminhados ao serviço de Endoscopia 
digestiva da FMT-HVD, procedentes do ambulatório de DST/AIDS e enfermarias 
de acordo com o período do estudo janeiro/2006 a abril/2011. RESULTADOS: 
Foram analisadas trezentos e dezoito (n=318) biópsias gástrica/duodenal de 
pacientes com HIV/AIDS que realizaram endoscopia digestiva alta na FMT-HDV, 
durante o período de janeiro/2006 a abril/2011. Do total de exames 
histopatológicos realizados (n=318), encontramos quatro (0,8%) pacientes com 
presença de S. stercoralis na lâmina de mucosa gástrica/duodenal. Dentre os 
pacientes com lâmina positiva para o parasita em questão três eram do sexo 
feminino e um do sexo masculino (3:1). A faixa etária destes pacientes variou de 
27 a 38 anos, com uma idade média de 42,7 anos. CONCLUSÃO: Verificou-se 
que dos pacientes diagnosticados todos foram à óbito. Os resultados 
encontrados neste estudo mostram que a endoscopia digestiva alta é um meio 
diagnóstico que possibilita um tratamento precoce, pois quando este parasita é 
encontrado em outro sítio, denota uma forma disseminada e grave da doença 
levando a maioria dos pacientes à óbito, muitas vezes sem tratamento. A 
realização do diagnóstico precoce pode possibilitar uma maior sobrevida a este 
grupo de pacientes. 

 
PALAVRAS-CHAVE: S.stercoralis, HIV/AIDS, Endoscopia digestiva alta; 
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DIP 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, LABORATORIAIS E TERAPÊUTICAS DOS 
PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE MENINGOENCEFALITE CRIPTOCÓCICA 
ASSISTIDOS NA FMT-HVD 

 
Bolsista: Keite Ivi Moura da Cunha 2 
                Acadêmica do Curso de Medicina da UFAM 
 

Orientadora: Silvia Leopoldina S. de Souza Almeida1 
 

Co-orientadora: Rossicléia Lins Monte1 
 

Colaboradores: Carla Silvana Santos1; Raphael  Pereira da Silva2;  
                             Carolina Lima de Abreu Teixeira2 
 

Instituição: 1 Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado   
                               2 Universidade Federal do Amazonas - UFAM 
 
INTRODUÇÃO:Criptococose é uma micose profunda,causada por fungos como C. 
neoformans e C. gattii.As características da doença causada pelas duas espécies 
são idênticas.É mais freqüente em homens,com idade entre 30-60 anos.O 
diagnóstico se baseia na suspeita clínica e rotina laboratorial de 
qualidade.OBJETIVOS:Determinar o perfil clínico,laboratorial e terapêutica dos 
pacientes acometidos por meningoencefalite criptocócica concomitantemente ou 
não a infecção pelo HIV.MÉTODOS:Estudo descritivo,prospectivo a fim de 
descrever perfil clínico,laboratorial e terapêutica de pacientes com 
meningoencefalite criptocócica com ou sem co-infecção pelo HIV.Foram incluídos 
pacientes com diagnóstico de meningoencefalite criptocócica,de ambos os sexos e 
todas as faixas etárias,desde que aceitem participar do estudo.Informações 
relativas a sexo,idade,sorologia para HIV,tempo de evolução da doença e aspectos 
clínicos foram obtidos através de entrevista com o paciente e do prontuário; Os 
critérios diagnósticos foram cultura ou coloração pela tinta da China 
positiva.RESULTADOS:Foram incluídos 20 pacientes,com idade entre 9 e 55 
anos.Houve predominância no sexo masculino.A SIDA foi a doença mais 
associada,correspondendo a 90%,destes 39% tiveram conhecimento de sua 
condição sorológica a partir deste momento.As manifestações clínicas mais comuns 
foram cefaléia(75%),febre(75%),vômitos(75%),rigidez de nuca (50%), 
comprometimento de nervos cranianos(50%).Quanto ao diagnóstico,pesquisa com 
tinta nanquim foi positiva na primeira amostra de LCR em 80% dos casos,em 20% 
positividade ocorreu na segunda amostra.75% apresentaram hipoglicorraquia,60% 
hiperproteinorraquia,80% pleocitose.Quanto à terapêutica 25%dos pacientes 
utilizaram anfotericina B isoladamente,70%utilizou anfotericina B com fluconazol,5% 
realizou esquema de anfotericina B seguida de fluconazol.CONCLUSÃO:Esta 
doença vem sendo cada vez mais diagnosticada.Ao contrário do que propõe a 
literatura verificou-se a maioria dos pacientes(60%)com idade inferior a 30 anos.O 
tratamento é longo,maior que o previsto no Clinical Practice Guidelines for the 
Management of Cryptococcal Disease,com pacientes mantendo gemulação do 
microrganismo no LCR mesmo após o período de tratamento estimado.Devido 
quadro clínico inespecífico,em pacientes com tais queixas este diagnóstico deve ser 
lembrado. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Meningoencefalite criptocócica, líquor, manifestações 
clínicas. 
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DIP 03 

	  
	  

 
ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DA CO-INFECÇÃO 
TUBERCULOSE E AIDS NA FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DR. 
HEITOR VIEIRA DOURADO. 

	  
 

Bolsista: Eliane Schaeffer2 
                Acadêmica do Curso de Medicina da Universidade Nilton Lins 
 
Orientador: Lucilaide Oliveira Santos1 

 
Colaboradores: Maria do Socorro Guimarães de Souza1;   
                            Irineide Assumpção Antunes1;  Rossicléia Lins Monte1;  
                           Joelma Martins Rocha1 
 
Instituições: 1Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado 
                      2 Universidade Nilton Lins - UNL 
 
INTRODUÇÃO: A infecção pelo HIV/Aids mudou o perfil da tuberculose no 
mundo, a coexistência das duas doenças aliados aos graves problemas sócio-
econômicos, levaram a alarmantes taxas de incidência e letalidade por 
tuberculose. OBJETIVOS: Estudar os aspectos clínicos e epidemiológicos dos 
pacientes com a coinfecção tuberculose/HIV/Aids atendidos na Fundação de 
Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado. MÉTODOS: Trata-se de um 
estudo descrito de casos de pacientes com HIV/Aids e tuberculose, atendidos 
na FMTHVD. A população do estudo foi constituída por pacientes com idade 
acima de 14 anos, independente do gênero, com diagnóstico da coinfecção. 
RESULTADOS: No período de Agosto de 2010 a julho de 2011 foram 
estudados 151 pacientes com diagnóstico de tuberculose associada ao 
HIV/Aids. Destes 50 (33,1%) foram atendidos no ambulatório de tisiologia e 101 
(66,9%) internados na unidade hospitalar. Dos 151 pacientes 67,6% era do 
gênero masculino; a idade média foi de 36 anos. A forma clínica predominante 
foi à pulmonar (80,8%). Entre a forma extra-pulmonar, a mais freqüente foi 
ganglionar. Em relação ao tratamento a maioria recebeu COXIP®. Dos 101 
pacientes que foram internados, 20 (19,8%) evoluíram para o óbito. 
CONCLUSÃO: Este estudo corrobora para o conhecimento da coinfecção 
tuberculose/HIV/Aids. Por ser a tuberculose uma das principais causas de 
óbitos entre os casos de AIDS, e considerando o aumento de casos de Aids em 
nosso Estado, é imprescindível agir no sentido de diminuir a taxa de TB entre a 
população infectada pelo HIV. Neste sentido, é importante a realização da 
sorologia para HIV em todos os pacientes em tratamento para TB, assim como 
investigação de TB em pacientes com HIV/Aids, com intuito de diminuir a 
morbidade e mortalidade dessa doença em nosso meio.  
	  
PALAVRAS-CHAVE: Tuberculose, HIV, aids 
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DIP 04 

AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS CLÍNICOS E IDENTIFICAÇÃO DOS 
PRINCIPAIS AGENTES ETIOLÓGICOS DAS ONICOMICOSES EM 
PACIENTES HIV – POSITIVOS OU PORTADORES DE AIDS, ATENDIDOS 
NO AMBULATÓRIO DE DERMATOLOGIA DA FMT-HVD 

 
Bolsista: Yasmin Emile Conte Abi-Abib2 

                 Acadêmica do Curso de Biomedicina da UNIP 
 
Orientador: Carla Silvana da Silva Santos1 

 
Colaboradores: Bodo Wanke1, Leila Cristina Ferreira da Silva1,  
                            Virginia Vilasboas Silva1, Luciana Mendes dos Santos1. 
 
Instituições: 1Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado. 
                      2 Universidade Paulista - UNIP 

 
INTRODUÇÃO: Onicomicose, micose que acomete as unhas. Entre os agentes 
etiológicos destas lesões destacam-se as leveduras, os dermatófitos e os fungos 
filamentosos não-dermatófitos. OBJETIVOS: Avaliar os aspectos clínicos e 
identificar os principais agentes etiológicos das onicomicoses em pacientes HIV-
AIDS, atendidos no ambulatório de Dermatologia da Fundação de Medicina Tropical-
HDV. MÉTODOS: Avaliar os aspectos clínicos e identificar os principais agentes 
etiológicos das onicomicoses em pacientes HIV-AIDS, atendidos no ambulatório de 
Dermatologia da Fundação de Medicina Tropical-HDV. RESULTADOS: No período 
de 10 meses, foram atendidos 49 pacientes com suspeita clínica de  onicomicose, 
sendo  HIV-AIDS positivos. Desses 49 pacientes, somente 35 (71,4%) faziam uso de 
antirretrovirais e 5 (10,2%) faziam uso de antirretrovirais + antifúngico, 32(65,6%) 
eram do sexo masculino e 17(35,4%) eram do sexo feminino. A faixa etária mais 
acometida foi entre 30 a 50 anos., as amostras obtidas do raspado ungueal, 
27(55,08%) foram positivas no exame direto, 13 (26,52%) tiveram resultado negativo 
tanto no exame direto como na cultura, 8(16,32%%) foram positivas somente em 
cultura e  12(24,48%) foram positivas na cultura e exame direto.Os fungos 
filamentosos ocorreram em  7(14,28%)  amostras clínicas, tendo como principal os 
dermatófitos do tipo Trichophyton rubrum em 4 (8,16%) amostras clínicas, 
Trichophyton  mentagrophytes com 1 (2,04%) amostra clínica e Microspurum 
gypseum com 1 (2,04%) amostra clínica e foi obtido no isolamento 1 (2,04%) 
amostra  clínica de fungo filamentoso não dermatófitos Fusarium sp e tiveram 9 
(18,36%) espécies de leveduras isoladas. Os 5 (10,2%) pacientes  que  
apresentaram  CD4+ superior a  450 células/mm3, cujo   suspeita clínica era de  
micose ungueal, tiveram resultados negativos para fungos. CONCLUSÃO: A 
prevalência em nosso estudo das amostras positivo tanto em exame direto como 
cultura foi de 16,32% (8/49), sendo assim, os resultados obtidos neste trabalho dos 
pacientes com suspeita clínica de onicomicose atendidos no ambulatório de 
Dermatologia da FMT-HVD estão de acordo com os  trabalhos publicados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Onicomicose, HIV/AIDS, Dermatófitos. 
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DIP 05 

	  

	  

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS, CLÍNICOS E MICROBIOLÓGICOS DE 
PACIENTES COM FEBRE TIFÓIDE INTERNADOS EM UM HOSPITAL DE 
REFERÊNCIA DA AMAZÔNIA BRASILEIRA, 2001 A 2011 

 
 

Bolsista: Diego do Monte Rodrigues Seabra4 

                           Acadêmico do Curso de Medicina da UEA 
 
Orientador: Marcelo Cordeiro dos Santos1,2,3,4 
 
Colaboradores: Rossicléia Lins Monte1;  
                            Ádria Karina Farias de Aquino1;  
                            Nathália Campos Schimidt1 
 
Instituições: 1. Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado  
                      2. Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas 
                      3. Universidade Nilton Lins, 4. Universidade do Estado do Amazonas 
 
INTRODUÇÃO: A febre tifóide(FT) é uma doença bacteriana aguda, causada pela 
Salmonella enterica do grupo D e sorotipo typhi(S. typhi), de caráter endêmico na 
região Norte. A Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado(FMT-HVD) 
é a unidade referência no estado do Amazonas para atendimento de pacientes 
portadores desta patologia. OBJETIVOS: Descrever os aspectos epidemiológicos, 
clínicos e microbiológicos de pacientes com diagnóstico confirmado de FT internados 
na FMT-HVD em um período de 10 anos. MÉTODOS: Inquérito descritivo 
retrospectivo no período de janeiro de 2001 a maio de 2011 de casos confirmados 
de FT através de isolamento de S. typhi em hemocultura, coprocultura ou 
mielocultura. RESULTADOS: De 2001 a 2011, ocorreram 110 internações de 
pacientes com critério clínico-epidemiológico de FT, sendo 49(41,6%) incluídas por 
preencherem o critério de caso confirmado. Desse universo, 71,4% eram do sexo 
masculino com mediana de idade em 23 anos(4-60) e média de internação de 12 
dias. A febre(98%) e a dor abdominal(89,8%) foram os sintomas mais frequentes, 
seguido de náuseas/vômitos(73,5%), diarréia(73,5%), cefaléia(71,4%) e 
hepatoesplenomegalia(59,2%). História de viagem de barco por até 30 dias antes do 
início dos sintomas foi referida por 32,7% dos pacientes, o consumo de água não-
tratada de rio por 14,3% e de poço 26,5%. Através de hemocultura, isolou-se S. typhi 
em 87,8% dos casos, coprocultura 10,8% e mielocultura 2%. Observou-se, ao 
antibiograma, resistência à ampicilina em 20,5%(IC 95%9,8-35,5), 
cloranfenicol(2,1%) e ceftriaxona(6,3%). CONCLUSÃO:	  A FT permanece como um 
agravo de certa relevância na região norte, com apresentação clínica semelhante a 
outras doenças febris prevalentes. A hemocultura deve ser utilizada como um dos 
instrumentos diagnósticos para pacientes febris procedentes da região Amazônica.	  
Considerando que Manaus será sede da Copa do Mundo de 2014 e ainda, que o 
transporte fluvial é o principal meio de transporte na região, ações de vigilância 
sanitária devem ser intensificadas para redução dos riscos de exposição. 
 
PALAVRAS-CHAVE: S. typhi, viagem de barco, hemocultura  
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DIP 06 
 

ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DA HISTOPLASMOSE 
DISSEMINADA ASSOCIADA A AIDS 
 
 
Bolsista: Paula Marques Marinho2 

                 Acadêmica do Curso de Medicina da UEA 
 
Orientador: Lucilaide Oliveira Santos1 

 
Instituições: 1Fundaçao de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado 
                                2 Universidade do Estado do Amazonas  
 
 
INTRODUÇÃO: As dificuldades para a realização do diagnóstico e o início 
precoce de terapia específica em pacientes com histoplasmose disseminada 
associada ao HIV/Aids, são fatores que elevam a morbimortalidade relacionados a 
esta micose. OBJETIVOS: Este trabalho pretende conhecer as características 
clínico e epidemiológicas dos casos de histoplasmose disseminada em pacientes 
com HIV/Aids atendidos na Fundação de Medicina Tropical Dr Heitor Vieira 
Dourado. MÉTODOS: Foi realizado um levantamento retrospectivo (de 10 anos, 
janeiro de 2000 a julho de 2010) da prevalência desta micose na FMTAM-HVD, no 
qual foram inclusos pacientes de ambos os gêneros, maiores de 14 anos, com 
histoplasmose disseminada associada a Aids, diagnosticados na FMTHVD. Para a 
realização deste estudo foi criado um instrumento de coleta de dados (ficha 
protocolo). Todas as variáveis foram incluídas em banco de dados. 
RESULTADOS: Foram avaliados prontuários de 76 pacientes com histoplasmose 
associada ao HIV/Aids. Foi observado predominância do sexo masculino com 
67,11% (n=51) dos casos e faixa etária média foi de 37,77 anos. As doenças mais 
encontradas na história patológica pregressa foram malária 38,15% (n=29) e 
tuberculose 28,95% (n=22). Os principais sinais e sintomas foram: sintomas 
gerais 96,1% (n=73), febre 88,15% (n=67), perda de peso 75% (n=57), dispnéia 
61,84% (n=47), dor abdominal 50% (n=38), tosse produtiva 40,79% (n=31), 
palidez cutânea 38,15% (n=29), dor torácica 34,21% (n=26), 
hepatoesplenomegalia 22,09% (n=19). Na análise dos exames laboratoriais os 
resultados mais relevantes encontrados foram anemia em 90,79% (n=69), 
leucócitos menor que 2.000 células/mm3 em 73,61% (n=56). O isolamento do 
Histoplasma capsulatum foi através de cultura de diferentes amostras, com maior 
freqüência Mielocultura 61,62% (n=53). CONCLUSÃO: O mapeamento dos 
aspectos clínicos e epidemiológicos da infecção por histoplasmose associada ao 
HIV/AIDS permite uma detecção e tratamento precoce de novos casos, 
contribuindo de forma significativa na melhora do prognóstico de tais pacientes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Histoplasmose, HIV, Aids, Epidemiológicos 
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DIP 07 

 
COMPARAÇÃO DOS FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À 
MORTALIDADE EM PACIENTES COM SEPSE, PORTADORES OU NÃO 
DE HIV/AIDS, EM DUAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA PÚBLICA 
EM MANAUS. 

