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APRESENTAÇÃO

Queridos congressistas, na mensagem de boas-vindas desse ano, nos dirigimos mais intimamente 
aos jovens cientistas, que são as estrelas do II Congresso de Iniciação Científica da Fundação 
de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado. O congresso desse ano foi totalmente ampliado, 
contando com mais conferências e mesas redondas, além da presença de convidados nacionais 
e internacionais. A maior novidade desse ano é que todos os alunos de iniciação científica farão 
as apresentações na forma de pôster, e também como apresentação oral, para uma banca de 
avaliadores, referências nas suas áreas de atuação. As sessões acontecem de forma paralela, em 
duas salas da instituição, e contarão também com a participação ativa dos alunos de mestrado 
e doutorado do Curso de Pós-Graduação em Medicina Tropical da Universidade do Estado do 
Amazonas. A integração entre a iniciação científica e a pós-graduação tem sido a responsável pelo 
sucesso de ambos programas. No ano de 2012, mais de 50% dos alunos que ingressarão na pós-
graduação eram oriundos de programas de iniciação científica, o que revela a importância da sinergia, 
pedra fundamental das políticas de ensino e pesquisa da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor 
Vieira Dourado. Nesse ano também faremos o lançamento da logomarca oficial do PAIC TROPICAL, 
que completa 12 anos de existência. A logomarca que deverá acompanhar o programa, nos próximos 
anos, faz alusão ao principal símbolo da saúde, a cruz, cuja origem está no uso da cruz dos cavaleiros 
de São João (ou cruz de Malta), no início do século XX, por oficiais médicos, em substituição ao 
caduceu de Asclépio. O simbolismo em heráldica é o de proteção, altruísmo e honorabilidade. Mais 
tarde, esse também seria o símbolo escolhido para representar o Sistema Único de Saúde no Brasil, 
do qual faz parte a FMT-HVD. A logomarca congrega outros importantes símbolos de objetos de 
trabalho relacionados às doenças infecciosas e parasitárias, que se destacam pela diversidade de 
doenças e de áreas de atuação (entomologia, parasitologia, microbiologia, virologia, saúde pública, 
epidemiologia, clínica e veterinária). Como em uma gota espessa, de longe pouco se vê, mas quando 
a logomarca é analisada em detalhe, sob a lente de aumento de um ‘microscópio’, percebem-se 
com nitidez os símbolos que formam a cruz, também uma homenagem ao pai da Medicina Tropical 
Brasileira, Oswaldo Cruz. Agradecemos a todos os alunos e orientadores pela seriedade com que 
desenvolveram seus projetos, e também ao comitê institucional de acompanhamento e avaliação do 
PAIC TROPICAL, cujas críticas e sugestões na avaliação parcial contribuíram para o resultado final 
que está impresso nas páginas desses anais. Um agradecimento muito especial também à Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), pelo financiamento não apenas das 
bolsas, mas também desse grandioso evento. Como sempre, a FAPEAM tem sido inovadora em sua 
gestão, fazendo jus à sua recém-nomeada Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI). 
Relembrando Franklin Roosevelt: ‘Nem sempre podemos construir o futuro para nossa juventude, 
mas podemos construir nossa juventude para o futuro’. Tenham todos um bom congresso.

Profa. Dra. Maria das Graças Costa Alecrim
Diretora-Presidente da FMT-HVD

Prof. Dr. Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda
Diretor de Ensino e Pesquisa da FMT-HVD

Profa. Dra. Maria Paula Gomes Mourão
Chefe do Departamento de Pesquisa

(Coordenadora do PAIC Tropical)
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BAC 1

ANAIS DO CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FMT-HVD – 2012      

Situação Epidemiológica da Tuberculose no Amazonas (2001 a 
2010) 
 
Bolsista: Alexandra Brito de Souza3  

                A cadêm ica do Curso de Enfermagem da UNINO RTE 

Orientador: Samira Bührer-Sékula1  

Colaboradores: Marlúcia da Silva Garrido2 , Leni da Silva Marreiro1 

 
Instituições: Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado1  
    Fundação de Vigilância em Saúde2  
    Centro Universitário do Norte3 
 
INTRODUÇÃO:  A tuberculose (TB) é um  importante problema de saúde 
mundial,  exigindo o desenvolvimento de estratégias para o seu controle. 
OBJETIVOS: Analisar a atual situação epidemiológica da tuberculose no 
estado do Amazonas no período 2001–2010. MÉTO DO S: Estudo retrospectivo 
com dados secundários do SINAN analisados no Excel. RESULTADO S: No 
período de 2001 a 2010, ocorreu queda de 1% ao ano na incidência de TB no 
Amazonas, caindo de 78/100.000hab para 67/100.000hab. A taxa de incidência 
apresentou aumento progressivo de acordo com a idade, sendo que na faixa 
produtiva quase dobrou, e em >80anos foi de 213/100.000hab. Em 2010 foram 
notif icados 2.778 casos, dos quais 83% (2.310/2.778) eram casos novos. 
Destes, 87% (2.013/2.310) da forma pulmonar, 80% (1.844/2.310) da raça 
parda, 60% (1.381/2.310) do sexo masculino, 40% (933/2.310) com ensino 
fundamental,  57% (1.318/2.310) testados para HIV e 12% (276/2.310) 
coinfectados TB/HIV. São G abriel da Cachoeira apresentou a maior média de 
taxa de incidência dos últ im os 10 anos 190,5/100.000hab. A taxa de cura de 
85% não foi atingida entre os c asos de TB pulmonar bacilífera em todo o 
período. A média de culturas realizadas nos retratamentos foi de 13%, com 
aumento expressivo a partir de 2009 alcançando 49% em 2010. O Tratamento 
Diretamente Observado (TDO ) aum entou progressivamente, de 3% em 2001 
para 47% em 2010, porém São Paulo de Olivença ultrapassou a meta de 80%. 
Dos contatos registrados no período de 2007 a 2010, foram examinados 42%. 
CONCLUS ÃO: A TB está presente em todos os municípios do Amazonas  com 
altas taxa de incidência na faixa etária produtiva e em municípios com 
predominância de indígenas evidenciando a gravidade da situação. O não 
cumprimento das metas sugere a necessidade de implementar as ações em 
todo o estado, para atingir o controle da doença.  
 
 P ALAVRAS-CHAVE:  Tuberculose, Incidência, Vigilância Epidemiológica. 
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BAC 2

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA TUBERCULOSE NA FUNDAÇÃO DE 
MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO EM CULTURAS 

PELO MÉTODO OGAWA KUDOH

Bolsista: Ane Caroline Costa Aniceto¹

2Orientadora: Rossicleia Lins Monte

2 2 3Colaboradores: Pedro Neto , Juliana Burlamaqui , Patrícia Quincó , Joelma 
3 2Rocha , Geraldo Majela Soares

Instituição: Centro Universitário do Norte (UNINORTE)
                    Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado
                    Universidade do Estado do Amazonas

                      

INTRODUÇÃO: A tuberculose (TB) no Brasil é responsável por 71 mil novos 
casos/ano e 4,6 mil mortes/ano. O diagnóstico precoce constitui uma das principais 
medidas para controlar a TB, sendo que a cultura adiciona 20% de casos de TB 
pulmonar não confirmadas na baciloscopia, em TB extra pulmonar somente a cultura 
fornece diagnóstico. OBJETIVO: Diagnosticar TB usando a metodologia Ogawa Kudoh 
(OK). METODOLOGIA: Foram referenciadas para Gerência de Bacteriologia/ FMT-
HVD, 1566 amostras biológicas, a metodologia utilizada foi a preconizada pelo 
Ministério da Saúde como: Baciloscopia método de Ziehl Neelsen e cultura pelo método 
OK e testes bioquímicos para identificar M. tuberculosis, no período de agosto de 2011 a 
abril de 2012. RESULTADOS: De 1566 pacientes, 38% (595/1566) foram do sexo 
feminino, 62% (971/1566) masculino, 75,60% (1184/1566) do ambulatório, 13,9% 
(205/1566) pronto atendimento, 3,5% (55/1566) enfermaria masculina, 2,9% (46/1566) 
enfermaria feminina, 2,2% (36/1566) UTI, 1,9% (31/1566) Hospital Dia, e 0,5% (9/1566) 
isolamento, 26% (401/1566) foram HIV Negativo e 74% (1165/1566) HIV Positivo. De 
1566 amostras, 91,95% (1440/1566) foram escarro, 3,76% (59/1566) secreções e 
líquidos orgânicos, 1,91% (30/1566) tecidos (biópsias, fragmentos de pele e linfonodo), 
1,91% (30/1566) fezes e 0,44% (7/1566) amostras de urina. De 1566 amostras 1,9% 
(31/1566) não foram cultivadas, das cultivadas 15% (247/1566) foram positivas, destas 
10,8% (170/1566) foram identificadas como M. tuberculosis, 2,4% (39/1566) 
Micobactérias Não Causadoras de TB, e 2,4% (38/1566) Micobacterium sp. Em 9,6% 
(142/1566) amostras houve crescimento de outras bactérias. Das culturas positivas 20% 
(51/247) foram baciloscopias negativas. A prevalência da co-infecção de TB/HIV foi de 
66% (113/170). CONCLUSÃO: A cultura em meio OK é de fácil execução sendo uma 
importante ferramenta no diagnóstico da TB principalmente em amostras paucibalares.

PALAVRAS-CHAVE: Diagnóstico, Ogawa-Kudoh, tuberculose.
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BAC 3

PREVALÊNCIA DE PARASITOSES INTESTINAIS EM PACIENTES COM 
TUBERCULOSE PULMONAR ATENDIDOS EM UNIDADE DE REFERÊNCIA 

SECUNDÁRIA DE MANAUS (AM) 
 

Bolsista: Cleber Oliveira de Souza Junior 2 

 
    Acadêmico de Medicina da UEA 

 
Orientador: Marcelo Cordeiro dos Santos 

1, 2
 

Colaboradores: Kamila Fernandes de Oliveira 2 
Instituições: 

1 
Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado 

  
2 

Universidade do Estado do Amazonas - UEA 
 
INTRODUÇÃO: Os enteroparasitos são causa de significativa morbidade em 
humanos, porém a prevalência real dessas infecções no Brasil não é conhecida. A 
resposta imune induzida pelos helmintos intestinais depende de células Th-2, 
inibindo a proteção imunológica do hospedeiro frente aos patógenos cuja resposta 
protetora é Th-1-dependente. Nesse contexto, estudos vêm avaliando a importância 
da associação entre as helmintíases intestinais e as doenças micobacterianas, 
incluindo a tuberculose pulmonar (TB), que é altamente prevalente nos países em 
desenvolvimento, causada pelo bacilo Mycobacterium tuberculosis. OBJETIVOS: 
Avaliar pacientes com diagnóstico recente de TB, coinfectados por 
enteroparasitoses, estimando sua prevalência, e o impacto dessas na evolução do 
paciente durante todo tratamento preconizado. MÉTODOS: Foram convidados a 
participar do estudo os pacientes com diagnóstico recente de TB, caso novo, 
atendidos na Policlínica Dr. Antônio Comte Telles, unidade de referência 
secundária, em Manaus-AM. Foram apresentados a um Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE), seguido da realização dos exames de conduta aos 
pacientes com TB, além de Exames Parasitológicos de Fezes (EPF), através das 
técnicas de Lutz, Kato-Katz, e Baerman-Moraes, visando cobrir amplo espectro de 
enteroparasitos. RESULTADOS: Dos pacientes convidados a participar do estudo, 
15 pacientes puderam ser incluídos na amostra, onde registrou-se, através do EPF, 
prevalência de entreroparasitoses em 7 (46,67%) deles. Desses, 2 pacientes 
(28,57%) apresentavam-se infectados por mais de um enteroparasito, estando 
Entamoeba histolytica presente em amostras fecais de ambos. Observou-se a 
presença de positividade dos EPF em 55,56% para Entamoeba histolytica, 22,22% 
para Ascaris lumbricoides, 11,11% para Strongyloides stercoralis, bem como 
11,11% para Blastocystis hominis, nos pacientes coinfectados com TB. 
CONCLUSÃO: Em concordância com estudos recentes, a prevalência dos 
enteroparasitos nos pacientes portadores de TB mostrou-se alta, tendo perfil 
etiológico de infecção intestinal semelhante aqueles já apontados por estudos 
anteriores. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Parasitoses intestinais, tuberculose pulmonar, prevalência. 
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FREQUÊNCIA DA COLONIZAÇÃO DE NASOFARINGE COM 
STAPHYLOCOCCUS EM PORTADORES DE HIV/AIDS EM REGIME DE 

TRATAMENTO AMBULATORIAL, ATENDIDOS NA FUNDAÇÃO DE MEDICINA 
TROPICAL DR. HEITOR VIEIRA DOURADO.

2Bolsista: Diego da Silva Lima
                Acadêmico do Curso de Medicina da UFAM

1,2Orientadora: Márcia Melo Damian
 1  1,3Colaboradores: Rossicleia Lins Monte , Romina Marques Oliveira , 

 1 2                           Silvia Leopoldina Santos de Souza , Débora de Lima Muniz                            

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

INTRODUÇÃO: Pacientes HIV/AIDS, sabidamente, representam um grupo de risco para 
desenvolvimento de infecções por bactérias extracelulares, quando se compara aos outros 
grupos de pacientes hospitalizados. Algumas alterações de imunidade relacionadas ao HIV 
podem explicar a alta prevalência da infecção. OBJETIVO: Mensurar a frequência de 
colonização estafilocócica em portadores de HIV/AIDS acompanhados no ambulatório da FMT-
HVD. METODOLOGIA: Estudo observacional de corte transversal, realizado no ambulatório 
DST/HIV da FMT-HVD. Foram critérios de inclusão: pacientes com HIV/AIDS maiores de 18 anos. 
Critérios de exclusão: febre nos últimos 3 dias, vigência de quadro infeccioso bacteriano, história 

de internação prévia ≤ 30 dias, diagnóstico de diabetes, insuficiência renal crônica, usuários de 
drogas e pacientes institucionalizados. Após a inclusão do paciente foi preenchido questionário, 
seguido de coleta de swab de nasofaringe. O material foi encaminhado ao laboratório de 
bacteriologia da FMT-HVD, para realização da bacterioscopia, provas da catalase, coagulase e 
teste de sensibilidade. RESULTADOS: Foram incluídos 31 pacientes na pesquisa. A maioria era 
procedente de Manaus (51,7%), enquanto 23,4% eram oriundos do interior do estado do 
Amazonas. A idade dos pacientes variou de 18 a 46 anos com a média de 30,6 anos, com a 
predominância o gênero masculino (62,1%). A freqüência da colonização nasal por 
Staphylococcus em portadores de HIV/AIDS acompanhados no ambulatório da FMT-HVD no 
período do estudo foi 90,3%, sendo identificada a espécie S. epidermidis (SCN) em 80,6% das 
amostras, enquanto 9,7% foram isolados o S. aureus, cujo perfil de sensibilidade foi 100% 
sensível à oxacilina e à vancomicina. A média de linfócito CD4 nos pacientes colonizados por S. 

