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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

Prezados congressistas,

É como sempre uma honra para nossa instituição recebê-los em nosso já tradicional 
Congresso de Iniciação Científica, nesse ano de 2014, em sua quarta edição.

Países em desenvolvimento têm duas formas de motivar a pesquisa em seu 
território, a primeira é importando pesquisadores, a segunda é formando cientistas 
no nível local. Apesar de mais demorada, a segunda opção é mais duradoura, e 
permite que as prioridades de pesquisa sejam as verdadeiras prioridades de um 
povo, no desejo de solucionar seus problemas do dia a dia.

O Programa de Apoio à Iniciação Científica da Fundação de Medicina Tropical Dr. 
Heitor Vieira Dourado (PAIC-Tropical) tem muito orgulho em formar jovens 
cientistas, e prepará-los para os desafios da pós-graduação, que, por sua vez, os 
prepara para darem uma resposta ao combate às principais doenças da Amazônia 
Brasileira.

Em épocas de grandes desafios, queremos que nossos alunos estejam 
devidamente preparados para enfrentarem a erradicação da malária, a cura da Aids 
e os novos tratamentos para as hepatites virais, temas que hoje já estão sendo 
discutidos como realidade. A Amazônia não pode ficar de fora desse debate, afinal, o 
investimento que a FAPEAM, a FMT-HVD e seus orientadores têm feito nessa 
qualificação de jovens pensadores amazônidas deve estar à altura dos resultados 
que ora vocês apresentam nesse evento. Bons resultados são frutos do trabalho 
duro, e o trabalho duro é fruto da persistência.

Que a mensagem de boas-vindas sirva de alerta, que nossas perguntas durante as 
apresentações sirvam de estímulo à reflexão, e que a iniciação científica seja para 
todos apenas uma mera iniciação. Como diria Benjamin Franklin, 'o hoje é o aluno do 
ontem'.

Profa. Dra. Maria das Graças Vale Barbosa Guerra
Chefe do Departamento de Pesquisa

(Coordenadora do PAIC Tropical)

APRESENTAÇÃO
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ANAIS DO CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA FMT-HVD -2014__________________________________

ESTUDO DA PREVALÊNCIA DO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS EM 
AMOSTRAS DE ÚLCERAS E FÍSTULAS ANORRETAIS DE INDIVÍDUOS HIV 

POSITIVOS ATENDIDOS NA FMT-HVD

Bolsista: Flávia da Costa Mourão
Orientador: Profª Drª Adriana Gonçalves Daumas Pinheiro Guimarães
Colaboradores: Prof Dr Luiz Carlos de lima Ferreira; MSC José de Ribamar 
Araújo; MSC Rosicleia Lins Monte; MSC Rosilene Viana de Andrade; Francisca 
Elizabeth  da Rocha Monteiro
Instituições: Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado-FMT/HVD
Fonte de Financiamento: FAPEAM

INTRODUÇÃO: A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) favorece o 
aparecimento das formas de tuberculose extrapulmonar decorrentes da diminuição 
do potencial imunológico. Dentre as regiões acometidas, a anorretal assume singular 
importância por sua sintomatologia associada a quadros de ulceração e/ou fístulas e 
altas taxas de insucesso cirúrgico. OBJETIVOS: Detectar   a  frequência do  
Mycobacterium   tuberculosis   nas   amostras  anorretais  de pacientes HIV 
positivos da FMT-HVD. MÉTODOS: Foram coletados dados relacionados ao 
intervalo de 2009 a 2014 por meio de análise de laudos de exames histopatológicos 
de fragmentos extraídos de fístulas ou fissuras anais de  pacientes HIV positivos 
atendidos no ambulatório de coloproctologia da FMT-HVD. RESULTADOS: Foram 
totalizados 1126 prontuários físicos de indivíduos HIV positivos. Destes, 71 (6,30%) 
apresentaram critérios de elegibilidade para este estudo (úlceras e fístulas 
anorretais). Dentre estes últimos, 67 (93,0%) não tinham associação com 
tuberculose (TB) anorretal, mas 05 (7,0%) dos casos sim. Nestes indivíduos do grupo 
anterior verificou-se que: os níveis de TCD4+ avaliados em períodos próximos ao 
diagnóstico revelou valores abaixo de 200 céls/mm³ (média de 86 céls/mm³) em 
todos, favorecendo o aparecimento de infecções oportunistas como TB; O histórico 
de tuberculose pulmonar prévia ocorreu em 20% deles, diferindo do grupo de 67 
individuos sem TB no qual só houve 1,5%; Dentre aqueles que retornaram ao 
ambulatório após esquema terapêutico específico, 100% obteve melhora mesmo 
que parcial do quadro;  não houve associação entre a TB anorretal com a neoplasia 
intraepitelial anal (NIA). CONCLUSÃO: A tuberculose anorretal teve, neste estudo, 
frequência significativa entre indivíduos HIV positivos devendo ser investigada, 
durante a etapa pré-operatória, em populações sob maior risco de seu 
desenvolvimento. Este estudo permitiu ainda enfatizar a importância do diagnóstico 
molecular precoce e específico da tuberculose anorretal, paralelamente a técnicas 
consagradas no diagnóstico da patologia. 