 
Bolsista: Eduardo Firmo 
                Acadêmico do Curso de Medicina da Universidade Nilton Lins 
  
Orientador: Márcia Melo Damian1,2 

 
Colaboradores: José Pablo1; Luciana Orencio1, Yumi Onmishi1 
 
Instituições: 1 	  Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado  
                      2 Hospital Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado 
 
INTRODUÇÃO: A sepse compreende uma síndrome clínica cuja resposta 
inflamatória sistêmica (SIRS) pode ser secundária a um processo infeccioso, no 
qual o foco primário pode ou não estar evidente. OBJETIVOS:	   Avaliar a 
mortalidade da sepse em duas coortes de pacientes com e sem HIV, identificando 
marcadores biológicos para o desfecho óbito. MÉTODOS:	  O estudo foi do tipo 
coorte prospectiva observacional e caso-controle aninhado. A amostra foi 
calculada para observação prospectiva de duas coortes de pacientes sépticos 
definidas como: coorte 1- pacientes sépticos com HIV; coorte 2- pacientes 
sépticos sem HIV.	   A busca ativa de pacientes será feita nas UTI’s da 
UHNA/FMTAM e HPSJL. RESULTADOS:	   Foram incluídos na pesquisa 38 
pacientes com diagnóstico de sepse, cuja média de idade foi 42,6 anos (Dp = 
20,7), dos quais, 65,7% (25/38) eram do gênero masculino e 34,2% (13/38) 
feminino.	  Os pacientes foram distribuídos uniformemente nas unidades de terapia 
intensiva do FMTAM-HVD (19) e HPSJL (19). A média de dias de internação foi 
17,4 (Dp = 10,6; 1-28 dias). O coeficiente de mortalidade geral do estudo foi 50% 
(19/38), predominando no gênero masculino sem diferença estatísticamente 
significativa, sendo a média de idade menor nos pacientes que sobreviveram. 
CONCLUSÃO: A literatura refere que o sexo masculino é fator de risco para a 
sepse, o que não foi demonstrado neste trabalho. A média de idade foi 
ligeiramente menor quando comparada a estudos brasileiros. A mortalidade foi 
alta, semelhante as taxas da literatura.	   A distribuição dos pacientes não foi 
uniforme e o número amostral reduzido, podendo ter comprometido os resultados 
e a conclusão do estudo. Um dos fatores limitantes deste estudo foi não ter sido 
feita a dosagem seriada da PCR e do lactato. Outra limitação foi que os pacientes 
foram acompanhados somente até o 28º dia após a inclusão no estudo, 
impossibilitando dimensionar a mortalidade posterior.  
 
PALAVRAS-CHAVE: sepse, HIV, marcadores. 

 



	  
ANAIS	  DO	  CONGRESSO	  DE	  INICIAÇÃO	  CIENTÍFICA	  DA	  FMT-‐HVD	  –	  2011	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	  
	  

	  
 

DST 01 
 

PREVALÊNCIA DA INFECÇÃO PELO PAPILOMAVIRUS HUMANO EM 
HOMENS HIV+/AIDS, ATENDIDOS NA FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL 
DR. HEITOR VIEIRA DOURADO 

 
Bolsista: Jusimara Maia2 

                Acadêmica do Curso de Medicina da UEA  
 

Orientador: Angélica Espinosa Miranda1 

 

Colaboradores: Luiz Carlos de Lima Ferreira1, Giuseppe Figliuolo2, Alex Panizza2 

 

Instituições: 1 Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado 
                       2 Universidade do Estado do Amazonas 
 
INTRODUÇÃO: Estudos revelam que a infecção genital, ocasionada pelo 
papilomavírus humano (HPV), é um problema de importância crescente, devido à sua 
elevada freqüência e associação ao câncer, sobretudo, em pacientes 
imunodeprimidos. A dimensão do problema representado pela co-infecção peniana 
pelo HPV em indivíduos HIV positivos, e suas conseqüências no tocante ao 
surgimento de neoplasia intraepitelial (NIP) de pênis não são conhecidas, já que a 
maioria dos estudos foi realizada em mulheres, e em indivíduos soronegativos para o 
HIV. OBJETIVOS: Determinar a prevalência de infecção pelo HPV em amostras de 
pênis de homens HIV positivos, avaliar as características sócio-demográficas e co-
fatores de risco para infecção por HPV, avaliar a influência do estado imunológico nas 
manifestações clínicas genitais e estimar a concordância entre a peniscopia e o 
método de biologia molecular (Reação em cadeia da polimerase) na detecção do 
HPV. MÉTODOS: O estudo teve como alvo homens, maiores de 18 anos e 
soropositivos para o HIV. Após terem concordado com o estudo e assinado o termo 
de consentimento livre e esclarecido, os participantes responderam a um questionário 
padronizado e foram submetidos à inspeção urológica genital e peniscopia com ácido 
acético a 5%, coleta esfoliativa com escova para pesquisa de DNA de HPV por 
técnicas de biologia molecular (PCR e Captura Híbrida), biópsia e estudo 
histopatológico nos casos onde foram detectados lesões. RESULTADOS: Foram 
atendidos no total 276 homens, obtivemos uma prevalência de HPV ao redor de 50%, 
sendo considerados co-fatores de risco com significância estatística: faixa etária < 50 
anos, heterossexuais, raça faioderma, uso de drogas ilícitas, fase de AIDS, uso de 
terapia antiretroviral de alta potência, presença de doenças relacionadas ao HIV e 
contagem de células CD4< 200 céls/mm3. CONCLUSÃO: A peniscopia mostrou-se 
um método com boa especificidade e baixa sensibilidade, com fraca correlação com a 
PCR. Os indivíduos com lesões acetobrancas tiveram risco relativo 3,6 vezes maior 
de positividade para o HPV. Nos pacientes com peniscopia positiva, a lesão clínica 
mais encontrada foi à vegetação, identificada em 27% dos pacientes. As técnicas de 
PCR e Captura Híbrida revelaram alta sensibilidade para DNA de HPV e excelente 
correlação entre ambas. Os indivíduos imunodeprimidos com CD4 < 200 céls/mm3 

apresentaram maior prevalência de lesões penianas HPV-induzidas e lesões pré-
malígnas, sendo estas últimas encontradas em 10% da amostra estudada.  

 

PALAVRAS-CHAVE: HIV, HPV, Câncer pênis. 
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DST 02 

	  

PREVALÊNCIA DA INFECÇÃO PELO HIV, SÍFILIS, HEPATITES VIRAIS E 
VULNERABILIDADE SÓCIO-COMPORTAMENTAL NA DEMANDA 
ATENDIDA NO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA) DA 
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DR. HEITOR VIEIRA DOURADO – 
FMT-HVD 

 
Bolsista: Bruno dos Santos Fernandes2 

               Acadêmico do Curso de Enfermagem da UNINORTE 
 
Orientador: Leila Cristina Ferreira da Silva1 

 
Colaboradores: Sinésio Talhari1, Angélica Espinosa1  
 
Instituições: 1Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado 
                      2 Universidade do Norte - UNINORTE 
 
INTRODUÇÃO: A FMT-HVD oferece acesso aos usuários para diagnóstico HIV, 
sífilis e hepatite B/C no CTA. OBJETIVOS: Estimar a prevalência da infecção pelo 
HIV, sífilis e hepatites virais B/C, descrevendo características sócio-
comportamentais, clínicas dos usuários e a proporção de retorno para resultado do 
exame. MÉTODOS: Corte seccional, julho/10 a junho/11, no CTA. Incluído todos os 
usuários atendidos do CTA, excluindo-se os que não realizaram exames. A coleta 
de dados seguiu a rotina do CTA, utilizando a ficha do SI-CTA. Na análise calculou-
se freqüência, média e razão para variáveis sócio-comportamentais e percentuais 
de resultado positivo para prevalência de infecção. O projeto foi aprovado no 
Comitê de Ética e Pesquisa. RESULTADOS: 339 casos foram estudados, 57,2% 
eram homens. Destacou-se a faixa etária 20-29 anos (147-45,2%). Para 
escolaridade destacou-se o ensino médio (178-53,3%) e estado civil solteiro (172-
51,5 %) “solteiro”. Houve 12 (8%) casos de gestantes. Destacou-se como motivo 
para exame “exposição de risco” (148-43,9%). Nos últimos 12 meses, prevaleceu o 
tipo de parceria heterossexual no masculino (112-75,2%) e feminino (112-59,3%). 
Tipo de exposição, 303 (89,9%) referiram a “sexual”. Uso de preservativo com 
parceiro fixo, 124 (36,7%) não usaram preservativo tendo como motivo “confiança 
no parceiro” (114-33,7%). Nos eventuais, para os homens, o uso “todas às vezes” 
foi mais prevalente (47-25%). A razão para o não uso foi “confiar no parceiro” (26-
7,7%). Do total, 117 (34,5 %) apresentavam sintomas: febre (92/333-27,6 %), 
diarréia (76/334-22,8 %), perda ponderal (74/334-22,2 %). Resultados reativos: 58 
(17,1 %) HIV; 10 (3 %) - VDRL, 3 (0,9 %) - hepatite C. Houve 224 (66,1 %) 
retornaram para o resultado. CONCLUSÃO: Maior prevalência de infecção pelo 
HIV. Vulnerabilidade entre adultos jovens, escolaridade mediana, homens solteiros 
estudantes e mulheres casadas donas de casa; exposição de risco heterossexual, 
sem uso de preservativo por confiança no parceiro. Casos HIV sendo 
diagnosticados tardiamente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Prevalência, Sócio comportamental e aconselhamento. 
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ENT 01 
	  

ASPECTOS BIO-ECOLÓGICOS DE TRIATOMÍNEOS, E INVESTIGAÇÃO DE 
INFECÇÃO NATURAL POR TRYPANOSOMA CRUZI EM ÁREA RURAL DE 
MANAUS, AMAZONAS 
 
Bolsista: Clézia Cristina Ribeiro Roque2 
                Acadêmica do Curso de Biomedicina da UNIP 
Orientadora: Maria das Graças Vale Barbosa1,3 
 
Colaboradores: Laylah Kelre Magalhães3, Suzane Ribeiro Prestes3,  
                           Josué Costa de Oliveira1, Rocinaldo dos Santos Silva1,  
                           Iria Cabral de Rodriguez1, Flávio Augusto Andrade Fé1 

 
Instituição:  1  Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado,   
                      2 Universidade Paulista – UNIP,  
                      3  Universidade Estadual do Amazonas  
	  
INTRODUÇÃO: A doença de Chagas recentemente vem sendo reconhecida 
como um problema emergente e negligenciado nesta região. Tem como agente 
etiológico o protozoário Trypanosoma cruzi, e como vetores, hemípteros 
hematófagos da família Reduviidae, conhecidos como barbeiros. A domiciliação 
do vetor está relacionada à menor preservação de seus ecótopos naturais, da 
possibilidade de abrigo, do hematofagismo restrito e da oferta alimentar existente. 
OBJETIVO: Realizar um estudo sobre aspectos da bio-ecologia e infecção natural 
de Triatomíneos, por Trypanosoma cruzi em áreas rural de Manaus. 
METODOLOGIA: O estudo foi realizado em área rural de Manaus localizado no 
Assentamento Tarumã Mirim Km 21/ BR 174. Foram utilizadas armadilhas 
Noireau alocadas em dez palmeiras em áreas de dois hectares, divididos em 
quatro transectos de 50 m, observadas a cada 48 horas. Os espécimes coletados 
foram acondicionados em frasco identificados, posteriormente foi feito exame a 
fresco. Os espécimes não sobreviventes, foram armazenados a -30ºC, 
submetidos à técnica da biologia molecular. RESULTADOS: Foi registrada a 
ocorrência de 39 triatomíneos em três (3/5) espécies de palmeiras distribuídos no 
gênero Rhodnius, dos quais 38 (97,43%) foram Rhodnius pictipes e um (2,56%) 
da espécie R. robustus em diferentes estágios de desenvolvimento. Estes vetores 
foram capturados nas copas das palmeiras próximos a áreas desmatadas e 
domicilio humano. Foram capturados cinco triatomíneos no peridodomicilio: dois 
Panstrongylus geniculatus, dois R. robustus e um Eratyrus mucronatus. Somente 
na técnica de biologia molecular nove espécies de R. pictipes, um R. robustus e 
um E. mucronatus apresentaram positividade para T. cruzi. CONCLUSÃO: A 
despeito da baixa densidade populacional de triatomíneos na área rural, 
observou-se o registro de alta diversidade em espécies. E o registro de infecção 
natural por T. cruzi em três das quatro espécies (R. robustus e E. mucronatu, e R. 
pictipes) alerta para a necessidade de conscientização da população para o risco 
de contaminação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Triatomíneos, Infecção natural, T. cruzi. 
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ENT 02 

 
ASPECTOS BIO-ECOLÓGICOS DE MAMÍFEROS RESERVATÓRIOS DE 
TRYPANOSOMA CRUZI EM ÁREA RURAL DE MANAUS 
 
Bolsista: Luis Carlos Pimentel Medeiros2 
                Acadêmico do Curso de Veterinária da ESBAM 
 
Orientador: Maria das Graças Vale Barbosa1,3 
 

Colaboradores: Laylah Kelre Magalhães3; Suzane Ribeiro Preste3;  
                            Yolanda Freitas Noguth1; Josué Costa Oliveira1,  
                            Flávio augusto Andrade Fé1;  
                            Rocinaldo dos Santos Silva1; Iria Cabral de Rodriguez1. 
 