3 3aureus foi 613,7 cel/mm  (Variação 313 – 790 cel/mm ), enquanto a média para SCN foi 469,1 
3 3cel/mm  (variação 157 -1180 cel/mm ). CONCLUSÃO: A frequência da colonização nasal por 

Staphylococcus em pacientes com HIV/AIDS em tratamento ambulatorial na Fundação de 
Medicina Tropical-HVD mostrou-se elevada, sendo superior ao relatado na literatura. Há 
necessidade de avaliar a sensibilidade do SCN e sua importância para esta população de risco. 
Provavelmente o pequeno número de pacientes com S.Aureus prejudicou a associação CD4-
colonização.

PALAVRAS-CHAVE: Staphylococcus, HIV/AIDS, nasofaringe.
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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.

2Bolsista: Eduardo Firmo
                Acadêmico do curso de Medicina da Universidade Nilton Lins

1Orientadora: Márcia Melo Damian

1 1Colaboradores: Pablo José Tomé Santos , 
1  Instituição:  Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado,  
 2                      Acadêmico de Medicina da Universidade Nilton Lins, 
                      

 

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. A sepse pode progredir para sepse grave e choque séptico, ou 
ainda ser autolimitada na dependência do diagnostico precoce, condições imunológicas 
dos pacientes e microorganismo envolvido. É uma condição clinica aguda secundária a 
liberação de mediadores inflamatórios e subseqüente ativação do endotélio determinando 
quebra da homeostase que leva ao comprometimento de órgãos à distância. OBJETIVOS: 
Avaliar a associação entre o quadro clínico, dados epidemiológicos e laboratoriais com a 
mortalidade de pacientes sépticos com HIV; Avaliar a associação entre quadro clínico, 
dados epidemiológicos e laboratoriais com a mortalidade de pacientes sépticos sem HIV; 
Identificar fatores de risco para o desfecho óbito em pacientes sépticos com e sem HIV. 
METODOLOGIA: O presente estudo foi do tipo caso-controle aninhado a uma coorte 
prospectiva observacional, onde foram incluídos consecutivamente pacientes adultos com 
diagnostico clínico de sepse, com e sem HIV, admitidos na UTI da FMT-HDV e do Hospital e 
PS João Lúcio. Para as definições de sepse foram seguidas as orientações da Conferência 
de Consenso de 1992 da Society of Critical Care Medicine e da American Thoracic Society. 
RESULTADOS E CONCLUSÃO: Foram incluídos na pesquisa 81 pacientes com 
diagnóstico de sepse, média de idade 39,4 anos (Dp = 18,3), com pequena predominância 
do gênero masculino (51,9%). A média de idade foi significativamente maior no sexo 
masculino (44,0 anos, Dp = 20,2) comparado ao feminino (34,5 anos, Dp = 14,6). A 
mortalidade geral do estudo foi 59,3%. A maioria dos pacientes HIV positivos teve o óbito 
como desfecho (84,2%) semelhante observação pode ser vista em relação à sepse de 
origem hospitalar (71,8%). A média dos valores séricos de lactato e PCR foram 
significativamente maiores nos pacientes soronegativos o que não foi demonstrado em 
relação à albumina. Pacientes HIV positivo tiveram cinco vezes mais chances de evoluírem 

2para o óbito (χ  6,4, p=0,01, OR 5,05). A ocorrência de hipoalbuminemia (60,3%), aumento 
do lactato (61,9%), assim como, da PCR (58,3%) foram maiores entre os não 
sobreviventes.

PALAVRAS-CHAVE: Sepse, fator de risco, HIV.

Rossicleia Lins Monte
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AVA LIAÇ Ã O EPIDE M IOL OGIC A, CL ÍN IC A E  L AB OR AT OR IA L D O S PAC IE NT ES 
PO RT AD OR ES D E TU BER C ULO SE PU LM O NA R  D A ZON A  LES TE D E M A N AU S 

 
B ols is ta : E ve llyn  So u za  d e Brito1  
                A cad êm ica  d o  C urso  d e  M e d icin a da  U EA 

Orie nta d or: M a rcelo  C ord e iro  d o s Sa n to s
1,2

 
C ola bo ra do res : Jo ã o Hu g o Abd a lla  Sa n to s

3
; Ra fa e lla  d e  M iran d a Sa n to s

3
; Ta ian e  

K im u ra  B en te s
3
 

                             

In sti tuiç õe s :  1  Fun d açã o  d e  M e dicina  T rop ical D r. He ito r V ie ira  D o ura d o   
                     

   2
 Un iversid ad e  d o  Esta d o do  Am a zo na s 

                     
  
     

3
 Po lic lín ica  D r. Antô nio C om te Te lle s 

 
IN TR OD U ÇÃ O: A  tu b ercu lose  (Tb ),  d oe n ça cau sa da  p o r M yco ba cte rium  
tu b e rculo sis ,  con st itu i g rave  p ro ble m a de  sa úd e  p úb lica ,  sen d o um a  d as  m aio res 
ca usa s d e  m o rta lid a de  n o  m u nd o  e nt re as do e n ças in fe cciosa s. OBJETIVOS: 
D escre ve r o  p erf il ep ide m io ló g ico , c lín ico  e ra d io lóg ico d a tu b ercu lose  p ulm o na r em  
p acie nte s a ten d id o s n a  Po lic línica  Dr.  A ntôn io C o m te  Te lle s na  zon a  le ste  d e 
M a na u s n o p erío d o  de  Ago sto  d e  2 01 1  a  M a io  d e  20 1 2 . M ÉT OD OS: Fo i rea liza d o 
u m  estud o  p ro sp e ctivo n a  Polic línica  Dr.  Antôn io C o m te  Te lle s, se n do  inclu íd os  
to d o s o s p a cie n te s re cém  d ia g no stica do s com  Tb , con firm a do s la b ora to rialm e nte 
p or b a cilo sco pia  de  e scarro  e /o u  Xpe rt T B /R IF® .  RESU L TAD OS:  De  a go sto  d e 
2 01 1  a  m a io d e  2 0 12 , 17  p a cie n te s fo ra m  d iag n ost ica d os com  Tb  p ulm o na r. 
Ob se rvou -se  p re do m ínio  d o  se xo  m a scu lin o (52 ,94 % ), com  m é dia d a  ida d e  d e  3 9 
a no s,  se n do  a ida d e m ín im a  1 4  e  a m á xim a d e 6 4  a n os.  4 7 ,0 5%  do s p acie ntes sã o 
ta b a gista s; 4 1 ,1 7%  in ge re m  b eb ida  a lcoó lica ; e ,  fina lm en te , 1 7 ,6 4 % são  u suá rios 
d e d ro ga s ilíc ita s. Qu a n do  qu e stio na d os so b re  o s sin to m as in ic ia is,  in te rrog a d os n a 
p rim e ira  co n sulta ,  8 2 ,3 5 % re la tara m  fe b re ; (1 0 0 %) to sse ; (8 2,35 % ) do r to rá cica ; 
(8 8,2 3% ) p e rda  p o nd e ral; 64 ,70 %  su do re se ; 7 0 ,5 8%  a p rese n ta vam -se  h ip oco ra do s; 
(5 8,8 2% ) d isp n éia ; (4 1,17 % ) asten ia.  Na  se gu n d a co n sulta  a pe n as do is (11 ,7 6 %) 
d os p a cie n te s co n tinu a ram  co m  sin to m as re spira tó rios,  ta is com o  to sse (5 0% ) e 
d isp n é ia  (5 0 %).  Em  rela ção  ao s a ch ad o s ra d io lóg icos de  tó rax (4 7 ,0 5 %) d os 
p acie nte s a p re se n ta ra m  in f iltra do s difu so s, sen d o q ue  cin co  (6 2 ,5 0% ) po ssu em  
a com e t im e n to  un ila te ra l e trê s (37 ,5 % ) b ila te ral; sete (4 1 ,1 7 %) a p rese n ta ram  
R ad iog ra fia  T o rácica  n o rm a l e  d ois (1 1,76 % ) pa cien te s a p rese nta ram  ca vita ção . 
Em  re laçã o  a  ba cilo sco p ia  d e esca rro , 1 0 0%  d o s pa cie nte s t ive ra m  re sulta d o 
p ositivo , sete  (4 1 ,17 % ) a p rese n ta ra m  ++/4 ;  c in co (2 9,4 1 % ) a p re se n ta ram  +/4 ; 
q ua tro  (2 3 ,5 2 %) a p res en ta ra m  +++/4  e , um  p a cien te  (5 ,8 8 %) ap re sen to u  se is 
b acilos p o r ca m p o,  a p en a s. Qu an to  ao  tra ta m en to , to d o s o s p a cie n te s (10 0 %) 
fo ra m  m e d ica d os com  o esq u em a bá sico.  Va le  re ssa lta r q ue  d o s 1 7  p acie ntes,  1 0 
(5 8,8 2% ) t ive ra m  o d ia g nó stico  co n firm a do  pe lo Xp ert  T B /R IF ® e  n e n hu m  de les 
a pre se n tou  re sistê ncia  a R ifa m picina .  C ON C LU SÃO : H om e n s na  ida d e a d ulta , 
n eg ro s, tab a gista s e  ad e pto s de  b eb ida  a lcoó lica  sã o ca ra cte rística s co m un s n os 
p acie nte s p o rtad o re s d e TB d a Zo na  Le ste  de  Ma n a us/AM . Os sin to m a s m a is 
p reva len tes sã o  to sse , feb re , p e rd a  p on d era l e  d or to rácica . C lin ica m e nte , n a 
a ná lise  da  R a d io gra f ia  T orá cica,  h o uve  p re do m ínio  d e in f iltra d o difu so , seg u id o  d e 
R ad iog ra fia  To rá cica  n o rm al.  

 
PAL AVRA S-CH AVE: Epid em io lo g ia ;  Tu b ercu lose  Pu lm on a r (TB );  M a n a us-AM  
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CAUSAS DE ÓBITOS EM PACIENTES COM TUBERCULOSE NA FUNDAÇÃO 
DE MEDICINA TROPICAL DR. HEITOR VIEIRA DOURADO 

 
Bolsista: Larissa Oliveira Cruz 
              Acadêmica do curso de Medicina da UEA 
 
Orientadora: Lucilaide Oliveira Santos 
 
Colaboradores: Irineide Assumpção Antunes; Kim Vinicius Amaral Machado; 
Leni Marreiro; Micaela Maciel dos Santos Mota; Monique Freire dos Reis 
 
Instituições: Universidade do Estado do Amazonas; Fundação de Medicina 
Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) 
 
 
INTRODUÇÃO: A tuberculose (TB) continua como uma das principais causas 
de morbidade e mortalidade em vários países, bem como um importante 
problema de saúde pública em nível mundial. 
OBJETIVOS: Estudar a mortalidade relacionada à tuberculose na FMT-HVD 
segundo causas múltiplas de morte, no período de janeiro de 2006 a dezembro 
de 2010. 
MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, utilizando dados 
secundários, de óbito por tuberculose na FMT-HVD. 
RESULTADOS: A idade média dos pacientes ao óbito foi de 34,46 anos 
(16±63; DP: 9,8). 38% dos óbitos ocorreram na faixa etária de 20 a 30 anos 
(n=19). A maioria dos pacientes apresentou tuberculose pulmonar, sendo 
dispnéia (n=17; 71%) e perda ponderal (n=11; 45,8%) os sintomas mais 
frequentes. A AIDS foi a doença associada mais frequente em ambos os sexos 
(masculino: n=27; feminino:n=20). As patologias mais comumente associadas 
ao HIV na amostra estudada foram diarréia (n=18; 38,3%) e toxoplasmose 
(n=11; 23,4%). Os esquemas de tratamento mais utilizados foram COXIP4 
(n=25; 50%) e rifampicina+pirazinamida (n=16; 32%). A causa mais comum de 
óbito foi choque séptico (n=23; 46%), associado à pneumonia (n=9; 18%).  
CONCLUSÃO: A AIDS e suas doenças associadas são as principais causas 
relacionadas ao óbito nos pacientes com tuberculose na FMTHVD. 
 
PALAVRAS-CHAVE: mortalidade, tuberculose, Amazonas. 
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Aspectos Clínicos e Epidemiológicos da Tuberculose Resistente associada 
ao HIV/Aids na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado

Bolsista: Liszth Kcristal Newmann de Souza 
                Acadêmica do Curso de Enfermagem da UFAM 

Orientador: Lucilaide Oliveira Santos 

Colaboradores: Irineide Assumpção Antunes 
                            Kim Vinicius Amaral Machado 
                            Monique Freire dos Reis 

Instituições: Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado 
                      Universidade Federal do Amazonas – UFAM
                      Universidade do Estado do Amazonas (UEA) 

INTRODUÇÃO: A Tuberculose resistente a múltiplos fármacos (TBMDR) é uma 
forma de TB causada por Mycobacterium tuberculosis (Mtb) resistentes a pelo menos 
isoniazida e rifampicina. A TBMDR é um problema mundial crescente, a coinfecção 
TB/HIV/Aids tem sido uma das principais responsáveis pela emergência de cepas de 
Mtb resistentes a drogas. OBJETIVOS: Estudar os aspectos clínicos e epidemiológicos 
dos pacientes com a coinfecção TB resistente e HIV/Aids na Fundação de Medicina 
Tropical do Amazonas Dr. Heitor Vieira Dourado. MÉTODOS: Trata-se de um estudo 
descritivo de casos de pacientes com tuberculose resistente associados ao HIV/Aids, 
idade acima de 14 anos, ambos os sexos, internados na FMTHVD, no período de 
agosto/2011 a junho/2012. RESULTADOS: Foram entrevistados 88 pacientes, dos 
quais 58 (65,9%) eram do gênero masculino, a faixa etária dos 25 aos 30 anos. As 
manifestações mais frequentes foram tosse seca (54,5%), dispnéia (70,5%), febre 
(70,5%), emagrecimento (86,6%) e hemoptise (21,9%). A TB pulmonar ocorreu em 
65,8%, a extrapulmonar foi significativamente representada pela TB pleural em 20,2% 
dos casos. A baciloscopia foi positiva em 18 (20,5%) amostras e o isolamento de Mtb, em 
cultura, ocorreu em 22 (25%) dos casos. O teste de Sensibilidade revelou entre os 22 
isolados a presença de TBMDR em 2 (9%) casos, TB monorresistente a isoniazida 3 
(13,7%), TB sensível a todas as drogas 17 (77,3%). CONCLUSÃO: Em nossa casuística 
o predomínio do gênero masculino, à faixa etária jovem, considerados como 
economicamente ativos, com estilo de vida que incluem comportamentos de risco, o que 
aumenta a exposição ao HIV e ao Mtb. Os resultados negativos (baciloscopia e 
cultura),é justificada pela imunodeficiência, estes pacientes são paucibacilares. A 
presença, em nosso meio, de TBMDR e TB resistente a isoniazida, confirmam mais uma 
vez que a coinfecção TB/HIV/Aids é um dos principais fatores relacionado a emergência 
de TBMDR. 