PALAVRAS-CHAVE: Tuberculose anorretal,  fístula anorretal, úlcera 
anorretal.

AP 01
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ANAIS DO CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA FMT-HVD -2014__________________________________
AP 02

IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE ETIOLÓGICO E DAS ALTERAÇÕES 
MORFOLÓGICAS DO SARCOMA DE KAPOSI EM IMUNOSSUPRIMIDOS 

NA FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL

Bolsista: Diego Caranhas de Souza
Orientador: José de Ribamar Araújo
Colaboradores: Renata Galvão, Carlos Almeida, Alexandre Sisnando.
Instituições: Fundação de Medicina Tropical (FMT – HVD)
Fonte de Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPEAM)

INTRODUÇÃO: O Sarcoma de Kaposi (SK) é uma neoplasia associada ao 
Herpes vírus Humano tipo 8 (KSHV/HHV8) do endotélio vascular, linfático e de 
células musculares lisas. Na Fundação de Medicina Tropical - Heitor Vieira 
Dourado (FMT-HVD), o SK e os linfomas são as neoplasias malignas mais 
diagnosticadas em pacientes portadores da Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida (AIDS). OBJETIVO: O presente trabalho tem por objetivos: Identificar o 
agente etiológico, alterações, histológicas e anatomopatológicas do SK em 
pacientes da FMT-HVD; Usar a histoquímica e a imuno-histoquímica na detecção 
das alterações morfológicas e identificação do SK; Empregar patologia 
molecular, para detecção do DNA do HHV8. MÉTODOS: Trata-se de um estudo 
descritivo tipo série de casos. A população de estudo inclui todos os pacientes 
imunossuprimidos, portadores ou não da Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida (AIDS), com diagnóstico clínico de Sarcoma de Kaposi. A pesquisa é 
realizada no laboratório da Anatomia Patológica da FMT-HVD, em amostras de 
biópsias no período de 2005 a 2014. RESULTADOS: Quanto ao gênero, 92,98% 
dos pacientes eram do sexo masculino e 7,02% do sexo feminino. A terceira 
década de vida (30-39 anos) foi a mais diagnosticada com SK (35,83%). Das 
lâminas de biópsia (120 ao todo), 110 (91,66%) eram oriundas de pele e 10 
(8,34%) de material visceral, provenientes de linfonodos, trato gastrintestinal 
(TGI) e trato respiratório (TR). A análise das lâminas de pele demonstrou 
fragmentos com aspecto de mácula (14,4%), de placa (60,5%), de nódulo 
(22,3%) e inconclusivas (2,6%). Quanto ao material visceral analisado, os órgãos 
mais acometidos foram os linfonodos (60%), seguidos por TGI (30%) e TR (10%). 
Das 80 amostras submetidas à reação em cadeia da polimerase (PCR), 16 (20%) 
foram positivas. E das 37 submetidas à imuno-histoquímica, 13 (35,13%) foram 
positivas. CONCLUSÃO: Percebe-se, assim, que o SK é uma patologia 
predominante no sexo masculino e que acomete em especial a população 
economicamente ativa.