Instituição: 1 Fundação de Medina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado,  
                     2 Escola Superior Batista do Amazonas,  
                     3 Universidade do Estado do Amazonas 
 
INTRODUÇÃO: A Doença de Chagas (DC) é uma enzootia que afeta mamíferos 
silvestres em uma ampla faixa territorial do continente americano. Tem como 
agente etiológico o protozoário Trypanosoma cruzi e como vetores, hemípteros 
hematófagos da família Reduviidae, subfamília Triatominae, conhecidos como 
barbeiros. Nos vertebrados, o T cruzi circula no sangue e multiplica-se nos 
tecidos. Atualmente vem sendo reconhecida como uma importante 
antropozoonose emergente. OBJETIVOS: Realizar um estudo sobre 
reservatórios silvestres, seus índices de infecção pelo T. cruzi e riscos de 
transmissão ao homem. MATERIAIS E MÉTODOS: É um estudo descritivo, 
aberto realizado em área rural da zona Manaus, escolhida pelo fato de haver 
relato de caso autóctone da doença, localizada no Km 21 da BR 174 (Manaus - 
Boa Vista), denominada Assentamento Tarumã-Mirim. Os animais silvestres 
foram coletados em áreas de dois hectares, utilizando armadilhas do tipo 
Tomahawk, Shermman e Pitfall dispostas em locais estratégicos (Próximo de 
tocas e troncos de árvores). Quando Capturdos, os animais eram 
acondicionados em sacos individuais e recolhidos a Entomologia da FMT-HVD e 
coletadas informações biométricas. Também foi coletado 0,5 ml de sangue 
distribuído em tubos para realização de técnicas de hemocultura. 
RESULTADOS: Foram coletados 24 animais, todos dentro da floresta com 
proximidade média de 100m das residências, dos quais 23 (96%) Didelphis sp. 
Todos os animais foram submetidos à Hemocultura e Xenodiagnóstico. Na 
Hemocultura foram encontrados em 11 animais a presença de T. cruzi 
representando 45,8%. No Xenodiagnóstico registrou-se positividade para T. cruzi 
em oito (8/24) 33,3% dos animais. CONCLUSÃO: Observou-se predominância 
de Didelphis este considerando um animal sinantropico, com registro de 
positividade nos dois exames é visível a necessidade de alerta e 
conscientização da população para o risco de contaminação pelo T. cruz. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Trypanosoma cruzi. Mamíferos silvestres. Infecção 

natural. 
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ENT 03 

 
 

DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO PARA DETECÇÃO DA INFECÇÃO CHAGÁSICA 
EM POPULAÇÃO DE ÁREA RURAL DE MANAUS 

 
 

Bolsista: Laise Kelman Costa Magalhães2 
                Acadêmica do Curso de Farmácia da Universidade Nilton Lins 
 
Orientadora: Maria das Graças Vale Barbosa1 
 
Colaboradores: Laylah K.C. Magalhãe3; Suzane Ribeiro Prestes3;  
                            Rosa Amélia G. Santana3;  Josué Costa Oliveira1;  
                            Leíla I.A.T. Coelho4; Jorge Augusto O. Guerra1 

 
Instituições: 1 Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado 
                      2 Universidade Nilton Lins 
                      3 Universidade do Estado do Amazonas 
                      4 Universidade Federal do Amazonas 
 
INTRODUÇÃO: O Trypanossoma cruzi é o agente causador da doença de Chagas 
(DC), também conhecida como Tripanossomíase Americana, a qual acomete de 13 
a 15 milhões de latino-americanos. Esta doença tem como principal forma de 
transmissão a via vetorial, podendo se apresentar em duas formas: aguda e 
crônica. No Amazonas registram-se casos de DC desde 1980, relatados como 
suspeitos e/ou confirmados. Em Manaus, um inquérito sorológico recente 
encontrou uma freqüência de 1.3%, entretanto, não se conseguiu saber qual a 
cepa infectante de humanos, nem a forma de infecção destas pessoas. 
OBJETIVO: Realizar um estudo sobre a prevalência da infecção chagásica em 
área rural de Manaus.  A proposta é completar o inquérito sorológico em 100% da 
população do Assentamento Tarumã Mirim, onde residem cerca de 2000 pessoas, 
e tem histórico de casos agudos autóctones e casos crônicos indeterminados. 
MÉTODOS: Foram utilizados testes sorológicos (ELISA, IFI e TesaBlot) para 
detecção da infecção. RESULTADOS: Nesta fase foram coletadas 1.231 amostras 
sanguíneas, 737 (60%) já foram realizados o teste ELISA das quais 30 (4,07%) 
foram reativas, destas, 24( 80%) eram do sexo masculino e 6 (20%) feminino, 
11(36,6%) são naturais do Amazonas, 7(23,3%) do Pará, 4(13,3%) do Maranhão e 
8 (26,6%)  procedentes de outros estados; 18 (60%) reconheceram o barbeiro, 26 
(86,6%) consomem o fruto de palmeira, 3(10%) apresentam histórico de transfusão 
sanguínea e 12(40%) de leishmaniose, eventuando a  possibilidade de reação 
cruzada. CONCLUSÃO: Na próxima etapa será realizada a técnica de 
imunofluorescência indireta (IFI) e TesaBlot para confirmação do diagnostico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Trypanossoma cruzi. Infecção chagásica. inquérito 
sorológico 
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EPI 01  

 
ANÁLISE ESPACIAL DA MALÁRIA ASSOCIADA ÀS CONDIÇÕES SÓCIO-
DEMOGRÁFICAS NA CIDADE DE MANAUS, AMAZONAS 
 
Bolsista: Galberyano Carvalho Nogueira 2 

                Acadêmico do Curso de Medicina da UFAM 
 
Orientador: Maria das Graças Gomes Saraiva1, 4 

 
Colaboradores: Raul Diniz Souza Amorim1 
                            Marco Antonio Sabóia Moura1  
                            Eyde Cristianne Saraiva Santos 3 
 
Instituições: 1 Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado,  
                      2 Universidade do Estado do Amazonas, 
                      3 Universidade Federal do Amazonas,  
                      4 Universidade Nilton Lins  
 
INTRODUÇÃO: A malária ainda representa um sério problema de saúde pública 
na Amazônia e em particular na cidade de Manaus, capital do Amazonas. 
OBJETIVOS: Analisar espacialmente a situação epidemiológica da malária nas 
áreas urbanas, no período de 2000 a 2010. MÉTODOS: Conduziu-se um estudo 
ecológico com enfoque exploratório e dados secundários sobre o registro de 
malária e de indicadores sócio-demográficos. Utilizando o SIG realizou-se análise 
espacial para localização de áreas com transmissão da doença com identificação 
dos setores censitários referenciando os respectivos graus de risco (índice 
parasitário anual – IPA). RESULTADOS: No período de 2001 a 2010, realizou-se 
2.612.407 exames para diagnóstico de malária, desses foram positivos 344.152 
casos autóctones de Manaus. Por Plamodium falciparum 46.726 casos, P. vivax 
295.153 e infecção mista (P. falciparum+P. vivax) 2.273 casos. Em 2001, o ILP foi 
menor (6,0%), e em 2003, maior (22,0%). O IFA foi menor (3,7%) em 2010 e 
maior (23,3%) em 2005. O IPA teve maior registro (45,4%0) em 2003 e menor 
(4,05) em 2001. O IAES foi menor (6,7%) em 2001 e maior (22,6%) em 2005. A 
zona rural teve menor registro de casos 114.826 (33,4%), e a área urbana maior 
número 228.764(66,6%). Entre 2006 e 2010, o sexo masculino representou 62,1% 
(82.432 casos) e o feminino 37,9% (50.411 casos), e a faixa etária >=15 anos 
participou com 73,4% (97.499 casos). Os domicílios particulares permanentes 
sem banheiros foram 1,51%, enquanto que 10,03% não estavam ligados à rede 
de esgotamento sanitário, e 77% sem abastecimento de água pela rede geral. 
CONCLUSÃO: Dos exames, 13,2% acusaram malária autóctone. Sendo maior 
registro na área urbana que na rural. O IPA teve variação entre sem risco e alto 
risco. Porém, em 2010, as zonas Norte e Leste ficaram em baixo risco e a Oeste 
em médio risco, as demais zonas se apresentaram sem risco. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Malária. Aspectos epidemiológicos. Condições sócio-

demográficas 
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ESTUDO SOBRE ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA LEPTOSPIROSE 
HUMANA E CONHECIMENTO DE ATITUDES DAS POPULAÇÕES 
RESIDENTES EM ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO PROSAMIM 
EM MANAUS, AMAZONAS 

 
Bolsista: Jamell Cristina Malta Santiago 2 
               Acadêmica do Curso de Medicina da Universidade Nilton Lins 
  
Orientador: Maria das Graças Gomes Saraiva1.2 
 
Colaboradores: Maria das Graças Vale Barbosa 2.1.4,  Marco Antônio Sabóia 
Moura 1 
                          Érico Jander da Silva Lopes 3, Marcos da Conceição Castro 2  
                          Eyde Cristianne Saraiva dos Santos3 
                          Carlos Vitor Lamarão Pereira 3 Galberyano Carvalho Nogueira4 
 
INTRODUÇÃO: Em Manaus, a leptospirose se configura em importante problema 
de saúde pública. OBJETIVOS: Descrever o perfil epidemiológico da leptospirose, 
o conhecimento e as atitudes das populações residentes na área de abrangência 
do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (PROSAMIM), igarapé 
do 40, zona urbana Sul de Manaus, no período de 1996 a 2010. MÉTODOS: 
Conduziram-se estudos: retrospectivo com enfoque exploratório e dados 
secundários sobre a leptospirose e indicadores sócio-demográficos, e de base 
populacional em corte transversal. RESULTADOS: No período analisado, teve-se 
455 casos com 37 óbitos (letalidade 8,1%). Masculino 392 (86,2%) casos. Entre 
as faixas etárias 20 e 49 anos, 278 (61, 1%) casos. A ocupação estudante maior 
registro. Entre 2007 e 2010, dos 160 casos, 151 confirmados por critério clínico-
laboratorial e nove clínico-epidemiológico, e a freqüência mensal teve maiores 
registros em fevereiro, abril, maio e junho. Entre 2001 e 2010, dos 249 casos, 175 
casos não tinham escolaridade. Em Manaus, os domicílios particulares 
permanentes sem banheiros foram 1,51%, 10,03% não estavam ligados à rede de 
esgotamento sanitário, e 77% desprovidos de abastecimento de água pela rede 
geral. Entrevistou-se 260 pessoas, 178 (68,5%) feminino. Quando se perguntou o 
que é a doença, a proporção de resposta para conhece foi maior (58,4 %) entre 
as mulheres. Na análise por faixa etária, na pergunta como se contrai a doença, 
houve diferença estatisticamente significante (p-valor= 0,037). Em conhece o 
transmissor, 72% entre mulheres e homens a resposta foi sim, mas, relacionaram 
a transmissão a mosquitos. Em conhece os sintomas da doença, ambos os sexos 
referiram não (não houve significância entre as respostas, o teste usado o Qui-
quadrado). CONCLUSÃO: Os achados deste estudo mostraram a leptospirose 
sendo um agravo negligenciado, comprometendo anualmente a saúde das 
populações de Manaus. As pessoas quase nada conhecem sobre essa doença, 
aumentando o risco de adoecimento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Leptospirose. Aspectos epidemiológicos. Conhecimentos e 

atitudes 
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LAC 01 

CARACTERIZAÇÃO DOS ACIDENTES OCUPACIONAIS COM MATERIAL 
BIOLÓGICO, ENVOLVENDO PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATENDIDOS NA 
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DR. HEITOR VIEIRA DOURADO 
(FMT-HVD) 

BOLSISTA: Jéssica de Oliveira Coimbra2 

                            Acadêmica do Curso de Farmácia da UNINORTE 
 

ORIENTADOR: Jander Torres da Silva1 

 

COLABORADOR: Geraldo Majela Soares1 

 
INSTITUIÇÕES: 1. Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado 
                            2. Centro Universitário do Norte - Uninorte 
	  
INTRODUÇÃO: Os riscos de acidentes ocupacionais relacionados aos agentes 
biológicos como vírus, fungos e bactérias, estão amplamente distribuídos nas 
unidades de saúde, sofrendo variações proporcionais durante o contato mais 
direto dos profissionais de saúde com os pacientes, principalmente quando 
envolvem sangue e outros fluidos corporais. Todos os trabalhadores de saúde 
estão expostos a acidentes por esses agentes biológicos, uma vez que 
cotidianamente se expõem ao contato com uma variedade imensa de patógenos 
oportunistas de doenças ocupacionais como o Vírus da Imunodeficiência 
Humana (HIV), o Vírus da Hepatite B (VHB) e o Vírus da Hepatite C 
(VHC).  OBJETIVO: Caracterizar os acidentes ocupacionais com amostras 
biológicas envolvendo trabalhadores de saúde atendidos na FMT-HVD; 
identificar as categorias profissionais e as unidades de saúde que atuam. 
MÉTODOS: Estudo epidemiológico, prospectivo, de casos pós-acidente 
ocupacional, envolvendo profissionais de saúde, vitima de acidentes com 
amostras biológicas em material perfuro-cortantes que oferecem risco de 
contaminação pelos vírus do HIV, VHB e VHC, atendidos na FMT-HVD. Foram 
coletados dados sobre a causa do acidente e amostras sanguíneas dos 
profissionais vitimas de acidentes, para realização dos exames sorológicos para 
HIV, VHB e VHC, bem como amostra do paciente-fonte, sendo realizado neste o 
diagnóstico do HIV pelo método do Teste Rápido. RESULTADOS: As categorias 
com maior número de acidentes são Técnicos de enfermagem (56); Enfermeiros 
(12); Médicos (10); Dentistas (9) e Auxiliar de serviços gerais (9). Os tipos de 
instrumentos perfuro-cortantes mais envolvidos foram agulha de punção venosa 
(53); agulha de insulina (15); escalpe (11) e agulha de sutura (9). Os Pronto-
Socorros 28 de Agosto, João Lúcio e Platão Araújo registraram o maior número 
de acidentes. CONCLUSÃO: Os profissionais Técnicos de enfermagem, 
Enfermeiros e Médicos são as categorias profissionais mais envolvidas em 
acidentes. Isso pode ser explicado pelo fato dessas categorias estarem 
primariamente envolvidas no atendimento às vítimas de urgência e emergência.  
 
PALAVRAS-CHAVE: acidente ocupacional, perfuro-cortante, teste rápido. 

	  



ANAIS	  DO	  CONGRESSO	  DE	  INICIAÇÃO	  CIENTÍFICA	  DA	  FMT-‐HVD	  –	  2011	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	  
	  

 
LEI 01 

 
 

AVALIAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA LEISHMANIOSE 
 
 

Bolsista: Hannah Monteiro Assis Fonseca2 
                Acadêmica do Curso de Medicina da UEA  
 
Orientador: Nicolaus Albert Borges Schriefer 1 

 
Instituição: 1 Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado,  
                    2 Universidade do Estado do Amazonas 

 

INTRODUÇÃO: A Leishmaniose Tegumentar Americana permanece endêmica 
em vastas áreas da América Latina. No período de 1980 a 2005, realizou-se 
226.252 notificações na Região Norte, representando 37,1% dos casos do 
Brasil, dos quais 50.740 (22,4%) ocorreram no Estado do Amazonas, onde a 
incidência da LTA vem aumentando significativamente, acompanhando 
principalmente a instalação de novos núcleos residenciais em áreas onde previamente existia 
densa floresta tropical. OBJETIVOS: Avaliar a população de Leishmania guyanensis 
causadora de doença na população humana sob a área de influência da 
Fundação de Medicina Tropical do Amazonas (FMATAM). Avaliar as 
distribuições espaciais dos diferentes genótipos de leishmania detectados. 
MÉTODOS: Levantamento de casos de leishmaniose notificados em Manaus na 
base de dados do SINAN no período de 2000 a 2009 e estratificação destes 
pacientes por faixa etária, sexo, e moradia. Foram recrutados dados de 
pacientes de LTA atendidos no ambulatório da FMT-AM de 2008 a 2010, 
registrou-se coordenadas geográficas dos locais de moradia destes pacientes 
através do GPS para posteriormente, fundi-las a fotos de satélites da cidade de 
Manaus. Através de 100 culturas positivas para leishmania, realizou-se uma 
classificação das subpopulações de L. guyanensis encontradas de acordo com 
as suas similaridades. RESULTADOS: A partir das 100 amostras que renderam 
culturas positivas para leishmania, 94% da amostra consistiram em L. 
guyanensis e esta população de L. guyanensis circulante nos casos humanos 
sob a área de influência da FMTAM é bastante complexa, com ao menos quatro 
subpopulações distintas de cepas parasitárias. Foram observadas agregações 
de casos em determinadas áreas da cidade associado à elevada freqüência de 
casos notificados entre crianças, segundo dados coletados do SINAM entre 
2001 e 2009. CONCLUSÃO: A população de L. guyanensis circulante nos casos 
humanos sob a área de influência da FMT-HVD demonstrou-se bastante 
complexa, com ao menos quatro subpopulações distintas de cepas parasitárias. 
Este estudo sugere a urbanização da leishmaniose em Manaus. 
 