PALAVRAS-CHAVE: Tuberculose, Resistência, HIV/Aids.
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IMPLANTAÇÃO DO TESTE DE SENSIBILIDADE ÀS DROGAS 
TUBERCULOSTÁTICAS EM CEPAS DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 

NA FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO
1,2Bolsista: Pedro Oliveira da Silva Neto

                Acadêmico do curso de Farmácia da UNINORTE
1Orientador: Rossicleia Lins Monte

1,3 1Colaboradores: Joelma Martins Rocha , Juliana Gama Burlamaqui , Patrícia 
1,3 1,2Enedina de Lima Quincó , Ane Caroline Aniceto

1Instituições: Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado , Centro 
2 3Universitário do Norte , Universidade do Estado do Amazonas , 

INTRODUÇÃO: A tuberculose é uma doença de importância mundial e há alguns 
anos, em muitos países, foi quase erradicada, mas, com o advento da AIDS, novos 
casos da doença começaram a ocorrer, com o agravante do surgimento de cepas 
resistentes a diversos tuberculostáticos. OBJETIVOS: Implantar Teste de 
Sensibilidade pelo Método das Proporções Indireto em cepas de Mycobacterium 
tuberculosis isoladas, na FMT-HVD. MÉTODOS: Estudo descritivo transversal para 
análise de teste diagnóstico no período de agosto de 2011 a julho de 2012 em cepas 
identificadas como Mycobacterium tuberculosis de amostras caminhadas a Gerência 
de Bacteriologia de pacientes atendidos na FMTHVD, de acordo com as técnicas 
preconizadas pelo MS (2008). RESULTADOS: Foram identificadas 232 cepas 
positivas para Mycobacterium tuberculosis na FMTHVD durante o período de agosto 
de 2011 a Julho de 2012. Destas, foram submetidas ao teste de sensibilidade 18,96% 
(44/232). Das 44 cepas, 68,18% (30/44) foram de pacientes do gênero masculino, 
31,82% (14/44) do gênero feminino, tendo média de idade 36 anos e 91,18% (41/44) 
foram pacientes HIV positivo. Com relação a 44 cepas isoladas de M. tuberculosis em 
meio Ogawa Kudoh, 43,18% (19/44) eram sensíveis às drogas testadas, as demais 
56,82% (25/44) apresentaram resistência a alguma droga. Das cepas resistentes 56% 
(14/25) apresentaram monorresistência, 20% (5/25) etambutol, 12% (3/25) isoniazida, 
24% (6/25) foram resistente à estreptomicina. Para multirresistência foram observadas 
28% (7/25), sendo 8% (2/25) resistentes a isoniazida e rifampicina, 4% (1/25) a 
isoniazida, rifampicina e estreptomicina e 16% (4/25) a isoniazina, rifampicina, 
estreptomicina e etambutol. Outros padrões de resistência foram observados em 16% 
(4/25) das cepas, sendo 4% (1/25) rifampicina e estreptomicina, 4% (1/25) etambutol e 
estreptomicina, 8% (2/25) isoniazida e estreptomicina. CONCLUSÃO: A implantação 
do teste de sensibilidade pelo método das proporções mostrou ser eficaz e rápido para 
detectar resistência as drogas tuberculostáticas e indicar os padrões de resistência 
dos pacientes atendidos na FMTHVD.

PALAVRAS-CHAVE: Teste de sensibilidade, tuberculostáticos.
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PSORÍASE, OBESIDADE E DISLIPIDEMIA: ESTUDO DA PREVALÊNCIA DA 
ASSOCIAÇÃO EM PACIENTES ATENDIDOS NA FUNDAÇÃO DE MEDICINA 

TROPICAL DR. HEITOR VIEIRA

1Bolsista: Hannah Monteiro 
                Acadêmica do Curso de Medicina da UEA

1,2Orientadora: Mônica Nunes de Souza Santos 

2 2 2Colaboradores: Ana Teresa Orsi , Anette Talhari , Andréa de S. Cavalcante , 
1Gabriela Piraice Gomes 

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

INTRODUÇÃO: a psoríase é uma doença inflamatória crônica, com etiologia 
multifatorial e participação de fatores genéticos, auto-imunes e ambientais. Estudos 
recentes demonstram o papel dos mediadores inflamatórios na sua patogênese, 
passando a ser definida como afecção inflamatória sistêmica e auto-imune, podendo 
associar-se a outras doenças inflamatórias. A causa dessa associação ainda não foi 
totalmente esclarecida, mas parece estar relacionada ao estado pró-inflamatório crônico, 
com liberação de citocinas inflamatórias. OBJETIVOS: identificar a associação de 
obesidade e dislipidemia em pacientes com psoríase atendidos no ambulatório de 
dermatologia da FMT-HVD, caracterizando ainda o perfil clínico e epidemiológico dos 
pacientes com psoríase. MÉTODOS: realizou-se estudo descritivo e prospectivo, para 
avaliar a associação entre obesidade e dislipidemia e psoríase. Foi realizado exame físico 
com medida de peso, altura e circunferência abdominal e solicitado lipidograma 
completo. Os pacientes responderam ainda um questionário sobre dados 
epidemiológicos, história patológica pregressa e hábitos relacionados ao estilo de vida. 
RESULTADOS: foram incluídos 72 pacientes, sendo 44 (61,1%) do sexo feminino e 28 
(38,9%) do masculino, com média de idade de 51,0 anos. Desses, 15 (20,8%) eram 
etilistas, 11 (15,3%), tabagistas e apenas 15 (20,8%) praticavam exercícios físicos.  
Dislipidemia foi diagnosticada em 51 pacientes, obesidade abdominal em 35 mulheres e 
12 homens e obesidade pelo IMC em 20 pacientes.  DISCUSSÃO: observou-se maior 
frequencia de tabagismo, etilismo e sedentarismo nos pacientes com dislipidemia e 
obesidade, evidenciando que múltiplos fatores podem contribuir para associação entre 
dislipidemia, obesidade e psoríase. Dos 51 pacientes com dislipidemia, 25 apresentavam 
dosagem de HDL colesterol inferior a 35mg/dL, o que eleva o risco de doenças 
cardiovasculares. O tempo médio do diagnóstico de psoríase, nos pacientes com 
obesidade e dislipidemia, foi de 8,5 anos, coincidindo com dados da literatura, que 
mostram que quanto maior o tempo de evolução da psoríase, maior ocorrência de 
comorbidades. 

PALAVRAS-CHAVE: Psoríase, obesidade, dislipidemia.
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INTRODUÇÃO: o pênfigo foliáceo (PF) é uma doença bolhosa auto-imune, 
observada em áreas rurais da América Latina, com caráter endêmico em várias 
regiões do Brasil. Tem ocorrência familiar, incidindo com maior frequência em adultos 
jovens e crianças que vivem próximo a córregos e rios, em áreas rurais e em algumas 
tribos indígenas Apesar dos casos diagnosticados no Amazonas, não existem estudos 
relativos à epidemiologia da doença no estado.  OBJETIVOS: avaliar as 
características clínico-epidemiológicas dos pacientes com PF atendidos na Fundação 
de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, verificando ainda sua distribuição 
geográfica de acordo com as microrregiões do estado do Amazonas. MÉTODOS: 
realizou-se estudo descritivo e prospectivo para avaliar as características clínico-
epidemiológicas dos pacientes com PF, identificando o local de moradia no 
surgimento da doença dentro de uma das 13 microrregiões do estado do Amazonas. 
RESULTADOS: foram incluídos 38 pacientes, sendo 18 (47,3%) do sexo feminino e 
20 (52,7%) do sexo masculino, com média de idade de 36,1 anos. Desses, 25 (65,8%) 
residiam próximo a rios ou igarapés, 11 (%28,9) eram indígenas e apenas cinco 
(13,2%) tinham familiares com pênfigo foliáceo. A média de idade no momento do 
diagnóstico foi de 31,2 anos. Quanto ao local de moradia no início da doença, 32 
(84,2%) moravam no estado do Amazonas e seis em estados vizinhos. Dos 32 
amazonenses, 10 residiam na microrregião de Manaus e seis da microrregião do Rio 
Negro. DISCUSSÃO: Dos 38 pacientes estudados, não houve predileção por sexo, a 
grande maioria residia próximo a rios e igarapés e apenas cinco (13,2%) tinham 
familiares com PF. A média de idade dos pacientes no momento do diagnóstico (31,2 
anos) foi maior do que a referida na literatura e a maioria dos doentes manifestou os 
primeiros sintomas residindo em localidades das microrregiões de Manaus e Rio 
Negro, ambas banhadas pelo Rio Negro.

PALAVRAS-CHAVE: pênfigo foliáceo, epidemiologia, diagnóstico
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INTRODUÇÃO: A infecção pelo HIV causa uma grave deterioração na resposta 
imunológica do homem e seu efeito em pacientes com malária afeta a premonição em 
adolescentes e adultos, representa um maior risco de infecção, maior densidade de 
parasita infectado, a gravidade do quadro clínico e a resposta terapêutica menos para 
antimaláricos. 

OBJETIVO: Descrever o efeito imunológico do episódio de malária por 
Plasmodium vivax em pacientes portadores de HIV usando como indicadores a 
concentração de linfócitos CD4, CD8 e a carga viral. 

METODOLOGIA: O estudo foi realizado com pacientes vivendo com HIV 
atendidos na FMT-HVD e co-infectados por P. vivax, baseado na revisão de 
prontuários e posteriormente acompanhou-se o atendimento durante o episódio 
agudo de malária. 

RESULTADOS: Foram analisados 74 pacientes vivendo com HIV e associados a 
infecção por Plasmodium vivax. Onde 62,16% são do sexo masculino com uma 
média de idade de 37,72. Com 106 episódios de malária por P. vivax, onde 8,49% 
apresentaram uma alta parasitemia, com uma frequência de 28,3% de duas cruzes 
de P. vivax. Na análise das concentrações de carga viral, CD4 e CD8 anteriores ao 
episódio de malária respectivamente, 124,425, 284,027, 361,844 e em 
acompanhamento depois da infecção malárica apresenta 1.024,53; 29,196; 35.988. 
Acompanhados de doenças oportunistas de maior prevalência a diarreia e 
tuberculose.  

CONCLUSÃO: A interação das infecções HIV e malária afeta o curso clínico das 
pessoas que vivem com HIV, resultando em um aumento da carga viral e 
potencializando o efeito da malária devido a redução da resposta imune. 

PALAVRAS-CHAVE: HIV, Plasmodium vivax, Resposta imunológica.
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INTRODUÇÃO: No Brasil, reconhecido pelo acesso universal aos medicamentos 
ARV, atualmente há 8% de pacientes multiexperimentados, com impacto negativo em 
qualidade de vida. A Organização Mundial de Saúde (OMS) sugere aos países 
monitoramento de indicadores de alerta precoce (IAP) de resistência do HIV,através dos 
registros médico e da farmácia dispensadora, nos serviços. O estudo testou a utilização 
destes indicadores, pioneiramente na FMT HVD, unidade pública de referência em 
DST/HIV/aids no Amazonas; com cerca de 5.600 pacientes cadastrados com aids. 
OBJETIVO: Testar, na realidade brasileira, protocolo de monitoramento de indicadores 
de farmacorresistência (HIV), proposto pela OMS. METODOLOGIA: Conforme 
metodologia OMS (estudo transversal) foram utilizados dados secundários de 
prontuário eletrônico e registros da farmácia, de pacientes adultos (exceto gestantes), 
os quais iniciaram terapia ARV em 2009 e 2010. RESULTADOS: De 155 (2009) e 160 
(2010) casos analisados: para IAP1 (percentual de prescrições iniciais de ARV com 
esquemas adequados-1ª. linha) o serviço apresentou 91% e 95%, nos anos respectivos 
(recomendação OMS para esse indicador: 100%). IAP2 (percentual de pacientes 
“perdidos” no acompanhamento 12 meses após início de ARV): 30% (2009) e 36% 
(2010). A OMS recomenda percentual inferior à 20%. IAP3 (percentual de pacientes 
utilizando esquema adequado-1ª. linha 12 meses após início de ARV): 40% (2009) e 
49% (2010). Percentual recomendado pela OMS é superior à 70%. Quanto ao IAP8 
(percentual de pacientes com supressão de carga viral após 12 meses do início de ARV) 
o serviço apresentou 31% e 30%, em 2009 e 2010, respectivamente. A OMS recomenda 
acima de 70%. Ainda, há no serviço 75% de pacientes que comparecem para retirada de 
medicamentos previamente agendadas, para o qual a OMS recomenda que esteja 
acima de 90%.CONCLUSÃO: Países da América Latina e Caribe implantaram IAP para 
determinar precocemente resistência do HIV. O Brasil não possui sistema 
nacionalmente recomendado para monitoramento nos serviços de atendimento. O 
serviço avaliado apresentou déficit na manutenção dos pacientes em 
acompanhamento. Há necessidade de implantar ferramentas de monitoramento de 
falha terapêutica e estratégias de adesão ao tratamento no serviço; tendo em vista que o 
mesmo não alcançou, em nenhum dos indicadores testados, os percentuais 
recomendados pela OMS.
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INTRODUÇÃO: A AIDS é uma doença do sistema imunológico humano causada pelo vírus 
da imunodeficiência humana (HIV). A adolescência é um período da vida caracterizado 
por transformações físicas, psicológicas e sociais, que aumentam as chances dos 
adolescentes de adquirirem a infecção por HIV, fazendo-se necessário a prevenção. 
OBJETIVO: O objetivo do estudo é caracterizar os adolescentes/jovens vivendo com 
HIV/ AIDS em relação ao sexo, idade, escolaridade, renda familiar e prática do sexo 
seguro. Demonstrando as formas de contágio, e o conhecimento dos pacientes sobre 
transmissão e prevenção.
MÉTODOS: O estudo é do tipo descritivo de uma série de casos de pacientes com 
HIV/AIDS na faixa etária de 13 a 24 anos, realizado no ambulatório de DST/AIDS da 
FMT-HVD no período de 2011 a 2012. 
RESULTADOS: Durante o período foram realizados 55 questionários avaliando o perfil 
dos adolescentes vivendo com HIV/AIDS. Destes pacientes prevaleceu o sexo 
masculino sendo 61,8 % (n=34) homens e 38,2% (n=21) mulheres,com uma idade 
média de 20,4 anos (n=55). A grande maioria teve sua forma de contágio horizontal 
91% (n=50), e apenas 9% (n=5) pelo contágio vertical. Em relação ao conhecimento 
dos pacientes sobre as formas de transmissão após o diagnóstico, observou-se que 
58,2% (n=55) sabiam como se transmitia o vírus e 41,8% (n=55) não sabiam. Na 
prática do sexo seguro após o diagnóstico, verificou-se que 63,6%(n=55) fazem o uso 
regular de medidas preventivas, e 36,4% (n=55) não fazem. Nesse estudo os pacientes 
(n=55) tiveram uma média total de CD4 de 345 cels/mm3.
CONCLUSÃO:Com base nos dados da pesquisa foi concluído que mesmo após o 
diagnóstico de HIV/AIDS 41,8% dos pacientes ainda não sabem ao certo como o vírus 
é transmitido e 36,4% ainda não fazem o uso regular do preservativo, situações estas 
preocupantes que põe em risco a comunidade.
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INTRODUÇÃO: Na Amazônia Brasileira o Trypanosoma cruzi encontra-se presente em 
mamíferos e vetores silvestres, com incidência entre os marsupiais, representados 
especialmente por espécies do gênero Didelphis. Nesse sentido informações sobre os 
ecótopos silvestres preferenciais de reservatórios são de grande importância na 
contextualização da doença. OBJETIVO: Realizar um estudo sobre reservatório silvestre, seus 
índices de infecção pelo T. cruzi e riscos de transmissão ao homem. METODOLOGIA: O estudo 
foi realizado na zona Oeste de Manaus, bairro do Tarumã, utilizando-se armadilhas Tomahawk e 
Shermman. Para investigação da taxa de infecção natural por T. cruzi foram realizadas técnicas 
do exame xenodiagnóstico e hemocultura. RESULTADO: Foram capturados 55 exemplares de 
mamíferos silvestres, distribuídos em três gêneros dos quais 96% (53/55) foram Didelphis sp; 
2% (1/55) Marmosa sp. e Proechimys sp respectivamente. Em 94% (50/53) dos exemplares de 
Didelphis sp foram coletados materiais biológicos e realizadas observações e medidas 
biométricas. Não foram realizados exames de infecção natural nos exemplares de Marmosa sp. 
e Proechimys sp porque todos morreram no local de captura. Também registrou-se mortalidade 
em 6% (3/53) Didelphis sp. Do total 66% (33/50) dos Didelphis foram positivos para T. cruzi, 
confirmados 60% (20/33) pela biologia molecular, sendo que 94%(31/33) foram positivos no 
xenodiagnóstico e 73%, (24/33) na Hemocultura. No Xenodiagnóstico o tempo médio para 
observação de formas flageladas foi de 26 dias, com tempo mínimo de cinco dias (menor 
tempo), até máximo de 76 dias (maior tempo). Nas hemoculturas o tempo médio para 
visualização do T. cruzi, foi de 32 dias, sendo o tempo mínimo de nove dias e o máximo de 73 
dias. CONCLUSÃO: O alto índice de infecção natural nos reservatórios silvestre, e ampla 
antropização observada, pode favorecer o aparecimento da doença de chagas em humanos 
tendo em vista a proximidade desses animais com as residências. 