PALAVRAS-CHAVE: Sarcoma kaposi AIDS
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ANAIS DO CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA FMT-HVD -2014__________________________________
AP 03

PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO POR HELICOBACTER PYLORI EM 
PACIENTES DISPÉPTICOS EM MANAUS, AMAZONAS

Bolsista: Milena Costa Pessoa
Orientador: Luiz Carlos de Lima Ferreira
Colaboradores: Renata da Silva Galvão
Instituições: Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado e 
Laboratório Reunidos
Fonte de Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas

INTRODUÇÃO: Helicobacter pylori é um agente bacteriano comumente 
encontrado na mucosa gástrica humana e relacionado à etiopatogênese de 
diversas afecções gastroduodenais. Estima-se que mais de metade da população 
mundial esteja infectada pelo H. Pylori, porém apenas alguns indivíduos 
desenvolvem uma doença gástrica. Os recursos diagnósticos disponíveis para 
detecção de Helicobacter pylori incluem endoscopia digestiva com biópsia, cultura, 
histologia, teste de atividade da urease e PCR/PCR real time - Polymerase Chain 
Reaction/ em tempo real). O método do PCR tem sido amplamente utilizado para 
diagnóstico e pesquisa por sua alta sensibilidade e especificidade, baixo custo 
relativo e possibilidade de amplificação de material genético. A técnica de PCR em 
tempo real tem sido utilizada com resultados mais satisfatórios que técnica 
tradicional por permitir amplificação e leitura simultâneas. OBJETIVOS: Estimar a 
prevalência da real infecção por Helicobacter pylori em amostras de biópsia 
previamente estudadas histologicamente e diagnosticadas negativamente pelos 
métodos de hematoxilina-eosina e método histoquímico de Warting-Starry para tal 
infecção, na cidade de Manaus (AM), utilizando técnica de PCR real time. 
MÉTODOS: Foram utilizados 140 blocos parafinados de biópsias gástricas de 
pacientes já estudados histologicamente e diagnosticados negativos para infecção 
por Helicobacter pylori. Amostras com material insuficiente ou inadequado para a 
realização da técnica de PCR foram excluídas da pesquisa. O método de obtenção 
de DNA seguiu as etapas: desparafinação, extração do DNA, quantificação das 
amostras extraídas por meio de espectrofotômetro (Nanodrop 2000) e realização de 
PCR real time para a detecção do DNA da bactéria em termociclador utilizando 
SyBRGreen e eletroforese em gel de agarose 2,0%. RESULTADOS: De 137 
amostras analisadas, 22 resultaram positivas pelo método de análise descrito 
acima, ou seja, 16,05% do total analisado. CONCLUSÃO: O método de PCR 
apresentou-se mais específico e sensível no processo de detecção de Helicobacter 
pylori, revelando 16,05% resultados falso-negativos de detecção por método 
histopatológico.

PALAVRAS-CHAVE: PCR; Helicobacter pylori; Manaus
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ANAIS DO CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA FMT-HVD -2014__________________________________
ANP 01

EXTRAÇÃO E ESTABILIDADE NO pH E TEMPERATURA DOS 
OLEOSSOMAS DO INAJÁ (Maximiliana maripa (AUBLET) DRUDE) PARA A 

PRODUÇÃO DE DERMOCOSMÉTICOS – ESTUDOS PRELIMINARES

Bolsista: Ana Paula Garcez da Silva¹
Orientador: Dr. Jorge Luis López-Lozano²
Colaboradores: Ana Kerssya de Almeida Gimaque¹; Taly Nayandra Figueira 
dos Santos³; MSc. Maria das Dores Nogueira Noronha².
Instituições: ¹Centro Universitário do Norte – UNINORTE; ² Fundação de 
Medicina Tropical – Dr. Heitor Vieira Dourado – FMT – HVD; ³ Universidade 
do Estado do Amazonas – UEA.
Fonte de Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas – FAPEAM

INTRODUÇÃO: Sementes de plantas estocam triacilgliceróis em microvesículas 
chamadas de oleossomas. Os oleossomas possuem proteínas de membranas 
chamadas de oleosinas que são responsáveis   pela manutenção da estrutura 
como entidades individuais via impedimento estérico e repulsão eletrostática. As 
oleosinas são proteínas naturais com atividade de surfactantes, são 
biodegradáveis e baixa toxicidade ao meio ambiente. Considera-se que os 
oleossomas são instáveis quando há presença de material celular contaminante, 
pH e temperatura conferindo-lhes características indesejáveis. Produtos 
cosméticos de permanência prolongada sobre a pele devem ter um pH de 4,0 a 
7,0, isto é, o pH deve se aproximar o máximo possível do pH cutâneo que varia de 
4,6 – 5,8. OBJETIVOS: O objetivo deste estudo foi avaliar a estabilidade no pH e 
temperatura em relação ao tempo dos oleossomas das amêndoas do inajá 
(Maximiliana maripa (Aublet) Drude) visando o potencial biotecnológico para a 
produção de dermocosméticos. MÉTODOS: Os oleossomas foram extraídos por 
método aquoso, as emulsões foram avaliadas em pH e temperatura diferentes. 
RESULTADOS: A análise mediante microscopia óptica da extração aquosa dos 
oleossomas, nos mostraram oleossomas de diâmetro ≤ que 5 µm. O perfil 
molecular das proteínas hidrofóbicas dos oleossomas nos sugere a presença das 
proteínas oleosinas com massa molécula aproximadamente de 21 kDa. As 
emulsões dos oleossomas de inajá, nas condições avaliadas apresentaram 
características instáveis de floculações e cremeação. CONCLUSÃO: Assim, é 
necessário que suas formulações sejam aprimoradas para manter a estabilidade 
da emulsão durante maior tempo e em temperaturas diferentes pra aplicação 
biotecnológica.