PALAVRA-CHAVE: Urbanização da leishmaniose 
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LEI 02 

	  

ESTUDO DE ASSOCIAÇÃO DE ALELOS DE MARCADOR MOLECULAR DO 
GENE NRAMP1 COM LEISHMANIOSE TEGUMENTAR EM UMA AMOSTRA 
POPULACIONAL DO NORTE DO BRASIL 

 
Bolsista: Luciane Macedo de Souza2 

                    Acadêmica do Curso de Farmácia da UNINORTE 
 
Orientador: Marcelo Távora Mira1 

 
Colaboradores: Felipe Sardinha1, Rajendranath Ramasawmy 1,  
                            Priscila Bentes2, Lorena Sabrina2 
 
Instituições: 1 Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado,  
                      2 Centro Universitário do Norte - UNINORTE. 
 
 
INTRODUÇÃO: A leishmaniose compreende um grupo de doenças crônicas, 
não contagiosas, causadas por diversas espécies do gênero Leishmania. À 
exemplo de outras infecções, a maioria dos indivíduos expostos não 
desenvolvem a doença, o que sugere que fatores genéticos do hospedeiro 
podem ter um papel no controle da suceptibilidade ou a resistência a LTA. 
Estudos anteriores encontraram associações do gene NRAMP1 com diversas 
doenças infecciosas. OBJETIVOS: O objetivo deste projeto é de investigar para 
associação entre LTA e variantes do gene NRAMP1. MÉTODOS: Foram 
recrutados 602 indivíduos: 302 eram pacientes com LC causada por 
L.guyanensis e 300 eram indivíduos saudáveis (Ct) morando na mesma 
localidade dos pacientes com LC. O DNA de todos os indivíduos foi extraído, 
quantificado (Nanotrop 2000) e diluído a 20ng/µl. Desses, 552 amostras foram 
submetidas ao processo de genotipagem para cinco variantes do gene 
NRAMP1 (Natural Resistance-Associated Magrophage Protein-1, também 
conhecido como SLC11A1): os polimorfismos de base única (SNP) rs7576974, 
rs2276631, rs2290708, rs3816560 e rs2279015. RESULTADOS: Observou-se 
uma diferença estatisticamente significativa na distribuição do gênero entre 
casos e controles, com mais homens com LC do que no grupo controle (p= 
4,00E-07). Para a análise, o SNP rs7576974 foi excluído, pois suas freqüências 
desviaram do Hardy-Weinberg (p=0.001). Não há nenhuma diferença estatística 
para a distribuição das frequências alélicas e genotípicas dos SNPs rs2276631, 
rs2290708, rs3816560 e rs2279015 entre os pacientes com LC e controles. No 
total, foram produzidas 2.760 genotipagens pelo método de Taqman-PCR.  
CONCLUSÃO: Este resultado sugere ausência de participação de variantes do 
gene NRAMP1 no controle da suscetibilidade à leishmaniose cutânea. Para 
excluir definitivamente a possibilidade que o gene NRAMP1 seja associado 
com susceptibilidade ou resistência a LC, análises complementares, como por 
exemplo, a construção de haplótipos, estão sendo realizadas em nosso grupo. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  leishmaniose, suceptibilidade, polimorfismos. 
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LEI 03 

 

ASPECTOS CLÍNICOS DA INFECÇÃO CHAGÁSICA EM UMA 
POPULAÇÃO DA ÁREA RURAL DE MANAUS 

 
 

Bolsista: Danny Andrey Belém Gama2 

                        Acadêmico do Curso de Medicina da UFAM 
 
Orientador: Jorge Augusto de Oliveira Guerra 1 

 
Colaborador: Cíntia Araújo Pereira 

 
Instituição: 1 Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado 
                    2 Universidade Federal do Amazonas - UFAM 
 
INTRODUÇÃO: Na Amazônia, estão entre fatores de riscos para a instalação 
da Doença de Chagas (DC) como endemia estão as migrações populacionais 
humanas e o desmatamento desordenado constituindo um problema a 
demandar atitudes específicas e eminentemente preventivas das populações e 
do ambiente. No Amazonas registram-se casos de DC desde 1980. Não raros 
são relatados casos suspeitos e/ou confirmados da DC, nas fases aguda e 
crônica, bem como micro-epidemias da fase aguda com suspeita de 
transmissão oral por alimentos contaminados pelo Trypanosoma cruzi.  
OBJETIVOS: Este projeto tem por objetivo realizar um inquérito epidemiológico 
sobre a doença de Chagas em uma população rural de Manaus, demonstrar o 
perfil sócio-epidemiológico da população estudada; Registrar a ocorrência de 
infecção chagásica humana nas áreas do estudo; Descrever as formas clínicas 
e sua relação com as cepas de T. cruzi circulante; Descrever alterações 
cardíacas e digestivas observadas no seguimento clínico; Investigar e 
descrever os fatores de risco relacionados a transmissão da infecção 
chagásica na Amazônia. METODOLOGIA: Estudo descritivo, prospectivo, 
aberto em área rural de Manaus, Assentamento Tarumã Mirim - Comunidades: 
São Sebastião, Paz, Nova Esperança, Tiú, Conquista, Imigrantes, Vitória, 
Tarumã Açu, Novo Horizonte, Novo Amanhecer, Novo Amanhecer Etapa II, 
Boa Vida, Bom Destino, São José, Fé em Deus e Pau Rosa. RESULTADOS: 
Este projeto tem faz parte de um projeto maior coordenado pela professora 
Dra. Maria das Graças Vale Barbosa: “Estudo eco-epidemiológico da infecção 
chagásica: soroprevalência, vetores, reservatórios e caracterização de cepas 
de Trypanosoma cruzi em áreas periurbana e rural de Manaus” financiado pela 
FAPEAM, as coletas estão em mais da metade e começamos a fazer as 
sorologias. O período de chuvas fez diminuírem muito o ritmo das coletas, e a 
conseqüente avaliação clínica.  CONCLUSÕES: após o término das coletas se 
começará de fato a avaliação cardíaca dos casos positivos, prevista para 
outubro de 2011, dessa forma, estamos na espera da coleta do restante dos 
dados para completar o estudo. Assim sendo, foi solicitada a renovação do 
projeto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Doença de Chagas, Manaus, Avaliação clínica.  
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LEI 04 

	  

 
LEISHMANIOSE CUTÂNEO MUCOSA - ESTUDO LONGITUDINAL COM 
AVALIAÇÃO DE SEQUELAS OTORRINOLARINGOLÓGICAS EM 
PACIENTES ATENDIDOS NA FMT- HVD 

 
Bolsista: Fernanda Rondon Fonseca Pirangy2 

                 Acadêmica do Curso de Medicina da UFAM 
 
Orientador: Jorge Augusto de Oliveira Guerra1 

 
Colaboradores: Satiko Andrezza Takano Peixoto 
 
Instituições: 1  Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado 
                       2 Universidade Federal do Amazonas - UFAM 
 
 
INTRODUÇÃO: A LM é definida clinicamente pelo comprometimento do 
revestimento mucoso das vias aéreas superiores. Fatores associados ao 
aparecimento: sexo masculino, idade, LTA anterior, grandes lesões ulceradas, 
estado nutricional tempo de LC, acomete principalmente as cavidades nasal e oral 
provocando desfiguração dessas mucosas e levando ao prejuízo da saúde do 
indivíduo, além de estigmas sociais devido as seqüelas, eventualmente acomete 
faringe, laringe. OBJETIVOS: Avaliar os aspectos clínicos e as sequelas 
otorrinolaringológicas da leishmaniose cutâneo-mucosa em pacientes atendidos na 
FMT-HVD. MÉTODOS: Estudo prospectivo, pacientes com diagnóstico de LCM 
atendidos na FMT-HVD, agosto 2010 a julho de 2011. Aspectos clínicos, 
diagnósticos terapêuticos e seqüelas dos casos. RESULTADOS: Avaliados 33 
pacientes (14 e 90 anos); mulheres 8, homens 25; LC anterior 25. Entre os casos, 
19 procediam de municípios e estados da calha sul do rio Amazonas e 18 
desenvolviam atividades relacionadas com extrativismo à época da provável 
exposição.  Obstrução nasal 24, eliminação de crostas 27, epistaxe 19, dor local 
10, rinorréia 9, prurido nasal 10, cacosmia 9. Lesões nasais 28, nasal/orofaringeal 
4, orofaringe 1. Perfurações 15, úlceras 8, infiltrado 8, hiperemia 1.  Seqüelas: 
perfuração 15, destruição mucosa desabamento pirâmide 4, sinéquias 4, sem 
seqüelas 18. IDRM: positiva - 23, NR 9,  negativa 1. Exame direto: negativo 24, 
positivo 1, NR 8. Histopatológico: compatível 13, inconclusivo 13, rinite crônica 
inespecífica 4, PCR positiva 1, não conclusiva 3, NR 29; cultura: negativa 21, NR 
12; sorologia SNR 12, positiva 5, NR 6. Tratamento: antimoniais 20, pentamidina 9, 
não tratados 4. Cura 28, seguimento 4, investigação 4, abandono 1.  
CONCLUSÕES: As leishmanioses apresentam grande impacto econômico, 
afetando principalmente países subdesenvolvidos e populações que possuem 
sérias dificuldades econômicas. O projeto deve continuar e avaliação por 
tomografia será intensificada, além dos exames de PCR para definir espécies. 
 
PALAVRAS-CHAVE: seqüelas, Leishmaniose cutâneo mucosa.  
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LEI 05 
 

 
ESTUDO DE ASSOCIAÇÃO DE ALELOS DE MARCADOR DO GENE PARK2 
COM LEISHMANIOSE TEGUMENTAR EM UMA AMOSTRA POPULACIONAL 
DO NORTE DO BRASIL 

 
Bolsista: Priscila Bentes Sousa2 
                Acadêmica do Curso de Farmácia da UNINORTE 
 
Orientador: Marcelo Távora Mira1 

 
Colaboradores: José Felipe Sardinha1, Rajendranath Ramasawmy1  
                            Luciane Souza2 
 
Instituições: 1 Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado  
                      2 Centro Universitário do Norte - UNINORTE 
  
INTRODUÇÃO: Leishmaniose tegumentar é uma doença infecciosa crônica 
causada por parasitas do gênero Leishmania sp. A exemplo de outras infecções, 
nem todos os indivíduos expostos desenvolvem a doença, sugerindo um papel 
de fatores de risco genéticos nesse controle. Dados indicam a participação do 
gene PARK2 no controle da suscetibilidade inata do ser humano a doenças 
causadas por parasitas intracelulares, em particular, a hanseníase e a febre 
tifóide/paratifóide.  OBJETIVO: Investigar se variantes do gene PARK2 estão 
associadas a suscetibilidade/resistência à leishmaniose cutânea causada pela L. 
guyanensis. MÉTODOS: Diagnóstico molecular: A extração de DNA foi feita 
usando kit Qiagen Tissue and Blood. A análise para identificação das cepas foi 
realizada de acordo com Garcia et al. (2004), utilizando-se os primers L hsp70 
sen  e L hsp70 ant. A visualização foi feita em gel de agarose 2% corado com 
brometo de etídio. Extração do DNA do hospedeiro: O DNA foi extraído e 
purificado por precipitação seletiva. Concentrações de amostras de estoque 
foram determinadas por fotometria, e soluções de trabalho foram preparadas a 
20ng/uL.Genotipagem: Os SNPs selecionados foram genotipados em plataforma 
TaqMan (PCR-5’ nuclease), tecnologia probe-based ABI, que permite 
discriminação alélica automatizada, baseada na detecção de luminescência 
alelo-específica. RESULTADOS: Foram recrutados 602 voluntários, sendo 302 
pacientes com leishmaniose cutânea (LC) e 300 indivíduos habitantes de área 
endêmica, porém sem sinal de histórico da doença, para compor o grupo 
controle. Desses, 552 foram submetidos ao processo de genotipagem dos 
polimorfismos de base única (SNP) rs6930532, rs2276201, rs9356058 e 
rs1040079, localizados no gene PARK2. Os quatros SNPs estudados estavam 
em Equilíbrio de Hardy-Weinberg. Análise preliminar indica pelo menos um 
marcador associado à ocorrência de LTA na população em estudo. 
CONCLUSÃO: Os resultados obtidos sugerem que variantes do gene PARK2 
podem estar envolvidas no controle da suscetibilidade do hospedeiro à 
leishmaniose cutânea causada pela L. guyanensis. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Leishmaniose, PARK2, polimorfismo. 
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LEI 06 
 
 

RIQUEZA DE ESPÉCIES E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE FLEBOTOMÍNEOS 
EM  AREAS URBANAS E RURAIS DE MANAUS 
  
Bolsista: Rosiane Fernandes Barbosa2 

               Acadêmica do Curso de Biologia da Universidade Nilton Lins 
 
Orientadora: Silvana Karina Arakian 
 
Colaboradores: Nelson F. Fé1,  Maria das Graças Barbosa1,3,  
                            Iria C. Rodriguez1, Flávio A. A. Fé1,  
                            Jucielle M.T. de Queiroz1, Laylah Magalhães1,   
                            Suzane Prestes1, Elcimar Neves3.  

 
Instituições: 1 Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado 
                      2 Universidade Nilton Lins 
                      3 Fundação de Vigilância em Saúde - FVS   
   
INTRODUÇÃO: Os flebotomíneos são insetos de importância médica por serem 
vetores de várias doenças, entre estas as leishmanioses. (Gomes, LMS.)	   As 
espécies de flebotomíneos do gênero Lutzomyia França, 1924 revestem-se de 
importância à Entomologia Médica, do ponto de vista sanitário e de saúde 
pública, devido ao hábito hematofágico da fêmea. (Castellón, E.G). 
OBJETIVOS: Geral: Realizar um levantamento sobre o número de espécies de 
flebotomíneos depositados na coleção entomológica da Fundação de Medicina 
Tropical do Amazonas Dr. Heitor V. Dourado.  Específicos: 1- Quantificar e 
mapear a riqueza de espécies de flebotomíneos vetores de doenças coletadas 
dentro do Município de Manaus. 2- Elaborar um catálogo sobre as espécies de 
flebotomíneos vetores de doenças encontradas em Manaus. MÉTODO: No 
período de setembro de 2010 a Junho de 2011, foi feito o levantamento de 1.335 
lâminas de flebotomíneos, onde após, foi criado um banco de dados contendo, 
identificação, quantificação e distribuição de espécies. RESULTADOS: No 
período de Setembro de 2010 a Junho de 2011, foram catalogadas 140 espécies 
de flebotomíneos, sendo 8 destas, pertencentes ao gênero Brumptomyia França 
& Parrot e as demais ao gênero Lutzomya França. Sendo que destas, as 
espécies de importância médica encontradas no município de Manaus são: Lu. 
amazonesis ;Lu. anduzei; Lu. ayrozai  ;Lu. davisi;  Lu. flaviscutellata Lu. olmeca 
nociva; Lu. paraensis; Lu. ubiquitalis; Lu. umbratilis. CONCLUSÃO: O trabalho 
teve grande relevância para a Instituição devido a realização do levantamento da 
sub família Phlebotomínae encontrada na coleção da Gerência do Centro de 
Entomologia, onde estão  registrados vários sub-gêneros entre os quais, 
encontram-se diversas espécies vetores de leishmania existente no município de 
Manaus. 
 