Palavras-chave: Reservatórios silvestres, Trypanosoma cruzi, Infecção natural.
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Introdução: No Amazonas registram-se casos de doença de Chagas (DC) desde 
1980, relatados como suspeitos e/ou confirmados. Em Manaus, um inquérito 
sorológico recente encontrou uma frequência de 1.3, em uma amostra onde as 
pessoas foram reativas para a infecção chagásica sem manifestação de sintomas. 
Objetivo: Realizar um estudo sobre a soroprevalência da infecção chagásica em área 
rural e periurbama de Manaus. Método:. A sorologia foi realizada a partir de amostras 
sangüíneas testadas pelo ensaio Imunoenzimático (ELISA), Imunofluorescência (IFI) e 
Tesa cruzi. Resultados: Foram incluídas no estudo 1.848 amostras sanguíneas de 
pessoas sem nenhum sintoma da doença, das quais 1.609 (87%) foram da área rural e 
239 (13%) da área periurbana. Do total 195 (10,5%) foram reativas no teste ELISA 
sendo 165 (84,6%) da área rural e 30 (15,4%) da área periurbana. As 195 amostras 
foram submetidas ao teste de imunoflurescência e ao Tesa cruzi. Na IFI foram reativas 
36(18,6%) amostras da área rural e 17 (9%) da área periurbana. No Tesa cruzi 10/195 
(5%) amostras foram reativas sendo 9 (90%) da área rural e 1 da área periurbana. 
Registrou-se que 40/195 (21%) amostras foram reativas em pelo menos dois testes 
33(82,5%) ELISA e IFI, 7(17,5%) no ELISA e Tesa cruzi; e  3 (7,5%) das amostras foram 
reativas nos três testes (ELISA+IFI+Tesa cruzi). Das 40 amostras positivas, 12 (30%) 
tinham histórico de leishmaniose. Conclusão: Verificou-se casos reativos para a DC 
crônica indeterminada em Manaus, confirmando assim que a doença está presente na 
região.
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INTRODUÇÃO: O triatomíneo é um hemíptero hematófago vulgarmente conhecido 
como babeiro que alberga o Trypanosoma cruzi, protozoário flagelado, agente etioló-
gico da Doença de Chagas, que recentemente vem sendo reconhecida como um 
problema emergente e negligenciado nesta região. OBJETIVO: Realizar um estudo 
sobre aspectos da bio-ecologia e infecção natural de Triatomíneos, por Trypanosoma 
cruzi em áreas periurbana de Manaus. METODOLOGIA: O estudo foi realizado em 
área periurbana de Manaus localizado na zona Oeste, bairro Tarumã. Foram utilizadas 
armadilhas Noireau alocadas em palmeiras, em áreas de dois hectares, divididos em 
quatro transectos de 50 m, observadas a cada 48 horas. Para investigação da infecção 
natural foi feito exame a fresco e biologia molecular. RESULTADO: Foi registrada a 
ocorrência de 25 espécimes de triatomíneos em diferentes estágios de 
desenvolvimento, distribuídos em duas espécies do gênero Rhodnius, sendo 18 (72%) 
R. pictipes e sete (28%) da espécie R. robustus coletados em duas (2/5) espécies de 
palmeiras (Attalea maripa e Mauritia flexuosa) identificando-se infecção natural por T. 
cruzi em uma ninfa e uma fêmea adulta de R. pictipes. CONCLUSÃO: O registro de 
infecção natural por T. cruzi em R. pictipes, confirma dados da literatura sobre a 
necessidade de orientação da população para o risco de contato com o agente 
causador da Doença de Chagas.

Palavra Chave: Triatomíneos, Infecção natural, T. cruzi, Manaus
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INTRODUÇÃO: No Amazonas, dentre os agravos de veiculação hídrica, a febre tifóide 
(FT) é um importante problema de saúde pública e tem característica endêmica em 
Manaus. OBJETIVOS: Analisar aspectos epidemiológicos, conhecimentos e práticas 
dos comerciantes de alimentos no entorno das áreas portuárias, centro de Manaus, 
sobre a febre tifóide. METODOLOGIA: Estudo em duas etapas: uma retrospectiva a 
partir de dados secundários do SINAN/Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), de 2000 
a 2011; e outra prospectiva, com entrevistas de comerciantes de alimentos das áreas 
portuárias do centro de Manaus, sobre conhecimentos e atitudes sobre FT. 
RESULTADOS: Entre 2000 e 2011, registrou-se 174 casos de FT, com 69,5% (121/174) 
masculino. Faixa etária de 20-34 anos, 53,4% (93/174) casos. Nos 12 anos, a média 
anual foi 14,5 casos. Maior ocorrência (29/174; 16,7%) em 2000 e menor (10/174; 5,7%) 
em 2008 e 2010. A FT ocorreu em todos os meses, com maiores médias em janeiro (2,0), 
julho (2,0) e agosto (1,6), concentrando 38,5% das notificações. Realizou-se 96 
entrevistas, 61,4% (59/96) femininos, mediana de idade, 36,5 anos. A mediana de tempo 
de trabalho na área 3,0 anos (1mês a 45anos), com média em 8,0 horas/dia. Negaram 
cadastro em órgão oficial, 62,5% (60/96) e 21,9% (21/96) referiram treinamento para 
manipulação de alimentos. Lavavam as mãos antes de manipular os alimentos, 87,5% 
(84/96), desses 63,1% (53/84) utilizando sabão.  Conheciam a FT, 9,4% (9/96) e, 5,2% 
(5/96) como se transmite e 8,3% (8/96) como se protege. CONCLUSÃO: Manaus se 
prepara para Copa do Mundo em 2014, oportunidade em que receberá turistas. 
Notadamente, os comerciantes de alimentos mostraram pouco conhecimento sobre 
condições de higiene e a doença. Portanto, diante disso e dos registros desse agravo é 
importante a educação em saúde sobre as práticas de prevenção/controle.

PALAVRAS-CHAVE: Febre tifóide. Aspectos epidemiológicos. Comerciantes de 
alimentos.
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1 Instituições: Fundação de Medicina Tropical Dr Heitor Vieira Dourado-FMT-HVD
2                       Centro Universitário do Norte - UNINORTE

3                            Universidade do Estado do Amazonas – UEA
4                       Universidade Nilton Lins

INTRODUÇÃO: A malária é uma doença parasitária de alta incidência e morbidade 
caracterizada por uma síndrome febril aguda. É provavelmente a doença infecciosa 
de maior impacto na Região Amazônica. Os principais sintomas são febre, calafrios, 
cefaléia e mioartralgia. Porém, há relatos de complicações graves como icterícia e 
anemia grave. OBJETIVOS: Descrever a frequência de anemia nos pacientes 
hospitalizados e não hospitalizados com diagnóstico parasitológico para malária por 
Plasmodium vivax atendidos na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira 
Dourado (FMT-HVD) e verificar se fatores como idade, sexo e parasitemia estão 
associados com o aumento da frequência de anemia. MÉTODOS: O estudo foi 
realizado na FMT-HVD com pacientes diagnosticados com malária por P. vivax, 
através da gota espessa no período de janeiro a dezembro de 2011. Na seleção dos 
pacientes foram aplicados questionários com variáveis clínicas e epidemiológicas, 
bem como foi coletada uma amostra de sangue venoso para a realização de 
hemograma completo. Os parâmetros do valor de hemoglobina (Hg) foram 
classificados conforme as especificações da Organização Mundial de Saúde (OMS). 
Através da epidemiologia descritiva, os dados foram apresentados em tabelas e 

®gráficos de frequência e as planilhas organizadas no programa Excel . 
RESULTADOS: Foram incluídos 175 pacientes, destes 48 (27,42%) foram 
hospitalizados. Nesse grupo, verificou-se uma maior frequência de anemia 

PALAVRAS-CHAVE: Malária vivax, anemia, Amazônia brasileira.
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ANÁLISE HISTÓRICA DOS CASOS DE DENGUE, AIDS E TUBERCULOSE 

REGISTRADOS NA FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR 

VIEIRA DOURADO, AMAZONAS, AMAZÔNIA
1 2Bolsista: Marcos da Conceição Castro 

Acadêmico do curso de Medicina da UEA
1 4Orientadora: Maria das Graças Gomes Saraiva 

1 2 4Colaboradores: Marcelo Cordeiro dos Santos , Eyde Cristianne Saraiva
 3   2 1dos Santos , Jamell Cristina Malta Santiago , Raul Diniz Souza Amorim  Cristianne 

5Benevides Mota 
1Instituições:  Fundação de Medicina Tropical “Doutor Heitor Vieira Dourado”,

  2 Universidade do Estado do Amazonas,
  3 Universidade Federal do Amazonas.
  4 Universidade Nilton Lins. 

5  Fundação de Vigilância em Saúde. Manaus, Amazonas, Brasil.

INTRODUÇÃO: No Estado do Amazonas tem-se o registro de dengue, Aids e 
tuberculose, cuja Fundação de Medicina Tropical “Doutor Heitor Vieira Dourado” (FMT-
HVD) se configura em importante serviço para o diagnóstico e notificação desses agravos. 
OBJETIVO: Analisar os aspectos epidemiológicos e clínicos de Aids e tuberculose, entre 
2000 e 2010 , e dengue de 1998 a 2010, registrados no Serviço de Vigilância 
Epidemiológica da FMT-HVD. METODOLOGIA: Estudo descritivo retrospectivo de casos 
notificados em banco de dados secundários DBF/FMT-HVD, SINAN WIN/SINAN NET/ 
Fundação de Vigilância em Saúde e do Departamento de Epidemiologia e Saúde 
Pública/FMT-HVD. Realizou-se estratificação da frequência dos casos por mês e ano de 
diagnóstico, gênero, faixa etária, formas clínicas, municípios, zonas, e evolução dos 
casos. RESULTADOS: No período foram registrados 55.705 casos de dengue, desses 
33.563 (60,2%) no biênio 1998-1999. Dado o aspecto sazonal do agravo, ao longo do 
período, no acumulado do primeiro semestre registrou-se 40.786 casos (73,2%). Foram 
diagnosticados 2.908 casos de tuberculose (pulmonar 1.784, extrapulmonar 843, e 
pulmonar + extrapulmonar 281), com maior registro entre indivíduos do gênero masculino, 
1.958 (67,3%), principalmente na faixa etária entre 20 e 34 anos que corresponde a 47,9% 
do total. No período teve-se notificados 4.324 casos de Aids, com 976 óbitos, desses 969 
óbitos por Aids (taxa de letalidade 22,4%); a faixa etária de 20 a 49 anos concentrou 
3.851(89%) casos, e Manaus 3.962 (88,5%) casos; 3.846 (85,9%) casos oriundos de 
áreas urbanas do Estado. CONCLUSÃO: Os registros denotam que ao longo dos anos 
com exceção da dengue, para os demais agravos houve aumento das notificações, em 
maior número o acometimento da população masculina. Os resultados alertam para a 
necessidade de intensificação das estratégias de prevenção/controle dos agravos 
supracitados, principalmente para homens, adequados às diferentes culturas.

PALAVRAS-CHAVE: Dengue. Aids. Tuberculose. Aspectos epidemiológicos
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DENGUE NO MUNICÍPIO DE MANAUS, CAPITAL DO AMAZONAS: ASPECTOS 
EPIDEMIOLÓGICOS, CONHECIMENTOS E ATITUDES DAS POPULAÇÕES

1Bolsista: Priscilla Aparecida Soiér 
Acadêmica do curso de Medicina da UNINILTON LINS

2 3Orientador: Marcelo Cordeiro dos Santos  
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1Instituições:   Universidade Nilton Lins
2                        Universidade do Estado do Amazonas
3                        Fundação de Medicina Tropical “Doutor Heitor Vieira Dourado”
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INTRODUÇÃO: No município de Manaus, a dengue acomete anualmente as 
populações de diferentes extratos sociais, com característica endêmica, representando 
importante problema de saúde pública. OBJETIVOS: Analisar os casos dengue 
autóctones de Manaus e, conhecimentos e atitudes das populações no Alvorada I. 
MÉTODOS: Estudo descritivo em duas etapas: uma retrospectiva de banco de dados 
secundários da Fundação de Medicina Tropical “Doutor Heitor Vieira Dourado” e da 
Fundação de Vigilância em Saúde, entre março de 1998 e dezembro de 2011, e outra 
prospectiva através de entrevista sobre conhecimentos e atitudes das populações 
acerca da dengue. RESULTADOS: Registrou-se no período 142.526 casos de dengue 
em Manaus, desses em 1998 teve-se 20,4% (29.088/142.526) casos e em 2011 foi 
38,8% (55.333/142.526), sendo no primeiro trimestre desse ano 82% (45.367/55.333). 
Entrevistou-se 380 pessoas, 61,6% (234/380) feminino, 44% (167/380) idade entre 18 e 
30 anos, 48,4% (184/380) com ensino médio. Sobre moradia e saneamento 100% 
(380/380) com água encanada, 67,4% (256/380) casa própria, 66% (251/380) renda 
familiar entre um e três salários mínimos, 65% (247/380) não identificam água parada 
próximo aos domicílios, 99% (376/380) têm coleta de lixo diária. Conceituaram a doença 
94% (357/380), 98% (372/380) ouviram falar do vetor, 67% (255/380) não sabem como é 
transmitida a dengue, para 44,2% (168/380) água suja viabiliza a reprodução do 
mosquito. Identificam quando estão com dengue 64,5% (245/380). Não responderam 
todos os sinais e sintomas do agravo 67,6% (257/380), e 25,5% (97/380) tiveram 
dengue; e 75,2% (73/97) fizeram tratamento ambulatorial. CONCLUSÃO: Manaus, em 
13 anos teve maior registro de dengue em 2011, mesmo com todos os esforços para o 
controle da doença. Durante a Copa de 2014 receberá turistas. Portanto, é importante 
educação em saúde continuada, promovendo mudanças nos hábitos das populações e 
redução no risco de adoecimento por dengue.
 