PALAVRAS-CHAVE: oleossomas; oleosinas; inajá; dermocosméticos.
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ANAIS DO CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA FMT-HVD -2014__________________________________
ANP 02

IMOBILIZAÇÃO COVALENTE DA ENZIMA FOSFOLIPASE A  DE CROTALUS 2

DURISSUS RURUIMA (CASCAVEL) NAS OLEOSINAS DOS OLEOSSOMAS 
DAS SEMENTES DE ANDIROBA (CARAPA GUIANENSIS).

2Bolsista: Ana Kerssya de Almeida Gimaque
Acadêmica do curso de Farmácia da UNINORTE

1Orientador: Prof. Dr. Jorge Luis Lopéz-Lozano
1 2Instituições: Fundação de Medicina Tropical – Dr. Heitor Vieira Dourado; Centro 

Universitário do Norte- UNINORTE.
Fonte de Financiamento: Fapeam

INTRODUÇÃO: Enzimas são materiais de alto custo, e se puder ser imobilizada num 
suporte sem perda de atividade por um razoável período de tempo, a mesma amostra 
de enzima imobilizada pode ser usada varias vezes, significando uma economia em 
processos industriais tais como panificação nas industriais da gema de ovo, refino de 
óleos vegetais entre outros. Fosfolipase A  (PLA ) são enzimas definidas pela 2 2

habilidade de catalisar a hidrólise dos fosfolipídios de membrana na posição Sn – 2 
produzindo ácidos graxos livres e lisofosfolipídios. As oleosinas, nos oleossomas, 
são proteínas, para a ligação de lípases que degradam os triacilgliceróis dos 
oleossomas durante o processo da germinação das sementes. OBJETIVOS: Ligar 
covalentemente a fosfolipase A  do veneno de Crotalus durissus ruruima às oleosinas 2

dos oleossomas da semente de andiroba. Avaliar a atividade fosfolipásica A2 

imobilizada nas oleosinas. MÉTODOS: O veneno utilizado foi fornecido pelo banco 
de venenos do Centro de Ofidismo Dr. Paulo Buhrnheim. O veneno foi submetido à 
cromatografia DEAE-celulose para purificação. A extração dos oleossomas foi 
realizada mediante o processo de trituração e centrifugação das sementes de 
andiroba, em água ultrapura. Purificação das oleosinas dos corpos oleosos foi lavado 
com éter etílico e CHCI3: MeOH e ressuspendidas em tampão fosfato 100 mM, pH 
7,0. As amostras foram analisadas no sistema eletroforese SDS-PAGE para análise 
das proteínas. A determinação da atividade enzimática da PLA  mediante a 2

correlação ao índice de turbidez, a imobilização covalente da enzima, os agentes 
ligantes foram glutaraldeído e formaldeído em diferentes concentrações. 
RESULTADOS: O perfil molecular SDS-PAGE nos mostra a purificação da PLA  2

onde apresenta 14 kDa, e a purificação das oleosinas apresenta de 18 a 26 kDa. Foi 
detectado atividade  enzimática  fosfolipásica  através  do pH e do índice de turbidez.
CONCLUSÃO: Detectamos atividade enzimática da enzima PLA  imobilizada nas 2

oleosinas como suporte com a utilização dos ativadores glutaraldeído e formaldeído. 