PALAVRAS-CHAVE: flebotomíneos, vetores 

	  
	  



 
ESPACIALIZAÇÃO DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR 
AMERICANA NA REGIÃO NORTE DO BRASIL 

 
 
Bolsista: Germano Augusto Campos Neto2 

               Acadêmico do Curso de Medicina da UFAM 
 
Colaborador: Dagoberto Moisés Feitosa do Nascimento 
 
Orientador: Jorge Augusto de Oliveira Guerra1 

 
Instituições: 1Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado 
                      2 Universidade Federal do Amazonas - UFAM 
 
INTRODUÇÃO: A abertura de novas estradas, a instalação de núcleos 
residenciais em áreas de floresta, a implantação de pólos agropecuários e os 
treinamentos militares constituem fatores importantes na epidemiologia da 
leishmaniose, o geo referenciamento é uma ferramenta utilizada no controle da 
leishmaniose.  OBJETIVOS: Realizar um estudo sobre a prevalência e a 
distribuição espacial da LTA da Região Norte (RN) do Brasil e sua relação com 
fatores socioeconômico demográficos em uma série histórica de dez anos. 
RESULTADOS: 2001 a 2008: 153.620 casos, sendo 10277 no Acre, 18360 no 
Amazonas, 5150 no Amapá, 50765 no Pará, 29226 em Rondônia, 19042 em 
Roraima e 20800 em Tocantins. 70228 (78%) homens 19248 (22%) mulheres. 
Os Mapas 1 e 2 demonstram a mudança da incidência da doença  
principalmente devido a construção de estradas e assentamentos populacionais, 
desmatamentos, agricultura e pecuária, treinamentos militares e atividades de 
extrativismo mineral ocorrendo na Amazônia. CONCLUSÕES: O projeto deverá 
ter continuidade com os dados de 2009 e 2010 a fim de se fazer uma série 
histórica de 10 anos de LTA na Região Norte. 
 
PALAVRAS CHAVE:  Leishmaniose tegumentar, Espacialização,                   

Região norte 
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MAL 01 

 
EFICÁCIA TERAPÊUTICA DA CLOROQUINA EM ASSOCIAÇÃO À 
PRIMAQUINA NO TRATAMENTO DA MALÁRIA VIVAX SEM COMPLICAÇÕES 
 
Bolsista: Karina Lopes Oliveira3 

                       Acadêmica do curso de Biologia e Química da UFAM  
   
Orientador: Franklin Santana Simões Filho1 

 
Colaboradores: Maria do Perpetuo Socorro Lopes dos Santos1,2 

 
Instituições:1 Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado  
                      2 Instituto de Medicina Tropical de Coari (Sec. Municipal de Coari) 
                      3 Universidade Federal do Amazonas - UFAM 
 
INTRODUÇÃO: O P. vivax é responsável por 55% dos casos mundiais de malária. 
Sua endemicidade é notória com cerca de 70-80 milhões de casos registrados 
anualmente. No presente, a malária vivax tem maior importância como causa de 
morbidade e de grandes perdas socioeconômicas mundiais em conseqüência do 
elevado número crescente de casos notificados e suas implicações em países fora 
do continente africano. A epidemiologia da resistência do P. vivax à cloroquina vem 
se mostrando um problema sério em alguns países asiáticos. Nas Américas, já 
existem relatos de P. vivax cloroquina-resistante no Brasil, Colômbia, Guatemala, 
Guiana e Peru. Em Manaus, ocorrência de maior número de casos de 
adoecimentos recentemenete sugere evidências de falhas terapêuticas no 
tratamento da malária vivax relacionadas a resistência parasitária, figurando como 
um fator co-promotor da endemia de malária vivax, de acordo com estudos 
recentes. OBJETIVO: Avaliar a efetividade curativa da cloroquina em associação à 
primaquina no tratamento de pacientes com malária vivax sem complicações, 
provenientes das unidades de diagnóstico e tratamento de malária da atenção 
básica do município de Manaus-AM. PACIENTES E MÉTODOS: Ensaio clínico, 
aberto, randomizado com o acompanhamento clínico-parasitológico de pacientes 
com malária não complicada causada pelo P vivax, da rede básica de saúde de 
Manaus, tratados com cloroquina em associação à primaquina, divididos em dois 
grupos: Grupo 1 (A): pacientes tratados com cloroquina por 3 dias associado à 
primaquina 30mg por 7 dias; Grupo 2 (B): pacientes tratados com cloroquina por 3 
dias associado à primaquina 15 mg por 14 dias com acompanhamento clínico-
parasitológico de por 180 dias, com tratamento será supervisionado. Os níveis de 
concentração sangüínea dos antimaláricos e metabólitos seriam mensurados, bem 
como o polimorfismo genético de plasmódios realizado para a diferenciação 
reinfeção e recaída da malária nos casos observados de falhas terapêuticas. 
RESULTADOS E CONCLUSÃO: O presente projeto de iniciação cientifica não 
pode ser implementado em virtude de estar vinculado a um estudo maior, este 
responsável de provisionar insumos especiais em tempo hábil para realização 
(comprimidos de antimaláricos com certificação físico-química). A inclusão local de 
pacientes também ficou comprometida pela baixa incidência de casos de malária 
vivax observados no período do estudo em Coari, bem como o risco de seguimento 
de pacientes  residentes em áreas rurais, oferecendo possibilidade de perdas de 
seguimento dos voluntários.  
 

PALAVRAS-CHAVE: eficácia terapêutica; resistência, malária vivax 



ANAIS	  DO	  CONGRESSO	  DE	  INICIAÇÃO	  CIENTÍFICA	  DA	  FMT-‐HVD	  –	  2011	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39	  
	  

 
MAL 02 

 
PADRONIZAÇÃO DA TÉCNICA DE PCR QUANTITATIVA EM TEMPO REAL 
COM TRANSCRIÇÃO REVERSA (QRT-PCR) PARA QUANTIFICAÇÃO DA 
GAMETOCITEMIA EM PACIENTES COM MALÁRIA VIVAX 

 
 
Bolsista: Anne Cristine Gomes de Almeida2 
              Acadêmica do Curso de Farmácia da UEA 
 
Orientador: Marcus Vinícius Guimarães Lacerda 1 
 
Colaboradores: Gisely Cardoso de Melo1, Nelida Teresa Sanchez Rua1 
                         Cynthia de Oliveira Ferreira 3 
 
Instituição:  1 Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado  
                      2 Universidade Estadual do Amazonas – UEA. 
                      3 Fundação Alfredo da Matta 
 
 

INTRODUÇÃO: Atualmente, a região Amazônica é responsável por mais de 
99% dos casos de malária vivax no Brasil. O estudo da gametocitemia em P. 
vivax é de difícil realização devido às infecções usualmente apresentarem baixa 
parasitemia, algumas vezes não detectável por microscopia óptica. A utilização 
de técnicas como a Reação em Cadeia da Polimerase com Transcrição Reversa 
são capazes de detectar níveis sub-microscópicos de gametócitos no sangue 
periférico. Este trabalho propôs a medição da gametocitemia em amostras de 
sangue de pacientes com malária vivax por meio da padronização do ensaio de 
PCR quantitativo com transcrição reversa (qRT-PCR). OBJETIVO: Realizar a 
padronização da técnica de PCR quantitativa com transcrição reversa (qRT-
PCR) para identificação de formas sexuadas circulantes de P. vivax. MÉTODOS: 
Foram coletadas amostras de sangue total e de sangue seco em papel de filtro 
de pacientes com gota espessa positiva para P. vivax, em que foi visualizada a 
presença de gametócitos. Foi realizada quantificação da gametocitemia por 
microscopia óptica e extração de RNA das amostras; para transcrição reversa e 
quantificação do produto de DNA, utilizou-se a metodologia descrita por Bharti et 
al, 2006. RESULTADOS: Foi feita a quantificação da gametocitemia dos 
pacientes com malária vivax, utilizando a técnica de microscopia óptica. Os 
experimentos de RT-PCR para a detecção dos gametócitos de P. vivax foram 
realizados, porém não foi possível fazer a detecção. Este fato poderia ser 
justificado pela baixa concentração de RNA total extraído ou por problemas nas 
condições de ciclagem da PCR. CONCLUSÃO: Não foi possível padronizar a 
técnica de qRT-PCR e comparar resultados de sensibilidade com os da 
microscopia óptica. Serão coletadas novas amostras de sangue e usar-se-á 
outra metodologia que possa melhorar a concentração de RNA total extraído das 
amostras; também haverá continuação dos testes de RT-PCR, buscando 
aperfeiçoar as condições de ciclagem das reações. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Plasmodium vivax, Gametócitos, qRT-PCR. 
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MAL 03	  

	  

 

ATIVIDADE ANTIMALÁRICA IN VITRO DE PRODUTOS NATURAIS 
AMAZÔNICOS E DE SEUS DERIVADOS SEMISSINTÉTICOS 

 
Bolsista: Tailah Oliveira Marins Azevedo4 
                 Acadêmica do curso de Farmácia da UNINORTE 
 
Orientador: Mônica Regina Farias Costa1 
 
Colaboradores: Luiz Francisco Rocha e Silva1 Pedro Paulo Ribeiro Viera1 
                            Adrian Martin Pohlit2  Rodrigo César Amorim3  
 
Instituições: 1 Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado,  
                       2 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia,  
                       3 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas,  
                       4 Centro Universitário do Norte. 
 
INTRODUÇÃO: As plantas popularmente utilizadas para o tratamento da malária na 
região amazônica produzem substâncias que apresentam, in vitro, alto poder 
inibitório frente às cepas de Plasmodium falciparum. OBJETIVO: Avaliar a atividade 
antimalárica in vitro de substâncias isoladas de plantas amazônicas e de seus 
derivados semissintéticos. MÉTODOS: Utilizou-se os produtos naturais: 4-
Nerolidilcatecol, isolado da raiz da Potomorphe peltata (Piperaceae); Neosergeolida 
e Isobruceína B, quassinóides isolados da raiz de Picrolemma sprucei 
(Simaroubaceae) e os derivados semissintéticos dos produtos naturais: 4-
Nerolidilcatecoldibenzilado, Isobruceína B Acetilada e Neosergiolida Acetilada, e 
também as drogas padrão: Cloroquina, Quinina e Artemisinina. Após o cultivo da 
cepa K1 e dos isolados de campo AM1 e AM2 foi realizado, em uma microplaca de 
96 poços, o teste in vitro. As diluições das substâncias e a suspensão de hemácias 
parasitadas foram aplicadas na microplaca. Tais substâncias foram testadas em 
sete concentrações, em triplicata. A microplaca foi incubada por 48h a 37 ºC, em 
seguida realizou-se o esfregaço e analisaram-se os resultados. RESULTADOS: Os 
resultados mostraram que o derivado semissintético 4-nerolidilcatecoldibenzilado 
obteve um IC50 entre 0,35 a 0,84 µM, enquanto seu produto natural apresentou 
inibição entre 0,45 a 0,68 µM. Os quassinóides Isobruceína B e Neosergiolida foram 
os compostos com maior atividade sobre as cepas estudadas, com IC50 na faixa de 
nM. A Isobruceína B acetilada apresentou atividade reduzida em comparação a 
Isobruceína B, uma vez que sua concentração variou de 0,2 a 0,5 µM contra 0,001 
a 0,004 µM. O mesmo ocorreu com o derivado acetilado de Neosergiolida, porém 
um IC50 de 0,08 ainda é considerado muito ativo. As drogas padrão apresentaram 
IC50 para Cloroquina entre 0,438 µM e 0,215 µM, para Quinina 0,123 µM e 0,172 
µM e para Artemisinina 0,0017 µM e 0,0009 µM. CONCLUSÃO: Conclui-se que 
todos os produtos naturais testados apresentaram significativa atividade 
antimalárica, tendo destaque  para a Neosergiolida e Isobruceína-B. 
 
PALAVRAS-CHAVE: novos antimaláricos, in vitro, produtos naturais. 
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MAL 04 

 
MALÁRIA NA GESTAÇÃO E SEU EFEITO NO PESO DO RECÉM-
NASCIDO DE PACIENTES ATENDIDAS NA FMT-HDV EM 2005-2008 

 
 

Bolsista: Anne Caroline Lopes Silva2  
                Acadêmica do Curso de Farmácia da UNINORTE 
 
Orientador: Flor Ernestina Martinez-Espinosa1 
 
Colaboradores:, Camila Helena Bôtto Menezes 1 

 
Instituições: 1 Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado.       
                       2 Centro Universitário do Norte - UNINORTE  
  
 
INTRODUÇÃO: O Plasmodium vivax causa mais de 80% dos casos de malária 
na Amazônia brasileira e a primaquina está contra-indicada em gestantes 
levando a recorrência parasitaria em mais de 30% das que já sofreram um 
episódio. Em 25% dos casos o episódio agudo cursa com atividade uterina 
levando a interrupção da gestação, principal causa de baixo peso ao nascer 
(BPN).  OBJETIVOS: Estimar a freqüência de BPN nos recém-nascidos (RN) 
cujas mães apresentaram malária vivax durante a gravidez e que foram 
acompanhadas na Fundação de Medicina Tropical do Amazonas no período de 
dezembro de 2005 a julho 2007. MÉTODOS: Estudo observacional, descritivo, 
tipo série de casos. Foram convidadas para participar gestantes com lâmina 
positiva para P. vivax, que procuraram espontaneamente a FMT-HDV. Os dados 
do RN foram coletados por nossa equipe na maternidade e nos faltantes foram 
retirados da declaração de nascido vivo do Ministério da Saúde.  
RESULTADOS: Durante o tempo do estudo foram recrutadas 508 gestantes 
com malária que apresentaram ao total 757 episódios sendo estes 624 (82,4%) 
por P. vivax. Destas últimas, a media de idade ao momento do recrutamento foi 
de 24,1 ±5,97 anos (variando de 13 a 44,68 anos); 159 (38,7%) eram 
primigestantes enquanto 103 (25,1%) estavam na segunda gestação. Houve 34 
casos de RN com BPN representando uma freqüência de 8,2%. Não houve 
diferença estatisticamente significante na idade materna ou na paridade entre 
quem teve RN de baixo peso e quem não. CONCLUSÃO: Observou-se uma 
freqüência de BPN em mulheres que apresentaram infecção por P. vivax muito 
similar da notificada para Manaus. Isto pode ser devido a que depois do primeiro 
episódio estas gestantes passaram a ser estreitamente seguidas a fim de 
diagnosticar precocemente um novo episódio de malária e evitar novos eventos 
adversos à gestação. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Gestantes, Plasmodium vivax, baixo peso ao nascer. 
 
Este estudo é um sub-projeto do denominado “Malária e gravidez na região Amazônica: diagnóstico, tratamento e 
acompanhamento clínico-laboratorial de pacientes da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas” que foi financiado 
pela FAPEAM programa DCR.	  
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MAL 05 

 
SENSIBILIDADE in vitro DO Plasmodium falciparum ÀS DROGAS 
ANTIMALÁRICAS: PERFIL DA RESISTÊNCIA DE ISOLADOS REGIONAIS 

 
 
Bolsista:  Jaqueline Goudinho Barros2 
                  Acadêmica do Curso de Enfermagem da FAMETRO 
 
Orientador: Yonne Francis Chehuan1 
 
Colaboradores: Maria José Siqueira1; Jaqueline Siqueira da Costa3,   
                            Elisangela Celestino1. 
 
Instituições: 1 Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado ,                     
                       2 Faculdade Metropolitana de Manaus  
                       3 Universidade Paulista (UNIP). 
 