PALAVRAS-CHAVE: Dengue. Epidemiologia. Conhecimentos e atitudes. 
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LEPTOSPIROSE EM HUMANOS: ANÁLISE DOS CONHECIMENTOS E DAS 
ATITUDES DAS POPULAÇÕES RESIDENTES EM ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO 

PROJETO PROSAMIM NA CIDADE DE MANAUS, AMAZONAS
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 4 6      dos Santos , Cristianne Benevides Mota , Jamell Cristina      
  3 2       Malta Santiago , Marco Antonio Saboia Moura .

1Instituições:  Instituto de Ensino Superior Materdei. 
 2                      Fundação de Medicina Tropical “Doutor Heitor Vieira Dourado”.

                                           3 Universidade do Estado do Amazonas.
                                          4 Universidade Federal do Amazonas.
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6         Fundação de Vigilância em Saúde

INTRODUÇÃO: No município de Manaus, dentre as doenças veiculação hídrica, a 
leptospirose acomete populações e se configura em importante problema de saúde pública. 
OBJETIVO: Analisar conhecimentos e atitudes das populações residentes no projeto 
PROSAMIM, Igarapé de Manaus. METODOLOGIA: Estudo de base populacional em corte 
transversal, através de questionário para identificação dos conhecimentos e atitudes dos 
moradores do projeto PROSAMIM sobre a leptospirose. RESULTADOS: Realizou-se 186 
entrevistas, do gênero feminino 59% (109/186) e masculino 41% (77/186), 56 30% (56/186) na 
faixa etária entre 18 e 73 anos. Com ensino médio completo 55% (102/186). A rendar familiar 
variou de meio a seis salários mínimos. Moradia e saneamento básico, 100% das casas 
possuem água encamada e portável, com coleta de lixo diária. Destino do lixo, 23% (43/186) 
depositam na lixeira, 77% (143/186) jogam na via pública, desses 34% (63/143) no igarapé. 
Criam animais domésticos no intra-domicílio 17% (32/186). Conceituou leptospirose, 69% 
(128/186), e 70% (130/186) informaram a forma de transmissão, desses 96% (125/130) 
limpando esgoto 4% (5/130) pela picada de mosquito. Sobre os transmissores da doença, 83% 
(154/186) informaram ser o rato, principal transmissor; sabiam os cuidados profiláticos 65% 
(121/186). Afirmaram que os ratos são oriundos do esgoto 89% (166/186). Sobre os sinais e 
sintomas da leptospirose 7,5% (14/186) souberam identificá-los. Um dos entrevistados relatou 
que foi acometido pela doença. CONCLUSÃO: No projeto PROSAMIM, mesmo tendo 
melhorado as condições de moradia, a maioria dos habitantes ainda dão destino inadequado 
ao lixo, o que certamente contribui para o aumento da população de roedores e 
consequentemente aumentando o risco de adoecer por leptospirose. Diante disso, é 
necessária a educação em saúde continuada e adequada a cultura e escolaridade dos 
moradores dessa área de abrangência.

  
PALAVRAS-CHAVE : Leptospirose. Conhecimento e atitudes. PROSAMIM.
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DOENÇA DE CHAGAS EM ASSENTAMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE MANAUS:  
UM ESTUDO LONGITUDINAL

1Bolsista: Cíntia Araújo Pereira
                Acadêmica do Curso de Medicina da UFAM

2Orientador: Jorge Augusto de Oliveira Guerra

,3 4Colaboradores: Maria das Graças Vale Barbosa² , João Marcos B. Barbosa Ferreira ; 
Satiko Andrezza Takano Peixoto¹; Marcos Vinícius Veras da Rocha¹; Ayla Alves da Silva¹; 
Laylah Kelre Magalhães³; Laise Kelman Costa Magalhães²; Suzane Ribeiro Prestes³; Rosa 
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Instituições: ¹ Universidade Federal do Amazonas - UFAM; 
           ² Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado;
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4            Hospital Universitário Francisca Mendes - HUFM.

INTRODUÇÃO: A Doença de Chagas, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, 
apresenta-se nas formas agudas, indeterminadas ou crônicas - cardíacas e/ou digestivas. 
OBJETIVOS: Avaliar os aspectos clínicos da infecção chagásica na população do 
assentamento rural Tarumã-Mirim, descrevendo as alterações cardíacas e/ou gástricas. 
MÉTODOS: Avaliou-se 1.643 participantes, 26 tiveram pelo menos dois exames 
sorológicos positivos (ELISA, IFI ou Western Blot - WB) e feito o seguimento clínico em 
Manaus, no Hospital Universitário Francisca Mendes para realização de eletrocardiograma 
(ECG) e ecodopplercardiograma (ECO) e na FMT-HVD para realização do 
xenodiagnóstico, coleta de PCR e anamnese e exame físico direcionados. RESULTADOS: 
Dos 26 pacientes, 17 realizaram seguimento clínico, dois com três testes sorológicos 
positivos; 12 com ELISA e IFI; e 3 com ELISA e WB. Dois tiveram queixas gastrointestinais 
(disfagia, odinofagia, pirose e plenitude gástrica). Uma paciente relatou dispneia aos 
esforços, sem alterações nos exames; O ECO com disfunção diastólica ventricular 
esquerda grau I foi observado em 4 pacientes, sendo um com palpitações e no ECG 
alteração da repolarização ventricular e extrassístole supraventricular isolada. Um 
paciente relatando vertigem, dispneia a grandes esforços, astenia, dores nas pernas e 
cefaleia, teve alterações no ECG como bradicardia sinusal (FC = 45bpm); Bloqueio 
divisional ântero-superior; Distúrbio de condução pelo ramo direito e extrassístole 
ventricular isolada. Na ausculta cardíaca, bulhas hipofonéticas e presença de arritmia. 
Demais clientes sem alterações nos exames ou queixas clínicas significativas. 
CONCLUSÃO: Alguns resultados de exames tiveram alterações que poderiam ser 
relacionadas tanto à Doença de Chagas quanto à idade avançada, hipertensão arterial ou 
obesidade; um deles teve resultado sugestivo de lesão em órgão-alvo. É necessário um 
seguimento longitudinal para definição clínica dos casos.

PALAVRAS-CHAVE: Doença de Chagas, cardiopatia chagásica, Manaus (Amazonas)

LEI 1



ANAIS DO CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FMT-HVD – 2012      

ESPACIALIZÇÃO DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA NA REGIÃO 
NORTE DO BRASIL
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Colaborador: Lucas Vieira de Oliveira
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INTRODUÇÃO: A leishmaniose é uma doença causada por um protozoário chamado 
Leishmania, que é transmitido pela picada de um inseto chamado flebótomo. A 
organização Mundial de saúde (OMS) estima que 350 milhões de pessoas estejam 
expostas ao risco com registro aproximado de dois milhões de novos casos das 
diferentes formas clínicas ao ano. Tornando-se a quinta doença infecto-parasitária 
endêmica de maior relevância mundial. No Brasil durante os anos de 1999 a 2008 
foram notificados 56.749 casos. Uma doença que estigmatiza a população por 
acometer a faixa etária mais produtiva.   
OBJETIVOS: Realizar um estudo sobre a prevalência e a distribuição espacial da 
LTA na Região Norte (RN) do Brasil e sua relação com fatores socioeconômico 
demográfico em uma série histórica de dez anos.
MÉTODOS: É um estudo retrospectivo usando como fonte os casos notificados no 
SINAN (Sistema de Informação e Agravos de Notificação). Por um período que 
compreende 2001 a 2010. 
RESULTADOS: 2001 a 2010: 106.215 casos, sendo 6.286 no Amapá, 12.446 no 
Acre, 18.732 no Amazonas, 4.223 em Roraima, 15.304 em Rondônia, 19.527 no 
Pará, 6.038 no Tocantins. 76.474 (72%) homens 24.741 (28%) mulheres. A grande 
maioria infectada tem no nível fundamental incompleto. Na distribuição espacial 
observamos que as áreas com assentamentos populacionais, novas estradas, 
agricultura e pecuária  foram os mais afetados.
CONCLUSÃO: A série histórica demonstrou uma alteração na incidência da 
doença, assim como seu perfil no mapa da região norte. Houve uma diminuição dos 
casos notificados a despeito da expansão geográfica da doença. Predominância do 
gênero masculino e acometimento da população jovem. 

PALAVRAS-CHAVE: Espacialização, Leishmaniose Tegumentar, Região Norte.
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ESTUDO  DE ASSOCIAÇÃO DE ALELOS DO MARCADOR DO GENE PROMOTOR 
DA IL-10 COM LEISHMANIOSE TEGUMENTAR EM UMA AMOSTRA POPULACIONAL 

DO NORTE DO BRASIL 

2Bolsista: Eline da Encarnação Brito
                Acadêmica do Curso de Farmácia da Universidade Nilton Lins
Orientador: José Felipe Jardim Sardinha
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 2                      Universidade Nilton Lins
                      

INTRODUÇÃO: As leishmanioses compreendem grupo de doenças crônicas, não 
contagiosas, causadas por diversas espécies pertencentes ao reino Protozoa, à ordem 
Kinetoplastida, família Trypanosomatidae e gênero Leishmania. Estas doenças podem 
atingir as vísceras (leishmaniose visceral) e pele e/ou mucosas (leishmaniose tegumentar). 
A leishmaniose tegumentar no Amazonas pode ser causada pelo L. guyanensis ou L. 
braziliensis. Nas doenças infecciosas a maioria dos indivíduos expostos não desenvolve a 
doença. Isto sugere um componente genético envolvido no controle da susceptibilidade. 
Vários estudos sugerem que a Interleucina 10 (IL10) esta associado com susceptibilidade ou 
resistência a doenças infecciosas. 

OBJETIVO: Investigar as bases genéticas do controle molecular da susceptibilidade ou 
da resistência humana à LTA através dos estudos de polimorfismos genéticos do gene IL-10 
(rs1518111 e rs1800871).

METODOLOGIA: 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 
(Nanodrop 2000) e diluído a 20ng/µl. Desses, 552 amostras foram submetidas ao processo 
de genotipagem para dois variantes do gene IL10 RESULTADOS: foram genotipados 600 
amostra com dois marcadores em caso e controle. 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). Não há nenhuma diferença 
estatística para a distribuição das frequências alélicas e genotípicas dos SNPs rs 1518111, rs 
1800871 entre os pacientes com LC e controles. 

CONCLUSÃO: Este resultado  não pode descartar a participação do gene IL10  no 
controle da suscetibilidade ou resistência  à leishmaniose cutânea. Para excluir 
definitivamente a possibilidade que o gene IL10 seja associado com susceptibilidade ou 
resistência a LC, análises complementares, como por exemplo, a construção de haplótipos, 
estão sendo realizadas em nosso grupo com mais três variantes.

 PALAVRAS-CHAVE: Leishmaniose, IL10, Suscetibilidade e Polimorfismo.
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AVALIAÇÃO DA TERAPÊUTICA COM ISETIONATO DE PENTAMIDINA NO 
TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE CUTÂNEA EM PACIENTES ATENDIDOS NA 

FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DR. HEITOR VIEIRA DOURADO
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3                       Universidade do Estado do Amazonas

INTRODUÇÃO: O Antimoniato de N-metil-glucamina é a droga de primeira escolha 
pelo Ministério da Saúde do Brasil. Entretanto, existem alguns fatores limitantes na sua 
utilização, o que faz necessário a busca de alternativas. A Pentamidina está entre as 
medicações de 2.ª e 3.ª linhas utilizadas na LTA. No Estado do Amazonas esta 
medicação vem sendo amplamente utilizada, inclusive como segunda opção de 
tratamento. A pentamidina foi usada no Suriname em doses semanais com muito bons 
resultados. OBJETIVOS: Avaliar a eficácia, efeitos colaterais, recidivas e cura do 
isetionato de pentamidina como terapia na Leishmaniose Cutânea em noventa 
pacientes, em dois diferentes esquemas com três doses - doses com dois dias de 
intervalo e doses semanais - em pacientes atendidos na Gerência de Dermatologia da 
FMTHVD em uma série de três aplicações via IM profunda. MÉTODOS: Estão sendo 
avaliados pacientes portadores de Leishmaniose Cutânea (LC), com diagnóstico 
clínico e laboratorial. Inclusão: TCLE e realização dos exames laboratoriais pré-
medicação (creatinina, fosfatase alcalina, hemograma, TGO, TGP, ureia, amilase). A 
avaliação clínico-evolutiva é realizada nos dias 1, 10, 30, 60, 90 e 180 do protocolo. 
RESULTADOS: 18 pacientes foram incluídos, 13 em processo de avaliação nos dois 
esquemas terapêuticos. Efeitos colaterais mais frequentes foram cefaleia, diarreia e 
dor no local da aplicação. CONCLUSÃO: Devido ao pequeno número de casos, ainda 
não é possível avaliar os benefícios do uso de isetionato de pentamidina semanal em 
relação aos de dois dias, é necessário dar continuidade ao estudo.

PALAVRAS-CHAVE: leishmaniose, pentamidina, tratamento.
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INTRODUÇÃO: A Leishmaniose cutâneo-mucosa (LCM) compromete o revestimento 
mucoso das vias aéreas superiores: na mucosa oral, faringe e laringe, a mucosa do septo 
nasal é mais atingida. Fatores associados à LCM: sexo masculino, idade, Leishmaniose 
cutânea (LC) anterior, grandes lesões ulceradas, tempo de evolução da LC. As sequelas 
provocam prejuízo a saúde e estigmas sociais. OBJETIVO: Avaliar os aspectos clínicos e as 
sequelas otorrinolaringológicas da LCM em pacientes atendidos na FMT-HVD. 
METODOLOGIA: Estudo longitudinal de pacientes com diagnóstico de LCM atendidos na 
FMT-HVD, agosto de 2011 a julho de 2012. Aspectos clínicos, diagnósticos terapêuticos e 
sequelas dos casos. RESULTADOS: Avaliados 52 pacientes (17 e 88 anos), 39 (75%) do 
sexo masculino, LC anterior: 34 (65,38%); destes, 12 (23,07%) fizeram tratamento irregular 
da LC. Sintomas: eliminação de crostas – 40 (76,92%), obstrução nasal – 35 (67,3%), 
epistaxe – (34), rinorréia - 22 (42,3%), prurido nasal - 18 (34,61%), dispnéia – 13 (25%), 
disfonia – 10 (19,23%), odinofagia – 09 (17,3%), cacosmia- 07 (1,46%) e disfagia – 03 
(5,76%). Na rinoscopia, 41 (78,84%) com lesões nasais, 07 (13,46%) em mucosa nasal e 
orofaringe, 02 (3,84%) em orofaringe e 02 (3,84%) lesão nasal e cutânea, desses, 17 (34%) 
perfuração, 15 apresentavam úlceras (30%), 12 (24%) infiltração, 04 (8%) hiperemia e 01 
(2%) lesão vegetante. Sequelas otorrinolaringológicas: 18 (72%) perfuração, 03 (12%) 
desvio de septo nasal, 02 (8%) destruição da mucosa nasal e desabamento da pirâmide, 01 
(4%) estenose de fossa nasal, 01 (4%) sinéquias, 01 (4%) retração labial, 27 (51,92%) sem 
sequelas. Co-infecção SIDA-Leishmaniose em 02 pacientes. CONCLUSÃO: A LCM tem 
grande impacto no doente, pois afeta sua vida no âmbito econômico e social. Deve-se 
ampliar a avaliação pela nasofibroscopia óptica e realizar o PCR para definir as espécies 
relacionadas à LCM na nossa região.