 

INTRODUÇÃO: É sabido que a detecção de resistência in vitro prediz em alguns 
anos o surgimento de resistência in vivo, servindo de parâmetro importante para a 
monitorização e tomada de decisão na política de tratamento da malária numa 
dada região. OBJETIVO: Avaliar o perfil de sensibilidade in vitro do Plasmodium 
falciparum aos principais antimaláricos utilizados no Brasil de isolados 
procedentes da região endêmica do Amazonas.  METODOLOGIA: Os isolados de 
plasmódios humanos foram coletados de pacientes de ≥12 anos, de ambos os 
sexos, com malária falciparum (monoinfecção) oriundos da rotina de diagnóstico 
de malária na FMT HVD, com ausência de sinais de gravidade, sem uso de 
antimaláricos nos últimos 30 dias e parasitemia inicial  a partir de 1500 
parasitos/µL. As amostras foram processadas e colocadas em cultivo in vitro por 
72 horas sob sete diferentes concentrações de cloroquina, quinina, mefloquina, 
dihiroartemisinina e lumefantrina, em duplicatas e, a quantificação do crescimento 
dos parasitos pelo método ELISA baseado na quantificação da Proteína 2 Rica 
em Histidina (HRP2) com isolados fresco utilizando anticorpos monoclonais, como 
descrito NOEDL et al, 2002. Os resultados foram determinados pela média 
geométrica em concentração inibitória 50% (IC50), considerados como resistentes 
acima de 100nM, para cloroquina, 300nM para quinina e 30nM para mefloquina, 
dihidroartemisinina e lumefantrina. Esse estudo fez parte de um protocolo 
científico multicêntrico da Rede Amazônica de Vigilância da Resistência às 
Drogas Antimaláricas (RAVREDA) PAHO/MS.  RESULTADOS: No período no 
período agosto 2010 a junho 2011 foi coletado 27 amostras de sangue e destas 
amostras 100% testadas às drogas antimaláricas com 98,8%, cresceram in vitro. 
A finalização do estudo ficou prejudicada, pela interferência imperiosa de alguns 
fatores como o baixo numero de casos P. falciparum com os critérios de inclusão, 
assim como, a liberação de recursos em tempo hábil pela agencia financiadora.  
 
PALAVRAS-CHAVES: P. falciparum, antimalárico, in vitro. 
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MAL 06 

 

 
Plasmodium vivax: ATIVIDADE in vitro DE ISOLADOS REGIONAIS A 
CLOROQUINA, MEFLOQUINA E DIHIDROARTEMISININA 

 
Bolsista: Jaqueline Siqueira da Costa 2  
                 Acadêmica do Curso de Farmácia da UNIP 
 
Orientador:  Yonne Francis Chehuan 1 
 
Colaboradores: Maria José Siqueira1,3; Elisangela Celestino1, Jacqueline 
Goudinho4  
 
Instituições: 1 Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado;  
                                 2 Universidade Paulista (UNIP);  
                                3 Centro Universitário do Norte (UNINORTE);  
                                4 Faculdade Metropolitana de Manaus - FAMETRO 
 
INTRODUÇÃO: O perfil da sensibilidade in vitro do P. vivax às drogas 
antimaláricas são hoje escassas no Brasil, embora sejam extremamente relevantes 
no contexto da vigilância do desenvolvimento da resistência do P. vivax a essas 
drogas. A detecção de resistência in vitro prediz o surgimento de resistência in vivo, 
servindo para a monitorização e tomada de decisão na política de tratamento da 
malária numa dada região. OBJETIVO GERAL: Avaliar o perfil de suscetibilidade 
in vitro do Plasmodium vivax aos antimaláricos de isolados procedentes da região 
endêmica da Amazônia brasileira caracterizando fenotipicamente os parasitos da 
malária. METODOLOGIA: Participam do estudo  pacientes monoinfectados com 
diagnósticos de P.vivax, ambos os sexos, ≥12 anos, sem uso de antimaláricos nos 
últimos 28 dias. As amostras foram processadas e submetidas a cultivo por 48 
horas em diferentes concentrações de cloroquina, mefloquina e dihidroartemisinina. 
A presença de pLDH nos lisados de hemácias foi quantificado pelo ELISA-
sanduíche. Os resultados foram determinados pela média geométrica da 
concentração inibitória 50% (IC50), considerados como resistentes isolados com 
IC50 acima de 100nM para cloroquina e 30nM  para mefloquina e 
dihidroartemisinina. Este projeto faz parte da Rede Interdisciplinar de Pesquisa 
Clinica em Malaria por Plasmodium vivax na Amazônia Brasileira previsto para 4 
anos. RESULTADOS: Foram coletadas e testadas, no período agosto de 2010 a 
julho de 2011, 96 amostras de sangue, dos quais 58 (60%) tiveram crescimento in 
vitro satisfatório, permitindo a avaliação da IC50 com curvas interpretáveis da 
quimiossensibilidade. Os resultados mostram média geométrica (IC50) para 
Cloroquina 36,32nM (26,10nM – 46,54nM), mefloquina 16,97nM -  (14,90nM – 
19,04nM). Dados provisórios sujeitos a revisão. CONCLUSÃO: Esses dados 
preliminares são parte de um protocolo multicêntrico conduzido em Manaus e 
fornecerá importantes informações da sensibilidade plasmodial aos antimaláricos 
de uso comum que contribuirá como recomendação para o uso mais racional dos 
quimioterápicos em áreas endêmicas da Amazônia brasileira. 
 
PALAVRAS-CHAVE: P. vivax, antimaláricos, in vitro. 
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MAL 07 

	  
	  

AVALIAÇÃO DO IMPACTO DAS HELMINTÍASES NA RESPOSTA 
MICROBIOLÓGICA EM PACIENTES COM TUBERCULOSE 
PULMONAR  

 
Bolsista: Luciana Liê Góis Nogueira2 
                Acadêmica do curso de Farmácia da UNINORTE 
 
Orientador:  Marcus Vinicius Guimarães de Lacerda1 
 
Co-orientador:  Gisely Cardoso de Melo1 
 
Instituições: 1 Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado  
                       2 Centro Universitário do Norte 
 
INTRODUÇÃO: Segundo o Relatório Nacional de Acompanhamento de 2010, o 
Brasil passou a ocupar a 18ª posição, Manaus está entre os municípios do 
Estado do Amazonas com o maior número de casos de tuberculose. O controle 
imunológico dessa infecção é baseado na resposta imune celular, mediada 
predominantemente por células CD4 Th-1. A resposta imune típica induzida 
pelos helmintos intestinais é dependente de células Th-2, resposta que envolve 
produção de IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13. Induzem a produção de IgE pelas células B 
e ativação de eosinófilos, mastócitos e basófilos, respectivamente, componentes 
fundamentais na defesa contra helmintos. As infecções por helmintos estimulam 
a resposta Th2, induzem a populações de células T que suprimem respostas Th1 
e interfere com a ativação de células T efetoras contra o Mycobacterium 
tuberculosis. OBJETIVOS: Avaliar o impacto dos helmintos intestinais na 
resposta micobacteriológica em pacientes com tuberculose pulmonar. 
MÉTODOS: Amostras = Amostras de sangue periférico e fezes serão obtidas de 
todos os participantes do estudo.  Amostras de fezes serão utilizadas para o 
diagnóstico de infecção por helmintos intestinais.  Amostras de escarro serão 
obtidas dos pacientes TB e TB+Helm, antes e durante o curso do tratamento 
anti-TB, para monitorarmos a redução do cfu nos grupos supracitados.  A 
coproscopia será realizada através das técnicas de Lutz (10), Kato-Katz (11), e 
Baermann-Moraes (12,13) em pelo menos 3 amostras consecutivas de fezes. 
RESULTADOS: Projeto ainda em execução. CONCLUSÃO: A polarização da 
resposta imune para uma resposta tipo Th-2 pode influenciar negativamente uma 
resposta do tipo Th-1, inibindo a proteção imunológica do hospedeiro frente à 
patógenos cuja resposta protetora é Th-1-dependente. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Mycobacterium tuberculosis, helmintíases intestinais, 

imunologia M. tuberculosis. 
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                                                       MAL 08 

 
ESTUDO IN VITRO DA ATIVIDADE ANTIMALÁRICA DE EXTRATOS E 
FRAÇÕES DOS FRUTOS DE Picrolemma sprucei 
 
 
Bolsista: Maria Deliane Nascimento Alves2 
                   Acadêmica do curso de Farmácia da UNINORTE 
 
Orientador: Luiz Francisco Rocha e Silva1 
 
Colaboradores: Mônica Regina Costa 1 
                            Rodrigo César Amorim 3 
 
Instituições: 1 Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado                  
                       2 Centro Universitário do Norte 
                       3 Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia- INPA 
                          
INTRODUÇÃO: A Picrolemma sprucei é uma planta conhecida por apresentar 
uso medicinal nos países da Amazônia, principalmente no combate à malária. 
OBJETIVO: o objetivo proposto foi avaliar a atividade antimalárica in vitro de 
extratos e frutos de P. sprucei frente às formas sanguíneas de Plasmodium 
falciparum. MÉTODOS: Após a coleta e processamento do material vegetal foi 
preparado um extrato etanóico, a partir do qual foram produzidas cinco frações: 
Hexânica, Clorofórmica, Acetato de etila, N-butanólica e hidroalcoólica. Tanto o 
extrato quanto as frações foram submetidos ao teste antimalárico. Para o estudo 
in vitro foi utilizada a cepa K1 mantida em cultivo contínuo segundo metodologia 
descrita por Trager e Jensen (1976), onde os parasitas são mantidos em 
heritrócitos A+, meio de cultura RPMI-1640 enriquecido com plasma em baixa 
tensão de oxigênio a 37 °C. Foram estabilizados dois isolados de campo que 
foram testados frente ao extrato bruto dos frutos. quatro amostras de P. 
falciparum, das quais apenas duas cresceram continuamente. Os extratos da 
polpa e do fruto da caferana foram muito ativos enquanto o extrato da casca foi 
ativo. Foram testados os extratos brutos do fruto de P.sprucei e as drogas 
padrão frente à cepa K1 e os isolados de campo WM1 e WM2 falciparum. 
RESULTADOS: As IC50 do extrato da polpa dos frutos de caferana 
apresentaram alta atividade frente todas as cepas, sendo o extrato mais ativo 
que a cloroquina. CONCLUSÃO: No presente estudo observou-se que os 
extratos do fruto da Caferana foram ativos frente às amostras de P. falciparum 
utilizadas. As IC50 das frações e substâncias isoladas frente à cepa K1 e 
isolados de campo foram realizadas nesse projeto. 
 

PALAVRA CHAVE: Malária, Picrolemma sprucei, Plasmodium falciparum.  
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MAL 09 

 
INFLUÊNCIA DAS HELMINTOSES INTESTINAIS NA GRAVIDADE 
DA MALÁRIA POR Plasmodium vivax 

 
Bolsista:  Siuhelem Rocha da Silva2 
                 Acadêmica do Curso de Biomedicina da UNIP 

Orientador: Márcia Almeida Araújo Alexandre1 

Instituições: 1 Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado 
                      2 Universidade Paulista - UNIP 
 
INTRODUÇÃO: A malária é uma doença parasitária, febril e aguda de 
elevada prevalência e morbidade em diversas áreas tropicais e subtropicais 
do mundo. Dados preliminares sugerem uma relação entre infecções por 
helmintos intestinais e a incidência de malária associada com uma redução 
na severidade desta doença. 
OBJETIVOS: Avaliar a influência das helmintoses intestinais na gravidade 
da malária por Plasmodium vivax em pacientes hospitalizados na Fundação 
de Medicina Tropical do Amazonas Dr. Heitor Vieira Dourado. MÉTODOS: 
Estudo do tipo caso-controle com a população e amostra constituída de 
pacientes com malária por P. vivax atendidos na fundação. Cada paciente 
realizou exame parasitológico de fezes, cujos métodos coproparasitológicos 
utilizados foram: Lutz, Faust e Kato-Kats. A análise dos dados 
epidemiológicos e resultados dos exames compilados em fichas individuais 
foi feita no programa estatístico Epi Info 3.3. 2004 (CDC/Atlanta). 
RESULTADOS: Foram recrutados 117 pacientes com malária por 
Plasmodium vivax. Destes, 28 (23,9%) apresentaram algum critério de 
malária grave segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) na 
internação e 103 (76,1%) não apresentaram nenhum critério. Foi observado 
que a freqüência de helmintoses entre os pacientes com algum critério de 
gravidade foi de 35,7% e entre os pacientes sem critério de gravidade foi de 
22,3% (p=0,271). O helminto mais freqüente foi o Ancilostomídeo (9 casos; 
64,3%), seguido pelo  Trichuris trichiura (7 casos; 50%) seguido pelo Ascaris 
lumbricoides (2 casos; 14,3 %). Não houve diferença significativa entre a 
média da temperatura corporal entre os pacientes parasitados ou não 
parasitados por helmintos (p=0,859), ancilostomídeo (p=0,950) e Trichuris 
trichiura (p=0,561). A média da temperatura corporal foi significativamente 
maior entre os pacientes com Ascaris lumbricoides do que os não 
parasitados (38,6° C e 36,7° C, p=0,028). CONCLUSÃO: Não foi observado 
associação entre presença de critérios de gravidade e presença de helminto, 
o OR=0,737 (IC 95%:0,212-2,562). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Malária, Plasmodium vivax, helmintos. 
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MAL 10 

 

O EFEITO DA INFECÇÃO POR HIV NO QUADRO CLINICO DA MALÁRIA 
 
 

Bolsista: João Monteiro Carvalho Junior 2 
                 Acadêmico do Curso de Farmácia da UNINORTE  
 
Orientador: Flor Ernestina Martinez-Espinosa1 
 
Colaboradores: Nice Pontes 1, Camila Helena Bottô Menezes 3 
 
Instituições: 1  Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado  
                       2  Centro Universitário do Norte – UNINORTE;  
                       3  Universidade Federal do Amazonas- UFAM 
 
INTRODUÇÃO: A FMT-HVD é referencia para o diagnostico, tratamento e 
pesquisa biomédica em malária na Amazônia, realiza a leitura de 25 a 30% das 
lâminas coletadas e responde pelo tratamento e acompanhamento de cerca de 
50% dos casos de malária em Manaus. Esta Instituição é assim mesmo referência 
para tratamento e seguimento de pacientes com VIH/SIDA No estado do 
Amazonas os dados oficiais apontam à notificação de 2476 casos de VIH/SIDA 
entre 1986 até maio de 2005; sendo que 88% desses casos foram notificados no 
Município de Manaus. A freqüência de co-infecção Malária-HIV/Sida e a influencia 
que uma infecção exerce sobre a outra, não tem sido descritas na região. 
OBJETIVOS: Descrever a influencia da infecção por HIV no quadro clinico da 
malária, em pacientes da demanda espontânea da Fundação de Medicina Tropical 
Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD). MÉTODOS: Foi desenvolvido um estudo de 
corte transversal em pacientes com malária para estimar a freqüência de HIV, 
parâmetros clínicos e laboratoriais para avaliar o quadro de malária foram 
coletados. Os mesmos dados foram coletados em prontuários de pacientes do 
ambulatório de HIV/Sida que tinham apresentado malária, e que tinham sido 
identificados em um estudo prévio. RESULTADOS: Foram recrutados 228 
pacientes com malária que aceitaram participar do estudo e realizar sorologia para 
HIV a que foi negativa em todos os pacientes. No grupo comparativo estavam 191 
pacientes com HIV/Sida que tinham sofrido 282 episódios de malária sendo uma 
media de 1,49 (DP ± 1,13) episódio por indivíduo. Entre os pacientes co-infectados 
68,2% dos casos ocorreram no sexo masculino sendo este percentual de 31,6% 
nos pacientes com malária isolada. O P. vivax causou 83,3% e 96,5%; a média de 
hemoglobina foi de 12,2 ± 2,0 e de 12,3 ± 4,4 e a media das plaquetas foi de 
115.877,78 ± 77.492,3 e de 108.389,73 ± 77.255,04 entre os pacientes co-
infectados e os pacientes com malaria, respectivamente. CONCLUSÃO: Os 
resultados sugerem que o quadro de malária é clinicamente similar em pacientes 
com HIV/Sida positivos e negativos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: HIV/SIDA, MALÁRIA, CO-INFECÇÃO 
 
Este estudo é um sub-projeto do denominado: “ESTUDO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DA CO-INFECÇÃO VIH E 
PROTOZOÁRIOS DO GÊNERO PLASMODIUM SP. EM PACIENTES DA FMT-AM” que foi financiado pela UNESCO.	  
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MIC 01 

	  
	  

 
CRIPTOCOCOSE NO AMAZONAS EM POPULAÇÃO HIV-NEGATIVO 

 
Bolsista: Edival Ferreira de Oliveira Júnior2 

                        Acadêmico do Curso de Medicina da Universidade Nilton Lins   
 
Orientador: Bodo Wanke1,3 
 
Colaboradores: Lucilaide Oliveira Santos1 
 
Instituições: 1Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado  
                      2 Universidade Nilton Lins  
                      3 Fundação Oswaldo  Cruz (IPEC/FIOCRUZ/RJ) 
 
INTRODUÇÃO: A criptococose é micose de alta letalidade e morbidade, que 
acomete principalmente o sistema nervoso central, seja em hospedeiros 
imunodeprimidos ou imunocompetentes. O Estado do Amazonas tem condições 
climáticas e paisagísticas compatíveis com a existência de fontes ambientais de 
C. gattii. OBJETIVOS: Estudar as características clínicas e epidemiológicas dos 
casos de criptococose em pacientes HIV-negativo atendidos na FMTHVD. 
MÉTODOS: Foi realizado um estudo retrospectivo de janeiro de 2000 a julho de 
2010 da criptococose na FMTHVD através de levantamento de prontuários, 
sendo incluídos pacientes de ambos os gêneros, independente da idade, HIV-
negativos.  RESULTADOS: Foram levantados prontuários de 29 pacientes com 
Criptococose não associada a HIV/AIDS. A maioria dos pacientes procede de 
área rural (55,2%) dos diferentes municípios do Amazonas e Pará, 
predominando o sexo masculino (58,6%) dos casos. Grande parte destes 
pacientes não possuía doença de base (41,38%). A principal forma clínica foi a 
meningoencefálica. Os sinais e sintomas relacionados à doença foram: cefaléia 
(100%), vômitos (89,6%), febre (75,8%), rigidez de nuca (51,7%), alteração da 
consciência (24,1%),  fotofobia (13,8%), convulsão (6,9%), visão dupla (6,9%), 
estrabismo (6,9%), déficits focais (3,4%) e adenomegalia (3,4%). A punção 
lombar foi realizada nos 29 pacientes (100%), possibilitando a análise do liquor 
por exame direto e cultura. O primeiro foi positivo em 79,3% (n=23) e a segunda 
em 37,9% dos casos (n=11). O tratamento foi realizado através de anfotericina B 
e fluconazol em 58,6% dos casos. Quanto à evolução, 10,3% evoluíram a óbito, 
86,2% receberam alta e 3,5% abandonou o tratamento. CONCLUSÃO: A 
criptococose primária causada por C.gattii na região norte do País acomete 
pacientes sem evidências de imunodepressão, configurando aspecto 
epidemiológico marcadamente distinto de várias regiões brasileiras.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Criptococose, HIV-Negativo. 
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PAR 01 

PADRONIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE MÉTODOS MOLECULARES PARA 
DETECÇÃO DE ESPOROCISTOS DE MICROSPORÍDEOS 
(ENTEROCYTOZOON BIENEUSI E ENCEPHALITOZOON INTESTINALIS) EM 
AMOSTRAS FECAIS: EXTRAÇÃO DE DNA GENÔMICO E PCR (REAÇÃO EM 
CADEIA PELA POLIMERASE) DOS PACIENTES ATENDIDOS NA FMT-HVD 

 
Bolsista: Vilma Lopes do Nascimento2 
                 Acadêmica do Curso de Biomedicina da UNIP           
 
Orientadora: Marilaine Martins1 

 
Colaboradores: Ademir Roberto Lopes Soares1, Rajendranath Ramasawmy 1                
 
Instituições: 1Fundação de Medicina Tropical – Dr. Heitor Vieira Dourado 

                      2 Universidade Paulista – UNIP 

 
INTRODUÇÃO: Os microsporídeos são parasitas intracelulares pertencentes ao 
filo Microsporidia Balbiani. Sendo estruturalmente simples possui como agente 
causador da doença o Encephalitozoon, atualmente e considerada uma doença 
esporádica estando com freqüência associada aos doentes com déficit 
imunológico. OBJETIVOS: Padronizar e avaliar métodos moleculares para a 
detecção de esporocistos de Microsporídeos através da extração de DNA 
genômico e PCR. MÉTODOS: Foram examinadas amostras fecais através da 
técnica de coloração de Ziehl-Neelsen e amplificação do DNA genômico pela 
PCR. A extração do DNA genômico foi obtida através de kits comerciais, bem 
como as concentrações dos ácidos nucléicos. Foram utilizadas amostras de E. 
Bieneusi e E. Intestinalis para o controle positivo. O produto da PCR foi 
visualizado em gel de agarose a 2% corado com brometo de etídio, sendo 
baseado no marcador molecular de 100pb.  RESULTADOS: Foram examinadas 
50 amostras fecais e os parasitos intestinais diagnosticados foram: Entamoeba 
histolytica/díspar, com nove (32%) de parasitados, seguida por Giardia lamblia, 
com dois (7%), Entamoeba coli e Endolimax nana com quatro (14%), 
respectivamente, e Isospora belli com um (4%). Entre os helmintos, a maior 
prevalência foi para as larvas de Strongyloides stercoralis com cinco (18%) 
parasitados, seguido por Ascaris lumbricoides com dois (7%). Foram submetidas 
25 (35%) amostras a análise da concentração de ácidos nucléicos, com 
concentrações mínimas de 0,2 ng/µL e concentração máxima de 76,0 ng/µL. Não 
houve a amplificação do DNA genômico nas amostras avaliadas. CONCLUSÃO: 
As parasitoses intestinais constituem um problema em pacientes HIV+/AIDS 
atendidos na FMT-HVD. Apesar do acompanhamento clínico e laboratorial 
desses pacientes, eles continuam a apresentar espécies de parasitos que podem 
comprometer o estado da saúde dos parasitados. Os microsporídeos não foram 
identificados nas amostras avaliadas, porém a Gerência de Parasitologia está 
apta a realizar exames o diagnóstico de pela PCR. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Microsporideos – FMT-AM – DNA genômico – PCR 
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PAR 02 

DIAGNÓSTICO DA CRIPTOSPORIDIOSE E IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DE 
CRYPTOSPORIDIUM SPP.(CRYPTOSPORIDIUM PARVUM E 
CRYPTOSPORIDIUM HOMINIS) EM PACIENTES HIV+/AIDS ATENDIDOS NA 
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DR. HEITOR VIEIRA DOURADO (FMT-
HVD) 

 
Bolsista: Marcos Augusto Tavares da Silva2 

                Acadêmico do Curso de Biomedicina da UNIP 
 
Orientadora: Marilaine Martins1 

 
Colaboradores: Ademir Roberto Lopes Soares1; Rajendranath Ramasawmy 1,  
                            Vilma Lopes do Nascimento2. 
 
Instituições:1 Fundação de Medicina Tropical – Heitor Vieira Dourado 
                      2 Universidade Paulista - UNIP 
 
INTRODUÇÃO: Os métodos moleculares para o diagnóstico de Cryptosporidium 
têm sido cada vez mais usados para proporcionar a detecção sensível e específica 
dos oocistos em amostras clínicas e ambientais, definindo a posição taxonômica das 
várias espécies e delineando os principais genótipos de Cryptosporidium spp. 
OBJETIVOS: Padronizar a identificação Molecular de Cryptosporidium spp. de 
Pacientes HIV+/AIDS Atendidos na FMT-HVD. MÉTODOS: Foram examinadas 
amostras fecais através da técnica de coloração de Ziehl-Neelsen e amplificação do 
DNA genômico pela PCR. A extração do DNA genômico foi obtida através de kits 
comerciais, bem como as concentrações dos ácidos nucléicos. Foram testados dois 
pares de iniciadores, para amplificar a região conservada do gene 18SSU, XIA e 
AWA. Para os controles positivos das reações de PCR, foram usados tecidos da 
mucosa gástrica emblocada e parafinizada. O produto das PCRs foi visualizado em 
gel de agarose a 1% corado com brometo de etídio, baseando-se no marcador 
molecular de 100pb.  RESULTADOS: Foram examinadas 50 amostras fecais e os 
parasitos intestinais diagnosticados foram: Entamoeba histolytica/díspar, com nove 
(32%) de parasitados, seguida por Giardia lamblia, com dois (7%), Entamoeba coli e 
Endolimax nana com quatro (14%), respectivamente, e Isospora belli com um (4%). 
Entre os helmintos, a maior prevalência foi para as larvas de Strongyloides 
stercoralis com cinco (18%) parasitados, seguido por Ascaris lumbricoides com dois 
(7%). Foram submetidas 25 (35%) amostras a análise da concentração de ácidos 
nucléicos, com concentrações mínimas de 0,2 ng/µL e concentração máxima de 
76,0 ng/µL. Não houve a amplificação do DNA genômico nas amostras avaliadas. 
CONCLUSÃO: As padronizações das reações de PCR são laboriosas e requerem o 
número suficiente de amostras que permitam realizar a seleção das mais adequadas 
para o estudo. Em nosso estudo não foi possível obter a amplificação do DNA 
genômico e acreditamos que esse fato pode ter sido pelo número reduzido de 
amostras avaliadas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cryptosporidium sp - PCR – Criptosporidiose. 
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PAR 03 

	  
	  
	  

CARACTERIZAÇÃO DA CO-INFECÇÃO MALÁRIA E FILARIOSE 
NO MUNICÍPIO DE COARI-AM, BRASIL 
 

Bolsista: Adib Gabriel dos Anjos Matos Liberato2  
                Acadêmico do Curso de Farmácia da UNIP 
 
Orientador: Marilaine Martins1 

 
Colaboradores: Ademir Roberto Lopes Soares1  
 
Instituições: 1 Fundação de Medicina Tropical “Dr. Heitor Vieira Dourado” 

 
 
INTRODUÇÃO:	  O município de Coari - AM apresenta 13,3% de prevalência 
de Mansonella ozzardi e de 0,3% de malária, respectivamente. Na maioria 
das áreas rurais dos trópicos, ambas as doenças co-ocorrem em uma mesma 
população humana. O controle das duas doenças pode ser integrado com 
ferramentas que se têm revelado eficaz recentemente ou no passado. Antes 
da implantação de programas de controle em áreas co-endêmicas para 
ambas as doenças, é necessário compreender como as duas doenças 
interagem nos hospedeiros humanos. OBJETIVOS: Caracterizar a co-
infecção malária e filariose no município de Coari-AM, Brasil. MÉTODOS:	  A 
população alvo desse estudo consistiu de moradores das áreas urbana e 
rural do município de Coari, Amazonas. Foram reexaminadas lâminas de 
gota espessa e esfregaços sangüíneos, que foram coletadas para o 
diagnóstico de filariose no período de 2005 a 2009. Os dados foram 
registrados em banco de dados. Para a determinação morfológica das 
espécies de Plasmodium e Mansonella sp. bem como as respectivas 
parasitemias, foram utilizados método morfológico seguindo as normas do 
WHO (2006). RESULTADOS: Foram analisadas 161 amostras de sangue, 
entre elas 78 (48,5%) foram de moradores do gênero masculino e 83 (51,6%) 
foram de moradores do gênero feminino. O total de 50 (31,0%) foram de 
amostras de sangue positivas para a Mansonella ozzardi. 21 (42%) 
pertencentes ao gênero masculino e 29 (58%) ao gênero feminino. A faixa 
etária com maior prevalência foi a que se encontra acima de 61 anos com 9 
(69%) de parasitados e a faixa etária com menor prevalência foi a de 6 a 10 
anos com 1 (4,1%) de parasitados. Não foram diagnosticadas lâminas com 
infecção causada por plasmodium sp. CONCLUSÃO: Mansonella ozzardi e 
Plasmodium sp. são parasitos endêmicos do município avaliado, porém no 
presente estudo não obtivemos a co-infecção malária e filariose no município 
de Coari-AM. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Malária- Filariose-Amazonas 
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PREVALÊNCIA DA INFECÇÃO PELO VÍRUS EPSTEIN-BARR POR PCR 
E IMUNO-HISTOQUIMICA EM LINFOMAS DE HODGKIN  NA CIDADE 
DE  MANAUS-AMAZONAS 

Bolsista: Seiarameri Lana Viola Oliveira2 
                        Acadêmica do Curso de Medicina da UFAM 

 
Orientador: Luiz Carlos de Lima Ferreira1 

 

Colaboradores: Renata da Silva Galvão2; Raisa Ilena Caranhas Feitoza2;  
                            Andreza Luiza de A. Fernandes2 

 
Instituições:  1 Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado 
                       2 Universidade Federal do Amazonas   
 
INTRODUÇÃO: O vírus Epstein Barr(EBV) tem sido associado a diversos tipos 
de cânceres dentre eles o Linfoma Hodgkin, com taxas de detecção em tecido 
tumoral que variam de acordo com a região geográfica, idade do paciente e o 
subtipo histológico (esclerose nodular(EN), celularidade mista(CM), rico em 
linfóticos(RL), depleção linfocitária(DL) e predomínio linfocítico nodular(PL). 
OBJETIVOS:Determinar a freqüência da associação entre EBV e o LH na 
cidade de Manaus, bem como realizar a caracterização dos casos e comparar 
as técnicas de detecção empregada. MÉTODOS:Trata-se de um estudo 
retrospectivo com pacientes diagnosticados com LH em Manaus–AM entre 2000 
e 2011 na FMT-HVD, no Laboratório de Anatomo-patologia da Faculdade de 
Medicina da UFAM e no Laboratório Reunidos. Foram realizadas as técnicas de 
Reação em Cadeia da Polimerase (PCR; Kit Qiagen DNeasy Blood&Tissue) e 
imunoistoquímica (anticorpo anti-LMP1) em tecido tumoral de blocos 
parafinados. RESULTADOS:Foram analisadas  amostras de 38 pacientes, 
65,78% do sexo masculino e idade entre 5 a 72 anos, com predominância de 
crianças e adultos jovens. O subtipo histológico mais frequente foi EN (19/38; 
50%), seguido por CM (13/38; 34,21%), DL (3/38; 7,89%), PL (3/38; 7.89%). 
Houve detecção do DNA viral pela PCR em 65,22% das amostras analisados 
pelo método, com média de idade de 27,31 anos, sem diferença significava 
quanto ao gênero (p=0,657). Houve significativa associação com o subtipo CM 
(p=0.0058) e no EN a prevalência foi apenas 26,67%.Pelo método de 
imunoistoquímica detectou-se a oncoproteína LMP-1 em 16 das 39 amostras 
analisadas (42,77%)com predominância no sexo masculino (87,5%)(p=0,035) e 
no subtipo CM (7/12; 58,33%)(p=0.6554). A concordância entre os métodos foi 
boa(kappa=0.4851). CONCLUSÃO: A prevalência da associação entre EBV e 
LH por ambos os métodos (65,21% e 42,77%) indica uma importante 
associação, semelhante a outros estados brasileiros. Os resultados parciais 
obtidos indicaram maior associação no subtipo CM, em pacientes jovens e no 
sexo masculino. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Linfoma Hodgkin; Vírus Epstein-Barr; Manaus-AM; 
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AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE NEUROTOXOPLASMOSE 
ATRAVÉS DA PCR NO LÍQUOR DE PACIENTES HIV+/AIDS ATENDIDOS NA 
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DR. HEITOR VIEIRA DOURADO   
 
 

Bolsista: Raphael Pereira Silva2 
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Orientador: Luiz Carlos de Lima Ferreira1 
 