PALAVRAS-CHAVE: Leishmaniose cutâneo-mucosa, sequelas, LCM.
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INTRODUÇÃO: A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é um problema de 
saúde pública mundial. No Brasil, as principais espécies são: L. (V.) braziliensis L. (V.) 
guyanensis, L. (L.) amazonensis, L. (V.)  naiffi, L. (V.)  lainsoni, L. (V.) shawi e L. (V.) 

 lindenbergi . A detecção no DNA do parasita é suficiente para o diagnóstico proposto. 
OBJETIVOS: Fazer mapeamento das espécies de Leishmania circulantes na 
Amazônia Brasileira de casos humanos de LTA atendidos na FMT-HVD. MÉTODOS: 
Trata-se de um estudo de caracterização das cepas de Leishmania sp de casos 
humanos de LTA, atendidos na FMT-HDV no período de julho de 2011 a junho de 
2012. Foram excluídos os casos não autóctones da Amazônia Brasileira. 
RESULTADOS: Do total de 226 pacientes, 26 pacientes tem entre 0-10 anos; 48 de 
10-20 anos; 35 de 20-30 anos; 43 de 30-40 anos; 37 de 40-50 anos; 24 de 40-50 anos; 
9 de 60-70 anos; 3 de 70-80 e 1 de 80-90 anos. Quanto ao gênero, 77 são mulheres e 
149, homens. Quanto ao resultado do exame direto, 106 foram positivos e 120, 
negativos. Dos casos positivos, 46 são procedentes da rodovia AM-010, de diferentes 
quilômetros que pertencem ao município de Rio Preto da Eva. De 43 outros casos 
positivos que pertencem à rodovia BR-174, 14 são da altura do quilômetro 21, trecho 
que corresponde ao ramal do Pau-rosa. No restante dos casos, encontrou-se 1 
paciente de Autazes, 1 das Anavilhanas, 1 de Carauari, 2 de Coari, 1 de Eirunepé, 2 de 
Itacoatiara, 2 de Manacapuru, 3 de Novo Airão, 2 de Monte Alegre (PA), 1 de Barcelos 
e 1 de Purus. CONCLUSÃO: Conclui-se que os casos positivos são de áreas 
potencialmente endêmicas de LTA na Amazônia. A análise de DNA não pode ser 
realizada devido a problemas técnicos, e será realizado brevemente.

PALAVRAS-CHAVE: LTA, Amazônia, mapeamento
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INTRODUÇÃO: Evidências recentes têm demonstrado a emergência de P.vivax 
resistentes à cloroquina em áreas até então livres deste fenômeno, o que tem levado as 
autoridades sanitárias a uma maior mobilização para caracterizar a distribuição da 
resistência, valendo-se de ferramentas como estudos de eficácia recomendados pela 
OMS. OBJETIVOS: Estimar as taxas de fracasso terapêutico, cura clínica e 
parasitológica nos pacientes avaliados com os esquemas de tratamento pospostos, 
durante o seguimento de 28 dias e estimar a taxa real de recorrência parasitária pela 
PCR. MÉTODOS: Foi realizado um estudo em pacientes com malária vivax 
diagnosticada no laboratório de malária da FMT-HVD, ambos os sexos, 12 a 60 anos, T  

≥ 37,5 ºC, gota espessa positiva para P. vivax e ausência de sinais de malária grave. O 
tratamento foi realizado de acordo com o Manual de Terapêutica da Malária do 
Ministério da Saúde. Foram excluídos aqueles portadores de co-morbidades, história 
de hipersensibilidade ao medicamento e gravidez. Período do estudo: agosto de 2011 a 
julho de 2012. RESULTADOS: Foram incluídos 75 pacientes, predominando o sexo 
masculino, com faixa etária variando de 18 a 59 anos. Como locais prováveis de 
infecção predominaram as zonas periurbanas e rurais do município. No dia da inclusão 
(D0) a média da parasitemia foi de 1.490 parasitos/µL de sangue e após 72h de 
instituída a terapêutica (D3), 55 % dos pacientes ainda apresentavam exames 
positivos. Entre os 55 que concluíram o acompanhamento de 28 dias 04 pacientes 
apresentaram recorrência parasitária, com predomínio no D28. A infecção por P.vivax 
foi confirmada pela PCR. CONCLUSÃO: A recorrência parasitária evidenciada nos 
pacientes estudados demonstra um perfil de resistência do P. vivax à cloroquina, que já 
vem sendo descrito na literatura. Isto mostra a necessidade de se avaliar alternativas 
terapêuticas para a recrudescência da malária vivax. 

PALAVRAS-CHAVE: Resistência, Cloroquina, Vivax.
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ENTRE PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM MALÁRIA, ENTRE 2009 E 2012, EM 

UMA UNIDADE DE ATENÇÃO TERCIÁRIA, NA AMAZÔNIA OCIDENTAL BRASILEIRA

2Bolsista: Janieldo Araújo Cavalcante
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INTRODUÇÃO: A malária é uma doença infecciosa causada por protozoários do gênero 
Plasmodium. Sua forma clínica é heterogênea, tendo como sinal cardinal a síndrome febril. 
Complicações clínicas mais graves têm sido recentemente também atribuídas à infecção por 
P. vivax, sendo a mais importantes delas a anemia. Tem-se demonstrado que a anemia 
desencadeada pela malária vivax é tão ou mais importante do que aquela causada pela 
malária falciparum e sua causa é sabidamente multifatorial, sendo reconhecidamente mais 
comum entre crianças e gestantes de áreas hiper-endêmicas. OBJETIVO: Descrever os 
níveis de hemoglobina entre pacientes diagnosticados com malária na Fundação de Medicina 
Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado no período de 12/2009 a 02/2012. METODOLOGIA: 

®Estudo descritivo, com coleta de dados realizada no sistema de prontuário eletrônico IDoctor  
®(Nokia ), entre 12/2009 e 12/2012. Foram recuperados 42.923 registros de atendimentos, 

selecionados os de primeiro atendimento para malária (exame de gota espessa), com 
realização de hemograma ±1 dia do resultado da gota espessa, e sem diagnóstico de malária 
durante ±30 dias, totalizando 7.069 registros, que foram utilizados na análise final. Após a 
limpeza do banco de dados, as informações foram analisadas na forma de frequências, 
médias e curvas com intervalos de confiança 95%. RESULTADOS: Foram registrados: maior 
frequência absoluta na faixa etária de 20-30 anos (P. vivax), maior frequência relativa de 
malária na faixa etária de 0 a 5 anos, com 95,1% causadas por P. vivax. Nos aspectos 
laboratoriais houve redução significativa na média de hemoglobina, hematócrito, leucócitos e 
plaquetas de pacientes com diagnóstico de malária, em comparação com pacientes febris 
com lâmina negativa. Observou-se que até os 40 anos de idade, a média de hemoglobina e 
seu respectivo intervalo de confiança de pacientes com malária estiveram abaixo do intervalo 
de confiança de pacientes febris, a partir de quando as curvas se sobrepõem.  CONCLUSÃO: 
A malária distribui-se principalmente na faixa etária de 20-30 anos com ênfase na infecção por 
P. vivax, especialmente no sexo masculino. O estudo demonstra que até a quarta década de 
vida, a malária vivax acarreta significante queda da hemoglobina. Isso se deve em particular 
ao perfil de hipo e meso-endemicidade de áreas malarígenas na Amazônia Brasileira.

PALAVRAS-CHAVE: Malária, anemia, hemoglobina, Plasmodium vivax.

MAL 2



ANAIS DO CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FMT-HVD – 2012      

Plasmodium vivax: ATIVIDADE in vitro DE ISOLADOS REGIONAIS A 
CLOROQUINA, MEFLOQUINA E DIHIDROARTEMISININA
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Introdução: A avaliação da sensibilidade do Plasmodium vivax às drogas 
antimaláricas é de interesse vital para as regiões endêmicas de malária. Monitorização 
in vitro das frequências de drogas resistentes e sensíveis podem fornecer informação 
de resistência às drogas, e essa informação pode ser usada para predizer, antecipar e 
ainda conter a propagação da resistência clínica. Material e Métodos: Usamos um 
teste imunoenzimático (DELI) de captura da desidrogenase lática plasmodial (pLDH) 
que investigou a cloroquina,  mefloquina e dihidroartemisinina avaliando o perfil de 
sensibilidade de isolados de P. vivax coletados em diferentes períodos, que vivem em 
duas áreas endêmicas da Amazônia brasileira: Manaus, Amazonas (198) e Coari, 
Amazonas (54). Mulheres grávidas, indígenas e indivíduos menores de 18 anos foram 
excluídos. Resultados: Foram testadas 252 amostras no período de agosto de 2010 a 
julho de 2012. A média geométrica da concentração inibitória 50% (IC50) de Manaus 
(198) para cloroquina foi de 39 nM [37- 48 nM],  para mefloquina (108) 13,9 nM [11-18 
nM] e para dihidroartemisinina (108) 2,7 nM [2, 2-3,2 nM]. Os 54 isolados analisados de 
Coari, os IC50 encontrados foram para cloroquina 21 nM [14.7–29.1 nM], para 
mefloquina 10,2 nM [9.7–19.1 nM] e para dihidroartemisinina 2, 2 nM [1.7–3.1 nM]. 
Correlacionando-se com um limiar para resistência à cloroquina foi definida como 100 
nM, um nível excedido em 11,6% (23/198) de isolados de Manaus e 5,5% (3/54) de 
Coari; para mefloquina foi definido como 30 nM, excedido em 7,4% (8/108) de isolados 
de Manaus e 5, 5% (3/54) de Coari isolados. Todos os isolados foram sensíveis a 
dihidroartemisinina. Conclusões: Os testes in vitro discriminam entre populações 
com diferentes níveis de sensibilidade às drogas antimaláricas. O presente estudo 
mostrou parasitas de Plasmodium vivax com resistência à cloroquina circulando na 
Amazônia brasileira. 
Apoio financeiro: FAPEAM, PRONEX-Rede Malária 

PALAVRAS-CHAVE: P. vivax, antimaláricos, estudo in vitro.
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INTRODUÇÃO:  A malária vivax tem importância como causa de morbidade e 
de grandes perdas socioeconômicas mundiais em consequência do elevado número 
crescente de casos notificados e suas implicações, apesar das formas clínicas 
benignas serem mais frequentes, com apresentações de menor gravidade e baixa 
letalidade, não significa que a infecção por P. vivax não possa evoluir com gravidade e 
letalidade. OBJETIVOS: Realizar estudo prospectivo de avaliação sorológica de 
pacientes infectados com malaria vivax diagnosticados e tratados com cloroquina, na 
FMTHVD. MÉTODOS: A população de estudo foi composta dos pacientes com 
malária vivax sem complicações provenientes da rotina de diagnóstico de malária da 
FMTHVD. Foram incluidos pacientes voluntários de ambos os sexos, positivos para P. 
vivax, tratados com cloroquina e primaquina e realizado sorologia pelo método da 
imunofluorescencia Indireta nos dias de tratamento D0, D3, D7 e D14 e D28 e 
comparados com a gota espessa. RESULTADOS: Foram incluídos 75 pacientes 
sendo a maioria do sexo masculino (89%) com idade entre 16 e 60 anos, dos quais 54 
(72%) procediam da cidade de Manaus sendo a zona Oeste a que teve o maior 
numero de casos (55%). Todos os pacientes coletados no D0 foram positivos e 8 
(11%) permaneceu ate o D3. A sorologia apresentou os seguintes resultados: D0=IgM 
– 54(78%), IgG= 42 (57%); D3= IgM - 18 27%, IgG-61(88%); D7= IgM - 3(8%), IgG 58 
(81%). Os dias D14, 21 e 28 foram negativos para IgM e gota espessa negativa. Para 
IgG, a positividade foi para D14=89%, D21= 91% e D28= 98%. CONCLUSÃO: Os 
resultados sorologia mostraram relação com o tratamento, a negatividade da gota 
espessa e a imunidade dos pacientes.

Palavras chave: Malária, sorologia, Imunidade
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INTRODUÇÃO: A diminuição da parasitemia sangüínea, em vigência de antimaláricos, 

reflete diretamente no conceito de eficácia da droga. Define-se resistência do plasmódio 

às drogas antimaláricas como a capacidade de uma determinada cepa de parasitos de 

sobreviver como também multiplicar-se, a despeito da administração correta de 

medicamento de efeito plasmodicida e sua absorção, prescrito em doses iguais ou 

maiores que as normalmente recomendadas, mas dentro dos limites de tolerância do 

indivíduo.   OBJETIVOS: Realizar um estudo retrospectivo de avaliação sorológica de 

pacientes infectados com malaria vivax diagnosticados e tratados na FMTHVD em período 

de dois anos. MÉTODOS: A população de estudo foi composta de soros de pacientes com 

malária vivax coletados em 2007 e 2008 da rotina de diagnóstico de malária da FMTHVD, 

de ambos os sexos, positivos para  P. vivax, tratados com cloroquina e primaquina e 

realizado sorologia pelo método da IFI, nos dias de tratamento D0, D3, D7 e D14 e D28 e 

comparados com a gota espessa. RESULTADOS: Foram incluídos 111 pacientes sendo 

74% do sexo masculino, com idade entre 13 e 58 anos, dos quais 67% procediam dos 

Municípios de Manaus. Todos os pacientes coletados no D0 foram positivos e 12 (10%) 

permaneceu ate o D7. A sorologia apresentou os seguintes resultados: D0=IgM – 85%, 

IgG= 83%; D3= IgM - 31%, IgG-89%; D7= IgM - 4%, IgG 94% Os dias D14 e D28 foram 

negativos para IgM e gota espessa negativa. Para IgG, a positividade foi para D14=89%, e 

D28= 100%. CONCLUSÃO: Os resultados sorológicos mostraram relação com o 

tratamento, a negatividade da gota espessa e a imunidade dos pacientes.

PALAVRAS-CHAVES: Malária, Sorologia, Imunidade. 
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INTRODUÇÃO: O mecanismo de resistência do P. vivax à cloroquina é ainda 
desconhecido e controverso. O aparecimento e propagação de parasitos resistentes à 
maior parte dos antimaláricos disponíveis têm revelado o principal obstáculo a uma 
eficiente contenção da malária. Dois genes no P. vivax, pvcrt-o e pvmdr1, que são 
ortólogos aos genes pfcrt-o e pfmdr-1 do P. falciparum respectivamente, foram 
identificados como possíveis marcadores genéticos de resistência à cloroquina para 
P. vivax. OBJETIVOS: Avaliar a expressão gênica dos genes pvcrt-o e pvmdr-1 em 
pacientes com malária grave por P. vivax. MÉTODOS: Foi realizado um estudo do tipo 
caso-controle. Os casos foram definidos pelos mesmos critérios da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) para malária grave por Plasmodium falciparum. Os 
controles foram os pacientes que tiverem malária por P. vivax em acompanhamento 
ambulatorial, sem qualquer critério de gravidade. Foram realizados gota espessa, 
hemograma, exames bioquímicos, PCR para espécie de plasmódio, RT-PCR para 
pvcrt-o e pvmdr-1 e sorologias. RESULTADOS: Foram incluídos 5 pacientes com 
complicações pelo Plasmodium vivax e 5 controles. Todos os casos apresentaram 
hiperbilirrubinemia. A média de concentração do RNA dos casos foi 325,8 ng/µL e os 
controles foi 319,0 ng/µL.  A média do Ct dos casos foi 27,04 para o gene pvmdr-1 e 
28,1 para o gene pvcrt-o e a média para os controles foi 31,58 para gene pvmdr-1 e 
37,24 para o gene pvcrt-o.  A expressão do gene pvmdr-1 e pvcrt-o foi 1,2 vezes e 1,3 
vezes maior respectivamente nos pacientes casos que nos controles. CONCLUSÃO: 
A expressão dos genes pvmdr-1 e pvcrt-o foi maior nos casos do que nos controles. 
Será necessário maior número de pacientes para que possamos relacionar a 
resistência à cloroquina com expressão desses dois genes.