Colaborador: Rossicléia Lins Monte1, Keite Ivi Moura Cunha2;  
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INTRODUÇÃO. A neurotoxoplasmose é uma das infecções oportunistas mais 
comuns no Sistema Nervoso Central de pacientes HIV+/AIDS. O diagnóstico 
presuntivo da doença é realizado através dos critérios do CDC, 1993: I) Início 
recente de anormalidade neurológica focal ou redução do nível de consciência. 
II) Evidência de lesão intracraniana com efeito de massa em imagem de 
tomografia axial de crânio. III) IgG  positivo para T. gondii ou resposta bem 
sucedida ao tratamento de toxoplasmose. OBJETIVO. Avaliar as técnicas de 
PCR convencional e PCR tempo real na amplificação do gene B1 utilizando os 
iniciadores B22 e B23 na detecção de T. gondii em pacientes HIV+/AIDS 
atendidos na FMT-HVD no período de Agosto de 2009 a Julho de 2011. 
MÉTODOS. Os pacientes foram em grupo I: Pacientes com diagnóstico de 
toxoplasmose cerebral segundo os critérios do CDC; grupo II: Pacientes com 
diagnóstico de outras neuroinfecções oportunistas. As amostras de líquor 
obtidas por punção lombar foram submetidas à extração de DNA utilizando kit 
comercial DNeasy Blood and Tissue Qiagen® seguindo as recomendações do 
fabricante. A PCR foi realizada utilizando-se os iniciadores B22 e B23 que 
amplificam uma banda de 115 pb do gene B1.RESULTADOS.Dentre os 14 
pacientes do grupo I, a PCR convencional apresentou-se positiva em 10 
pacientes. Dos 16 pacientes do Grupo II, nove apresentavam neurocriptococose, 
três apresentavam neurotuberculose, dois apresentavam sífilis, um com LEMP e 
um com meningoencefalite e coriorretinite citomegálica. A PCR apresentou-se 
negativa em todos eles. CONCLUSÃO. A PCR utilizada para o diagnóstico de 
neurotoxoplasmose em amostras de líquor mostrou-se eficiente, apresentando 
sensibilidade de 71% e especificidade de 100%; valor preditivo positivo de 100% 
e valor preditivo negativo de 80%. Os resultados mostraram que a PCR pode 
realizar o diagnóstico diferencial das infecções oportunistas no SNC e confirmar 
o diagnóstico de neurotoxoplasmose nos pacientes HIV+/AIDS com suspeita 
clínica radiológica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: PCR, Neurotoxoplasmose, HIV+/AIDS.	  
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AVALIAÇÃO DAS TÉCNICAS DE PCR EM TEMPO REAL (SISTEMA 
TAQMAN®) E PCR CONVENCIONAL NA DETECÇÃO DE M. leprae 
EM BIOPSIAS PARAFINADAS DE PELE DE PACIENTES COM 
HANSENÍASE PAUCIBACILAR ATENDIDOS NA FMT-HVD 

 
Bolsista: Karolina da Costa Sabino2 

                Acadêmica do Curso de Farmácia da UFAM 
 
Orientador: Roberto Moreira da Silva Júnior1 

 
Instituições: 1 Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado 

                      2 Universidade Federal do Amazonas  
 
 

INTRODUÇÃO: hanseníase é uma doença crônica granulamatosa, 
proveniente de infecção causada pelo Mycobacterium leprae. O diagnóstico 
da hanseníase é baseado principalmente em manifestações clínicas, sendo 
detectado pelo teste de BAAR em esfregaço de tecido, avaliação clínica e 
histopatológica. A PCR é um a das técnicas com alta sensibilidade pela 
possibilidade de amplificar fragmentos de DNA de células, permitindo, 
desta forma, sua fácil detecção, sugerindo vantagem da técnica quando 
comparada ao exame histopatológico e baciloscópico convencionais. 
OBJETIVO GERAL. Avaliar o desempenho das técnicas de PCR 
convencional e PCR em tempo real (sistema TaqMan®) na detecção do M 
leprae em biopsias parafinadas de pele de pacientes com hanseníase. 
paucibacilar atendidos na FMTAM. METODOLOGIA. Estudo retrospectivo 
do tipo censo, utilizando amostras clínicas parafinadas de pacientes com 
diagnóstico de hanseníase paucibacilar atendidos na FMTAM no período 
de janeiro de 2006 a julho de 2010. A extração de DNA foi realizada 
utilizando o kit Qiamp Dneasy Blood & Tissue, seguindo as recomendações 
do fabricante. Para amplificação do micobacterium foram utilizados 
iniciadores que amplificam um fragmento de 372 pb, para PCR 
Convencional. Na PCR tempo real sistema Taqman foram utilizados 
iniciadores que amplifica um fragmento de 70pb. RESULTADOS: Foram 
analisadas 35 amostras clínicas de pacientes com suspeita de hanseníase 
paucibacilar, atendidos na FMT-AM. Observou-se que das 35 amostras 
submetidas à reação de PCR convencional, todas foram PCR negativas. Já 
na PCR tempo real sistema Taqman, 14 (40%) amostras apresentaram-se 
positivas. CONCLUSÃO. Verifica-se que ainda que a PCR venha trazer 
maior agilidade na confirmação do diagnóstico, ainda precisa de ajustes 
para sua utilização na rotina. No entanto ela pode ser de grande valia como 
ferramenta complementar, aliado ao exame histopatotógico. 
 
PALAVRAS-CHAVES: PCR, M. leprae, hanseníase. 
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DESENVOLVIMENTO DE ENSAIO PARA QUANTIFICAÇÃO DA CARGA 
VIRAL DO VIRUS DA HEPATITE B, UTILIZANDO A PCR EM TEMPO REAL E 
AVALIAÇÃO DO CUSTO-EFETIVO DO MÉTODO, EM UMA UNIDADE 
TERCIARIA DE SAÚDE NO ESTADO DO AMAZONAS 
 
Bolsista: Fernanda da Silva Moreira 2 
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Orientador: Cintia Mara da Costa Oliveira1 

 
Colaboradores: Márcia da Costa Castilho1 

 
Instituições: 1 Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado  
                      2 Universidade Paulista - UNIP 
 
Introdução: Segundo a OMS, 2 bilhões das pessoas hoje vivas foram 
infectadas, em algum tempo de suas vidas, pelo vírus da Hepatite B.  São 4 
milhões de casos novos ao ano, gerando 1 milhão de novos casos crônicos. A 
infecção aguda é hoje facilmente diagnosticada através de ensaios imunológicos 
que detectam, principalmente: a) presença da proteína da superfície do vírus 
(HBsAg) ou b) presença de anticorpos contra a proteína do core viral ou 
nucleocápside (anti-HBc IgG ou IgM).  A evolução para cura é marcada pelo 
aparecimento de anticorpos contra a proteína 's' na superfície viral (anti-HBs), 
que protegem o hepatócito contra re-infecção. Objetivos:Utilizar a técnica da 
PCR em tempo real para quantificação da carga viral do DNA-VHB,em amostras 
de plasma sanguíneos de pacientes procedentes da Amazônia Ocidental 
Brasileira.Material e Métodos:Estudo descritivo para a determinação da carga 
viral do VHB, utilizando o método de quantificação absoluta pela RT-PCR , em 
amostras de pacientes procedentes da Amazônia Ocidental 
Brasileira.Resultados:Foram coletadas amostras de pacientes oriundos do 
ambulatório de virologia, procedentes da capital do estado, com diagnostico 
clinico ou laboratorial de infecção crônica pelo VHB, totalizando 60 amostras, 
das quais foram feitas extração de DNA, purificação, para posterior detecção 
quantitativa do DNA-VHB por reações de PCR em tempo real. Foi observado 
através das analises de carga viral, que as amostras coletadas apresentavam 
elevado nível de replicação viral. Conclusão: Pela metodologia de PCR em 
tempo real as amostras analisadas foram identificadas e quantificadas em uma 
única reação permitindo um maior controle em pacientes com baixas e altas 
cargas virais. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Hepatite, carga viral 
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PADRONIZAÇÃO DA REAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO EM CADEIA 
PARA DIAGNÓSTICO DE ALPHAVÍRUS E ENTEROVÍRUS EM 
INFECÇÃO NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

 
Bolsista: Natália Lessa da Silva1. 
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INTRODUÇÃO: A meningite viral caracteriza-se geralmente por um quadro 
clínico súbito, de curso agudo e benigno. No Brasil, em média, são 
notificados 11.500 casos/ano, entretanto, para a maioria dos casos não há 
identificação do agente etiológico. As técnicas baseadas na reação em 
cadeia da polimerase (PCR) tem revulocionado o diagnóstico de infecções 
virais no sistema nervoso central. As vantagens dessa técnica foram 
observadas pelo sucesso no diagnóstico neurovirológico, que tem sido 
sensível e rápido. A PCR pode ser usada para amplificar qualquer DNA viral 
presente em líquor de pacientes com poucos dias de infecção. 
OBJETIVOS: Identificar os vírus dos gêneros Alphavírus e Enterovírus em 
líquido cefalorraquidiano, utilizando a técnica de polimerização em cadeia 
(PCR). MÉTODOS: Para este estudo foi realizada a extração do RNA viral 
das amostras estocadas de LCR, a quantificação do RNA viral extraído, 
reação de transcrição reversa (RT-PCR), a reação de PCR e por fim foi 
realizada a visualização do produto em gel de agarose 2%. RESULTADOS: 
No período deste estudo foram testadas 100 amostras de líquor, com 
suspeitas clínicas de meningoencefalite viral. Para o Enterovírus foram 
realizadas duas reação de PCR onde a primeira apresentou 9 amostras 
positivas com os primers EVR e EVF (152pb) e a segunda apresentou 8 
amostras positivas com os primers 222 e 242 (357pb). Para o Alphavírus foi 
realizada uma PCR com os primers M2W e CM3W (434pb) e uma uma 
nested-PCR com os primers nMAY e CM3W (270pb), no entanto, para este 
vírus não foi detectada nenhuma amostra positiva. CONCLUSÃO: A proposta 
de padronizar as reações de PCR para diagnosticar a presença dos vírus dos 
gêneros Enterovírus e Alphavírus, em amostras de líquor, foi satisfatória. 
Dessa maneira o trabalho propiciou a padronização de uma metodologia 
moderna para detectar arbovírus de importância em saúde pública no país. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Enterovírus, Alphavírus, PCR. 
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ESTUDO SOROLOGICO PARA PESQUISA DE ANTICORPOS DE 
ARBOVIRUS EM MUNICIPIOS DA AMAZONIA OCIDENTAL 
BRASILEIRA 
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INTRODUÇÃO: Arbovírus são vírus transmitidos ao homem por vetores 
artrópodes. Esses vírus se multiplicam, produzem viremia nos vertebrados, 
infectam os vetores artrópodes e são repassados a novos vertebrados 
suscetíveis através da picada de insetos hematófagos. No Brasil, apresentam 
ampla distribuição geográfica, com predomínio na região amazônica. Certos 
arbovirus causam uma doença chamada arbovirose e tem surgido em áreas 
urbanas sob forma epidêmica, tais como: Saint Louis (SLEV), Rocio (ROCV) e 
Oeste Nilo (WNV). OBJETIVOS: Geral: Detectar anticorpos da classe IgG  
para vírus emergentes nos municípios de Manaus, Careiro-Castanho e 
Iranduba. Específicos: 1. Detectar os vírus Rocio, West Nile e Saint Louis 
utilizando um método ELISA com uso de peptídeo recombinante; 2. Incorporar 
à técnica no diagnóstico de rotina para arbovírus na FMT-AM. MÉTODOS: 
1046 amostras de pacientes com 452 negativas para Dengue, procedentes da 
Amazônia Ocidental Brasileira atendidos na Fundação de Medicina Tropical do 
Amazonas  no período de janeiro a dezembro de 2010.  Neste ELISA faz-se 
uso de antígenos recombinantes, que foi padronizado para detecção de 
anticorpos (IgG) direcionados contra os antígenos recombinantes produzidos 
em E. coli, (rDIII) por Chávez et al., 2010. Este teste permite avaliar 
separadamente a presença de anticorpos anti-rDIII do , do vírus Rocio  e do 
Oeste do Nilo. RESULTADOS: Foram testadas 452 das amostras negativas 
para dengue apenas do município de Manaus, para os vírus rocio , Oeste do 
Nilo  e vírus Saint Louis. Das amostras analisadas foi detectado (2,2%) 10/452 
de positividade para anticorpos da classe IgG contra o  vírus Saint Louis. Para 
verificar a presença de infecção aguda, dentre estas amostras IgG positivas, 
também foi realizado o teste para a detecção de anticorpos da classe IgM, o 
que resultou na detecção de uma amostra positiva. CONCLUSÃO: O teste 
sorológico foi realizado com êxito, alcançando bons resultados com soro de 
humanos. A positividade foi satisfatória, considerando as dificuldades 
encontradas ao longo do projeto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Arbovírus, Anticorpos e Vírus  
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FREQÜÊNCIA DA DOENÇA HEPÁTICA GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA EM 
INDIVÍDUOS PORTADORES DE DOENÇA VIRAL CRÔNICA PELOS VÍRUS 
VHB, VHC, VHD OU HIV, ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE HEPATITES 
DA FMT-HVD, DURANTE O PERÍODO DE 2010-2011 
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INTRODUÇÃO: A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é uma 
condição que pode progredir para a insuficiência hepática terminal. O quadro 
patológico é similar a doença hepática induzida pelo álcool, mas ocorre em 
pacientes que não abusam do consumo de bebidas alcoólicas. Uma variedade 
de termos tem sido usados para descrever esta entidade, hepatite gordurosa do 
fígado, doença não alcoólica de Laennnec, hepatite diabética, doença hepática 
semelhante à induzida pelo álcool. Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica 
(DHGNA) é o termo preferido para se referir ao espectro da doença hepática que 
varia desde uma simples esteatose até a Esteatohepatite Não Alcoolica (NASH), 
fibrose avançada e cirrose hepática. A DHGNA deve ser diferenciada da NASH, 
porque esta condição tem patogênese e evolução diferente da DHGNA. 
OBJETIVOS: Primário: Determinar a frequência de esteatose hepática em 
indivíduos portadores de infecção viral crônica pelos vírus VHB, VHC, VHD ou 
HIV atendidos pelo pesquisador no ambulatório de hepatites da FMTAM durante 
o período de 2010-11. Secundário: Avaliar características clínico-
epidemiológicas. Identificar a esteatose hepática através de ultrassom hepático 
ou exame histológico do fígado através da biópsia hepática. Correlacionar a 
presença de esteatose hepática com as características clínico-epidemiológicas 
com infecção crônica pelo VHB, VHC, VHD ou HIV no período do estudo. 
MÉTODOS: Foi realizado um estudo prospectivo do tipo descritivo em indivíduos 
portadores crônicos do vírus VHB, VHC, VHD ou HIV a fim de determinar a 
freqüência da DHGNA.  RESULTADOS: Foram analisados 48 pacientes 
portadores de infecção viral crônica pelos vírus VHB, VHC, VHD e HIV atendidos 
no ambulatório de hepatologia da FMTAM, sendo os quantitativos por vírus: VHB 
(n=15; 31,3%), VHC (n=11; 22,9%), VHD (n=15; 31,3%) e HIV (n=7;14,6%). 
Foram identificados como portadores da DHGNA 16/48 (33,3%) pacientes,com 
média de idade ±44,6  e desvio padrão de 10,1 anos. A proporção de DHGNA 
apresentou diferença significativa entre os vírus,VHB ( n=6;40%).VHC 
(n=8;72,7%),VHD(0;0%) e HIV (2; 28,6%).(p-valor<0,001).CONCLUSÃO: O 
estudo mostrou que os portadores do VHC foram os que apresentaram maior 
freqüência de DHGNA comparado aos outros vírus,como indicado na literatura. 
 
PALAVRAS-CHAVE: DHGNA, NASH, Esteatose 
	  