PALAVRAS-CHAVE: Plasmodium vivax, resistência cloroquina, pvcrt-o e pvmdr-1.

MAL 6



ANAIS DO CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FMT-HVD – 2012      

Tinea capitis em crianças atendidas na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor 
Vieira Dourado

1Bolsista: Ana Paula Garcez da Silva

2Orientador: Katia Santana Cruz
2 2Colaboradores: Carla Silvana da Silva Santos , Telma Maria de Almeida Gomes , Monica 

2,3 2,3Santos , Valeska A. F. do Valle , Andreza Fernandes.

Instituições: Centro Universitário do Norte (UNINORTE)

                       Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado

                       Universidade do Estado do Amazonas
INTRODUÇÃO: As dermatofitoses são infecções fúngicas limitadas às camadas 
superficiais da epiderme, principalmente o stratum corneum e são causadas por fungos 
denominados de dermatófitos. Os estudos epidemiológicos sobre as dermatofitoses são 
fragmentados na literatura médica, certamente por não serem doença de notificação 
compulsória no Brasil. No caso da tinea capitis, muitos autores a classificam como um 
problema sanitário de grande relevância no nosso país e no mundo, pois é doença 
contagiosa, tanto por contato direto como indireto. O conhecimento das espécies 
dermatofíticas mais freqüentes contribuiria para a aplicação de medidas sanitárias mais 
adequadas, assim como terapêuticas, para a prevenção da tinea capitis, e a identificação 
dos agentes etiológicos seriam essenciais para o controle da transmissão e para o 
conhecimento do perfil epidemiológico desta doença em nossa cidade. OBJETIVOS: 
Avaliar a ocorrência de Tinea capitis em crianças atendidas na FMT-HVD, identificar o 
agente etiológico mais freqüente de tinea capitis e verificar a prevalência desta micose 
segundo variáveis demográficas.
MÉTODOS: Os pacientes menores, atendidos na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor 
Vieira Dourado , com suspeita de micose em couro cabeludo foram submetidos a exame 
micológico de acordo com Lacaz (1991). Este consiste em: retirada, com auxílio de bisturi, 
de escamas epidérmicas e de pêlos. O material coletado foi dividido em duas partes: uma 
serviu para  a realização do exame de microscopia direta, sendo previamente submetida ao 
hidróxido de potássio; o restante foi inoculado em meios de cultivo específicos (Mycobiotic 
Agar e/ou Agar  Sabouraud) para isolamento do agente fúngico e aplicação das técnicas de 
identificação, de acordo com Lacaz et al. (1998 e 1991), Moura et al. (1997), Balows & 
Hausler (1987), Rippon, (1982), Rebell e Taplim (1970). RESULTADOS: Foram coletados 
escamas e pelos em couro cabeludo de 21 pacientes, 7 apresentaram cultivos positivos. 
Para o agente Microsporum canis 22,2% dos exames foram positivos em cultura, em 66,7% 
dos cultivos obtivemos resultado positivo para Trichophyton tonsurans e 11,1% das 
amostras foram positivas para Microsporum gypseum. CONCLUSÃO: Os resultados 
obtidos relatam uma predominância do agente Trichophyton tonsurans como o principal 
agente de Tinea captis, sendo assim, estes resultados estão de acordo com os estudos 
realizados em outras localidades.

PALAVRAS-CHAVES: Tinea capitis, dermatofitoses, crianças.  
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INTRODUÇÃO: Candidíase orofaríngea é a infecção fúngica mais comum entre os 
 pacientes infectados pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) , muitas vezes é 

detectada em episódios recorrentes, principalmente quando a contagem de linfócitos CD4 
for baixa. OBJETIVOS: Determinar a frequência, a incidência e identificar as leveduras em 
raspados  bucais de pacientes HIV/AIDS  internados na FMT-HVD e verificar o perfil de 
susceptibilidade das espécies isoladas frente aos antifúngicos. MÉTODOS: Foram obtidas 
50 amostras de raspado bucal  dos pacientes HIV/AIDS internados na FMT-HVD. Foram 
obtidas duas amostras biológicas, sendo uma para fazer a lâmina para o exame direto e a 
outra foi semeada em tubos contendo meio de cultura Ágar Sabouraud e incubadas em 
estufa a 35ºC por 5 dias. Em seguida  as colônias  de cada amostra foram identificadas ao 
nível de gênero e espécie, semeadas em placas de Petri contendo o meio seletivo 
diferencial CHROMágarCandida (CHROMagar Company, Paris, França) e incubadas a 
35ºC por 48h. Quando necessário foi feita a produção de tubo germinativo, micromorfologia 
em agar fubá com tween 80, além das provas bioquímicas assimilação e fermentação de 

6carboidratos de acordo com Larone , complementado por Kurtzman & Fel. Os 
antifungigramas foram feitos pelo método de difusāo em ágar e foram usados os discos 
impregnados por antifúngicos como Itraconazol, Anfotericina B e Fluconazol.
RESULTADOS:Das 50 amostras: 42% eram pacientes do sexo feminino, 58% pacientes do 
sexo masculino, 92% foram positivas para Candida spp. As espécies de maior ocorrência 
foram Candida albicans (45,3%), Candida tropicalis (43,6%), Candida krusei (1,6%) e 
Candida glabrata (3,2%). Das 20 amostras testadas ao antifungigrama, 75% dessas 
amostras apresentaram resistência aos antifúngicos azólicos (Itracozanol e Fluconazol), 
sendo que este último foi o mais usado pelos pacientes. Apresentaram sensibilidade ao 
Itraconazol, Fluconazol e Anfotericina B 15% das amostras e 95% foram sensíveis somente 
a Anfotericina B. CONCLUSÃO: Os resultados obtidos, demonstraram que os fungos 
isolados nas amostras clínicas apresentaram uma significativa resistência aos antifúngicos 
mais utilizados (derivados azólicos) na prática médica. O teste de susceptibilidade promove 
a terapêutica correta dos pacientes acometidos por estas infecções.

PALAVRAS-CHAVE: HIV/AIDS positivos, Antifungigrama, Mucosa oral.
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INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas, as doenças dermatológicas passaram a constituir 
importante problema de saúde pública, tendo como fatores predisponentes mais 
importantes a imunossupressão, idade avançada, disfunção hormonal, deficiência 
circulatória, diabetes mellitus, uso de drogas antibacterianas e imunossupressoras. 
Indivíduos com microbiota alterada ou com mecanismo de defesa comprometido tais como 
os indivíduos com AIDS, são mais propensos a desenvolverem micoses. OBJETIVOS: 
Avaliar os aspectos clínicos e identificar os principais agentes etiológicos das onicomicoses 
em pacientes HIV/AIDS atendidos no ambulatório de Dermatologia FMT–HVD, no período 
de Agosto de 2011 a julho de 2012, segundo a idade, sexo, fatores predisponentes, 
contagem de linfócitos CD4+ e características clinicas das onicomicose. MÉTODOS: As 
amostras foram coletadas de raspado ungueal dos pacientes, HIV/AIDS positivos, suspeitos 
de onicomicose. Foram feitos os exames direto e culturas, essas foram semeadas em meios 
de ágar Sabouraud Dextrose, acrescido de cloranfenicol(0,01%) e o Agar seletivo  Mycosel.  
Após o crescimento fúngicos de 14 dias foram feitas as identificações. RESULTADOS: Das 7 
(25,9%) espécies de leveduras isoladas,  6 (22,2%) foram identificadas como C. krusei  , 1 
(3,7%) C. glabrata. Os 3 (11,1%) pacientes  que apresentaram  CD4+ superior a  450 
células/mm3, cujo   suspeita clínica era de  micose ungueal, tiveram resultados negativos 
para fungos e aqueles que tiveram resultados positivo para fungos apresentaram  a 
contagem de células CD4+  inferior a  450 células/mm  Segundo Lima et al,  a literatura 
relata a prevalência de onicomicose em portadores de HIV varia entre 14 - 40%. Estudo 
comparando onicomicoses em HIV-positivos do Canadá e do Brasil demonstrou prevalência 
de 24% (96/400) e 20% (20/100) respectivamente. A prevalência em nosso estudo das 
amostras positivo tanto em exame direto como cultura foi de 14,8% (4/27), 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 estudos 
acima realizados em outras localidades. CONCLUSÃO: Segundo Lima et al, a literatura 
relata a prevalência de onicomicose em pessoas HIV/AIDS positivos variando entre 14 a 
40%., sendo assim, os resultados obtidos neste trabalho estão de acordo com os estudos 
realizados em outras localidades. 

PALAVRAS-CHAVE: Onicomicose, HIV/AIDS positivos, fungos.
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INTRODUÇÃO: A Mansonella ozzardi é um nematódeo parasito cujas microfilárias de 
M. ozzardi se movimentam ativamente na corrente sangüínea, não apresentam bainha, 
sua diferenciação morfológica é baseada nas características das extremidades anterior 
(cefálica) e posterior (caudal), e na distribuição dos núcleos. O diagnóstico das 
microfilárias no sangue periférico é realizado através da gota espessa, gota digital, pelos 
métodos de concentração - Knott e filtro de membrana e PCR. OBJETIVO: Avaliar a 
extração de DNA genomico do sangue total armazenado em papel filtro para o 
diagnóstico molecular em M. ozzardi.
 METODOLOGIA: Para o diagnóstico de microfilarias de M. ozzardi no sangue periférico 
foram utilizados os métodos de gota espessa sangue corado pelo Giemsa de indivíduos 
dos municípios de Codajás e Tefé Amazonas, Brasil. O sangue total foi também 
armazenado em papel filtro Whatman. A extração do DNA genomico foi realizada 
através de kits comerciais, seguindo a instrução dos fabricantes, técnica do DNAzol, 
fenol/clorofórmio e por resina Chelex®. Foram realizadas reações de PCR para 
amplificar regiões interespecíficas (ITS1). Os produtos obtidos foram visualizados por 
eletroforese em gel agarose a 0,8% corados com brometo de etídio (0,5 µg/mL) e 
revelados por luz UV. Para os controles positivos foram utilizadas amostras positivas 
para microfilarias de M. ozzardi.
 RESULTADOS Das amostras examinadas 15/81 (18,6%) foram positivas para 
Mansonella ozzardi, diagnosticadas através do método da gota espessa. Houve 
amplificação do DNA genomico quando as reações de PCR foram realizadas a partir do 
sangue total positivos para microfilarias de M. ozzardi, porem o mesmo sucesso não foi 
obtido quando a reações foram realizadas do sangue armazenado em papel filtro.
CONCLUSÃO: A presença de inibidores de PCR nas amostras de sangue é uma 
justificativa plausível para o não sucesso das reações realizadas.

PALAVRAS-CHAVE: Mansonella ozzardi, diagnostico, papel-filtro, microfilarias 
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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. OBJETIVO: Diagnosticar as 
Parasitoses Intestinais e identificar por métodos Moleculares de Cryptosporidium sp. 
(Cryptosporidium parvum e Cryptosporidium hominis) Em pacientes HIV+/AIDS Atendidos na 
Fundação de Medicina Tropical “Doutor Heitor Vieira Dourado”. METODOLOGIA: Foram 
examinadas amostras fecais através dos métodos de Kinyoun. A extração do DNA genômico 
foi obtido através de kits comerciais (QIAgen®) seguindo as instruções do fabricante. A 
análise de concentração dos ácidos nucléicos foi realizada através do NanoDrop2000 logo 
após a extração. Para as reações de PCR, foi utilizado um par de iniciadores, AWA, em que 
visou amplificar a região conservada do gene 18SSU. Para os controles positivos das 
reações de PCR, foi utilizado DNA extraído dos oocistos do parasito. O produto das reações 
de PCR foi visualizado em gel de agarose a 2%, corado com brometo de etídio e o marcador 
molecular foi de 100pb. RESULTADOS: Foram examinadas 50 amostras fecais e os 
parasitos intestinais diagnosticados foram: Entamoeba histolytica/dispar, 32% (9/50) de 
parasitados, seguida por Giardia lamblia, 7% (2/50), Entamoeba coli e Endolimax nana 14% 
(4/50), respectivamente, e Isospora belli com 4% (1/50). Entre os helmintos, a maior 
prevalência foi para as larvas de Strongyloides stercoralis com 18% (5/50) parasitados, 
seguido por Ascaris lumbricoides com 7% (2/50). Foram submetidas 25 (35%) amostras à 
quantificação dos ácidos nucléicos, com concentrações mínimas de 0,2 ng/µL e 
concentração máxima de 76,0 ng/µL. CONCLUSÃO: O diagnóstico por métodos 
moleculares é laborioso e requer quantidade suficiente de amostras para realizar a seleção 
das mais adequadas para o estudo. Mesmo tendo obtido sucesso na padronização da técnica 
com amostras de controles positivos, em nosso estudo não houve positividade do parasito 
nas amostras de fezes avaliadas. Acreditamos que o fato deve-se ao tratamento profilático 
ministrados aos pacientes.

PALAVRAS-CHAVE:  Cryptosporidium sp, diagnóstico,   PCR 
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INTRODUÇÃO: A Mansonella ozzardi é um nematódeo parasito que libera as 
microfilárias na corrente sanguínea periférica. Seu diagnóstico é realizado através da 
gota espessa do sangue periférico corado pelo Giemsa, gota digital e pelos métodos de 
concentração - Knott e filtro de membrana. A maioria dos estudos com M. ozzardi no 
Brasil têm utilizado a gota espessa de sangue como método de diagnóstico devido a 
sua praticidade e baixo custo em levantamentos epidemiológicos. Diferentemente, os 
métodos de concentração são mais laboriosos e de maior custo e até hoje só foi 
utilizado no diagnóstico da M. ozzardi o método de Knott em estudos no Brasil. 
OBJETIVO: Avaliar as carga parasitárias de portadores de Mansonella ozzardi 
(Nematoda, Onchocercidae) dos municípios de Coari, Amazonas, Brasil. 
METODOLOGIA: A população alvo desse estudo consistiu de indivíduos, maiores dois 
anos de idade de ambos os sexos, da zona rural e urbana do município de Coari. Para o 
diagnostico de microfilarias foram utilizados os métodos de gota espessa, gota digital, 
filtração em membrana de policarbonato e pela técnica de concentração de Knott. 
RESULTADOS: Trinta e três moradores do município de Coari-AM foram avaliados. O 
total de 132 lâminas foram processadas pelos diferentes métodos de diagnósticos. 
Entre os avaliados 39,4% (13/33) foram positivas pelo método da filtração do sangue 
em membrana de policarbonato; 33,3% (11/33) foram positivas pelo método de Knott; 
30,3% (10/33) foram positivas pelo método da gota digital e 24,3% (8/33) foram 
positivas pelo método da gota venosa.
CONCLUSÃO: O método de diagnóstico com maior sensibilidade para o diagnóstico 
de M. ozzardi é o método de filtragem do sangue pela membrana de policarbonato, 
seguido pelo método de concentração de Knott. O método da gota venosa digital foi o 
que apresentou a menor sensibilidade. Apesar do alto custo o método de concentração 
por membrana de policarbonato permite avaliar as cargas parasitárias dos parasitados.

PALAVRAS-CHAVE: Mansonella ozzardi, Carga Parasitária, Coari-AM.
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INTRODUÇÃO: O vírus Epstein Barr (EBV) tem sido associado a diversos tipos de 

cânceres dentre eles o Linfoma Hodgkin (LH), com taxas de detecção em tecido tumoral 

que variam de acordo com a região geográfica, idade e o subtipo histológico. OBJETIVOS: 

Determinar a frequência da associação entre EBV e LH na cidade de Manaus, caracterizar 

os casos EBV positivos e comparar as técnicas de detecção empregadas. MÉTODOS: 

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) e imunoistoquímica (anticorpo anti-LMP1) em tecido tumoral de blocos 

parafinados. RESULTADOS: Foram analisadas amostras de 60 pacientes, 65% do sexo 

masculino e idade entre 5 a 72 anos (média de 24,81 anos). O subtipo histológico mais 

frequente foi esclerose nodular(EN) (27/60; 45%), seguido por celularidade mista(CM) 

(24/60; 40%), depleção linfocitária(DL) (5/60; 8,33%), predomínio linfocítico nodular(PL) 

(4/60; 6,67%). Pelo método de imunoistoquímica houve detecção em 50% das amostras, 

nas quais houve predominância do sexo masculino (80%) (p=0,0149) e da faixa etária de 

crianças e adolescentes (46,67%). Houve maior associação do vírus com o subtipo CM 

(16/24; 66,67%), sendo menor nos subtipos EN e DL (37,04% e 25%, respectivamente) 

(p=0,128).  Houve detecção do DNA viral pela PCR em 45,24% das 42 amostras 

analisados pelo método, com média de idade de 25,23 anos, sem diferença significava 

quanto ao gênero (p=0,555) ou subtipo histológico (p=0,164) . A concordância entre os 

métodos foi regular (kappa=0,3724). CONCLUSÃO: A frequência da detecção por ambos 

os métodos (50% e 45,24%) indica importante associação entre o EBV e o LH em Manaus, 

especialmente em crianças e adolescentes e no sexo masculino, sem associação 

significativa com subtipos histológicos. 

PALAVRAS-CHAVE: Linfoma Hodgkin; Vírus Epstein-Barr; Manaus-AM
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INTRODUÇÃO: A OMS estima a prevalência global da hepatite C em 3% da população, 
existindo cerca de 180 milhões de portadores. Na última década, a hepatite C foi a 
principal causa de morte no Brasil entre as hepatites virais.
OBJETIVOS: Avaliar o perfil da resposta terapêutica dos pacientes com hepatite C 
tratados na FMT-HDV e descrever as características clínicas e laboratoriais dos 
pacientes que receberam tratamento, bem como identificar os pacientes respondedores 
e avaliar o perfil clínico e laboratorial dos mesmos.
MÉTODOS: O estudo foi desenvolvido no ambulatório de hepatopatias da FMT-HDV. 
Foram incluídos pacientes de ambos os sexos entre 12 e 65 anos de idade que no período 
do estudo realizaram o tratamento completo para hepatite C, de acordo com os critérios 
do MS. Antes do início do tratamento foi coletado sangue para PCR-HCV para 
confirmação, genotipagem e exames hematológicos que fazem parte do protocolo do MS 
para liberação dos medicamentos.
RESULTADOS: Dos 48 pacientes em tratamento de hepatite C, 73% eram do sexo 
masculino e 75% encontravam-se na faixa etária entre 41 e 60 anos, sendo que 93,7% 
eram procedentes do Amazonas. Quanto aos fatores de risco em 60,4% dos pacientes a 
causa não foi identificada. Destes pacientes 75% tinham GEN-1 sendo que apenas 
36,1% apresentaram resposta viral sustentada (RVS), seguido pelo GEN-3, 20,8% onde 
90% apresentaram RVS, e em menor número o GEN-2, 4,2%, onde 100% apresentaram 
RVS. Quanto aos efeitos colaterais da medicação 58,2% dos pacientes apresentaram 
astenia e 39,5% anemia ao hemograma. 
CONCLUSÃO: Os resultados do estudo corroboram com os resultados da literatura onde 
o GEN-1 é o mais prevalente na Região Norte, e com menor resposta terapêutica, 
demonstrou uma elevada faixa etária entre os pacientes onde na sua maioria apresenta 
com fator de risco desconhecido quanto a aquisição do HCV. 

PALAVRAS-CHAVE: HCV, genótipo, tratamento.
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INTRODUÇÃO: A dengue é uma doença febril e aguda de grande impacto epidemiológico, 
que se converteu em um problema crescente de saúde pública especialmente em países 
tropicais e subtropicais onde as condições do meio ambiente favorecem o desenvolvimento 
e proliferação do vetor Aedes aegypti. O vírus dengue pertence ao gênero Flavivirus, família 
Flaviviridae, sendo conhecidos quatro sorotipos, DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. 
OBJETIVO: Identificar por meio do diagnóstico molecular o vírus dengue em pacientes 
diagnosticados clinicamente como portadores do referido vírus atendidos na FMT-HVD no 
período 2005-2010. MÉTODOS: No período de 2005-2010, foram coletadas 674 amostras 
de sangue de indivíduos, que foram atendidos na FMT-HVD com suspeita clínica de 
dengue tendo resultado prévio de gota espessa negativa para malária. Foram também 
incluídas neste estudo amostras de 2011. As amostras foram testadas através da técnica 
de transcrição reversa conjugada a reação em cadeia da polimerase (RT-PCR), as 
amostras positivas foram seqüenciadas pelo método dideoxinucleotídeos.  
RESULTADOS: De 583 amostras testadas, 70 (12%) foram positivas para o vírus dengue 
com 6(1%) DENV-1, 15(2,57%) DENV-2, 3(0,51%) DENV-3, 34(5,83%) DENV-4 e 12 co-
infecções (4 DENV-1/DENV-4; 6 DENV-2/ DENV-4; 2 DENV-3/ DENV-4). O 
sequenciamento confirmou o resultado da PCR em três amostras positivas para DENV-2, a 
análise das seqüências de nucleotídeos obtidas indicou o genótipo Asiático/Americano de 
DENV-2. CONCLUSÃO: Foram identificados DENV-1, 2, 3 e 4 além de casos de co-
infecção, presentes em Manaus, durante todo o período estudado, os sorotipos os mais 
freqüentes foram DENV-4 e DENV-2, observou-se também a presença de DENV-1 em 2011 
e do  genótipo Asiático/Americano do DENV-2,  demonstrando a situação epidemiológica 
do dengue em Manaus. Os vírus foram identificados por RT-PCR, em amostras negativas 
em outras técnicas. Isto enfatiza que o RT-PCR deve também ser usado em estudos 
epidemiológicos, especialmente quando outras metodologias são inconclusivas.

PALAVRAS – CHAVES: Dengue, RT-PCR, Sorotipo.
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INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas tem-se observado aumento significativo na atividade 
epidêmica, expansão da distribuição geográfica, transmissão contínua de vários tipos e emergência 
de formas graves de dengue em novas áreas. Um dos eventos mais importantes dos últimos anos tem 
sido o aumento do número de casos de FHD/SCD nas Américas. No primeiro trimestre de 2011, a 
cidade de Manaus experimentou sua mais importante epidemia de dengue, com o registro de mais de 
40.000 casos da doença e a circulação pioneira dos quatro sorotipos virais. A FMT-HVD, enquanto 
unidade terciária de referência, representa um importante papel na assistência ao usuário. 
Compreender o comportamento clínico e epidemiológico dessa condição de hiperendemicidade 
para dengue, pioneira no Brasil, pode, sem dúvida, agregar conhecimentos, orientando as políticas 
públicas de saúde. METODOLOGIA: Foram revisados os prontuários eletrônicos de pacientes 
adultos com síndrome febril aguda e suspeita clínica de dengue hospitalizados em uma unidade de 
saúde terciária (FMT-HVD), no período de janeiro a abril de 2011, na cidade de Manaus. A 
classificação clínica dos casos foi atribuída através dos critérios estabelecidos pelo Ministério da 
Saúde (2007) e pela Organização Mundial de Saúde (2009). A confirmação laboratorial de infecção 
por dengue foi realizada pelos métodos de NS1, RT-PCR e/ou ELISA IgM. RESULTADOS: 
Durante o período de estudo foram hospitalizados 801 pacientes e revistos 760 prontuários, dos 
quais 217 (29%) confirmaram laboratorialmente a infecção aguda pelo DENV (9 NS1, 67 PCR, 122 
ELISA). Dos pacientes com infecção confirmada 119 (54,8%) eram do sexo feminino e faixa etária 
entre 11 a 90 anos de idade (idade média de 36,07 ± 15,7). Os sinais de alerta estiveram presentes em 
185 (85,3%) dos casos hospitalizados e a presença de comorbidades em 72 (33,2%). Quanto ao 
diagnóstico clínico, 62 (28,6%) pacientes foram classificados como não graves e 155 (71,4%) como 
dengue grave. Pela classificação MS/2007 obteve-se 38 (17,5%) pacientes classificados como DC, 
62 (28,6%) como FHD e 117 (53,9%) como DCC. As infecções por DENV-2 e DENV-4 foram as 
mais frequentes, acometendo 26 (57,8%) e 15 (33,3%) dos casos graves e 9 (40,9%) e 7 (31,8%) dos 
casos não-graves. A presença de comorbidades esteve associada a 72 (33,2%) casos hospitalizados, 
e 52 (33,5%) dos casos graves.CONCLUSÃO: Em pacientes adultos com infecção confirmada por 
DENV durante epidemia na cidade de Manaus, a presença de sinais de alerta foi a principal 
indicação de hospitalização e as infecções por DENV-4 e DENV-2 foram as mais frequentes, 
respectivamente, entre os casos graves e não graves. Um terço dos casos graves apresentavam 
alguma comorbidade.
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INTRODUÇÃO: Flavivirus estão entre os vírus emergentes mais importantes em todo o 
mundo. Muitos desses vírus estão sendo disseminados para novas áreas geográficas e, 
levando a um aumento das infecções. Os Flavivirus são arbovírus transmitidos por 
mosquitos e carrapatos. Tradicionalmente, três síndromes clínicas são reconhecidas: 
febre-artralgia-rash, febre viral hemorrágica e doença neurológica. Nos últimos quatro 
anos, o Departamento de Vigilância Epidemiológica da Fundação de Medicina Tropical Dr. 
Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) relatou que, 21% dos casos de meningite são de 
provável etiologia viral sem identificação do agente etiológico. OBJETIVOS: Detectar a 
presença de Flavivirus em amostras de líquido cefalorraquidiano de pacientes com 
suspeita da síndrome da meningoencefalite viral, de janeiro de 2010 a junho de 2012. 
MÉTODOS: Após extração do RNA viral, este foi submetido à Semi-Nested-RT-PCR, 
utilizando primers espécie específicos para Flavivirus por fim a visualização do produto 
amplificado em gel de agarose 2%. RESULTADOS: Durante o período de estudo duzentas 
e uma amostras de LCR foram testadas para a encefalite de Saint Louis, Bussuquara, 
Ilhéus, Rocio e vírus da dengue. Destas foi detectado o vírus dengue em 2% (4/201) das 
amostras, sendo um DENV-1, três DENV-2. Ressaltamos que estes quatro pacientes 
apresentaram sinais e sintomas compatíveis com dengue (febre, cefaleia e mioartralgia) e 
com comprometimento neurológico (cefaleia, rigidez de nuca, e alteração da consciência). 
CONCLUSÃO: Na última epidemia de dengue em Manaus em 2011 foi confirmada a 
circulação dos quatro sorotipos do vírus dengue (DENV 1-4), evidência clara de 
hiperendemicidade deste vírus, o que contribuiu para o aumento de formas mais graves 
como FHD e também para o surgimento dos casos de meningoencefalites virais. A 
identificação viral em casos de meningite linfomonocitária comprova a importância de se 
manter uma vigilância laboratorial ativa com técnicas sensíveis o que permite prestar 
serviço de melhor qualidade aos pacientes, médicos e vigilância epidemiológica em áreas 
endêmicas de dengue.
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INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas tem havido um aumento significativo na atividade 
epidêmica, expansão da distribuição geográfica, transmissão simultânea de múltiplos sorotipos e 
aparecimento de formas graves de dengue em áreas tropicais. Estabelecer marcadores prognósticos 
confiáveis e viáveis para a identificação de formas pontencialmente graves de dengue ainda 
representa uma prioridade de investigação. No primeiro trimestre de 2011, a cidade de Manaus teve 
a sua mais importante epidemia de dengue, com o relato de mais de 40.000 casos e uma circulação 
pioneira e simultânea dos quatro sorotipos virais em território brasileiro. METODOLOGIA: 
Foram revisados os prontuários médicos de pacientes adultos com síndrome febril aguda com 
suspeita clínica de dengue e presença de sinais de alerta hospitalizados em uma unidade de saúde 
terciária (FMT-HVD), no período de março a abril de 2011, na cidade de Manaus. A classificação 
clínica dos casos foi atribuída através dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde (2007), 
dividindo os indivíduos nas seguintes categorias: Dengue Clássico (DC), Febre Hemorrágica do 
Dengue (FHD) e Dengue Com Complicações (DCC). A confirmação laboratorial de infecção por 
dengue foi realizada pelos métodos de NS1 e/ou RT-PCR. RESULTADOS: Durante o período de 
estudo foram revistos 190 prontuários, sendo eliminados 46, os quais não se enquadravam nos 
requisitos de inclusão e finalizando 144 casos para os quais foi confirmada a infecção por dengue. 
Destes 79 (55%) eram pacientes do sexo feminino. A faixa etária foi de 13 a 90 anos de idade (idade 
média de 36,13 ± 15,9). Quanto ao diagnóstico clínico, 37 (26%) pacientes foram classificados 
como não graves (dengue clássico) e 107 (74,3%) como dengue grave, sendo 62 (43%) como FHD e 
45 (31%) pacientes como DCC. Derrame pleural e/ou ascite foram observados em 47 pacientes, dos 
quais 41 (87,2%) foram classificados como FHD e 6 (12,3%) com DCC. O espessamento da parede 
da vesícula biliar (EPVB) foi observado em 55 pacientes, dos quais 32 (58,2%) eram pacientes com 
FHD, 15 (27,3%) DCC e 8 (14,5%) pacientes com DC. EPVB estava presente em 55% e 60% dos 
pacientes com derrame pleural e ascite, respectivamente. EPVB teve significativa associação com 
dor abdominal, (p = 0,042), derrame cavitário (p <0,0001), ascite (p = 0,003) e FHD (p = 0,014). 
CONCLUSÃO: O espessamento da parede da vesícula biliar mostrou-se um marcador confiável 
de gravidade para dengue em pacientes  hospitalizados. 
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