PALAVRAS-CHAVE: Crotalus, Fosfolipase A , Oleosina.2
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 INFLUÊNCIA DE FATORES FÍSICOS – QUÍMICO NA ESTABILIDADE DA 
OLEOSSOMA DE ASTROCARYUM ACULEATUM

Bolsista: Taly Nayandra Figueira dos Santos
Orientador: Dr. Jorge Luíz Lopés Lozano
Colaboradores: Ana Paula Garcez, Ana Kersya, Msc.Maria das Dores Nogueira.
Instituições: Fundação de Medicina Tropical- Dr. Heitor Vieira Dourado
Fonte de Financiamento: FAPEAM

INTRODUÇÃO: As sementes de plantas oleaginosas armazenam triacilglicerois em 
organelas esféricas, os oleossomas.  A Amazônia apresenta inúmeras espécies 
nativas de plantas oleagionosas O tucumã comporta-se como um excelente 
hidratante, podendo ser empregado como produtos cosméticos e outras 
funcionalidades. OBJETIVOS: Geral: Extrair e avaliar o efeito do pH e temperatura 
na estabilidade dos Oleossomas de Astrocaryum aculeatum. Específicos;1.Extrair os 
corpos oleosos da amêndoa de Astrocaryum aculeatum; 2.Purificar as proteínas 
hidrofóbicas da classe das oleosinas;3. Avaliar o efeito do pH e temperatura na 
estabilidade dos oleossomas. MÉTODOS: As sementes de Astrocaryum aculeatum 
foram obtidas do descarte  do fruto,  levadas para o Laboratório de Toxicologia 
Molecular – Centro de Ofidismo Profº Dr. Paulo Friederich Bührnheim - FMT/HVD. O 
processo de limpeza das sementes foi realizado através da lavagem dessas, com 
água da torneira, depois conservadas em temperatura de 8°C. Os descasmento das 
sementes foi realizado manualmente  passando as amêndoas  para um liquidificador, 
onde foram trituradas .Após, as amêndoas trituradas foram hidratadas com água ultra 
pura.  A mixagem das amêndoas foi realizada em PBS 10 mM pH 7,5 com 0, 2% de 
nipagin. RESULTADOS: Para avaliar a estabilidade do oleossoma sobre efeito de pH 
e temperatura, foram preparadas emulsões  de oleossomas em diferentes soluções 
tampão e temperaturas. Essas emulsões foram analisadas durante o período de 24 
horas a 10 dias, observando assim, que em temperatura de 8ºC pH 4 e 8 , observou-
se estabilidade dos oleossomas, pois a emulsão, não apresentou agregação; em 
temperaturas a 25ºC pH  7e 8, observou-se uma certa agregação e um leve 
precipitado; Para a temperatura em 30ºC pH 4 e 5,5 , apresentou agregação e 
precipitação. CONCLUSÃO: Os estudos realizados com o oleossomas da amêndoa 
do tucumã (A.Aculeatum) permitem concluir que os oleossomas apresentam melhor 
estabilidade em tampão TRIS 10 mM, pH 4, mantido em temperatura  8ºC sugerindo 
portanto, que pH e  temperatura influenciam na estabilidade dos oleossomas da 
amêndoa do tucumã.

PALAVRAS-CHAVE: A.  aculeatum, oleossomas, tucumã.
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AVALIAÇÃO DO USO DE PREDNISONA NA PREVENÇÃO DA NEURALGIA 
PÓS-HERPÉTICA EM ADULTOS ACIMA DE 50 ANOS

Bolsista: Antonio de Araujo Figueiredo Junior
Orientador: Fabio Francesconi do Valle
Instituições: Fundação de medicina tropical Doutor  Heitor Vieira Dourado 
(FMT-HVD)
Fonte de Financiamento: FAPEAM

INTRODUÇÃO: A neuralgia pós-herpética caracteriza-se pela dor que se distribui 
ao longo do curso de um nervo periférico, com uma persistência mínima de um mês, 
e que surge a intervalos variáveis, entre um e seis meses após a ocorrência da 
erupção cutânea, característica à infecção viral ativa, ou à ocasião de sua 
cicatrização. Corticoide tem sido amplamente usado no tratamento de processos 
inflamatórios agudos, sendo utilizado na pratica do tratamento do herpes zoster. 
Estudos foram feitos com a associação de prednisona ao Aciclovir, sem, no entanto 
haver uma conclusão sobre o beneficio na prevenção da NPH. OBJETIVOS: Geral: 
Avaliar o uso de corticoide (prednisona) na prevenção da neuralgia pós-herpética 
em pacientes acima de 50 anos. Específicos: Avaliar a eficácia do uso de 
prednisona na prevenção da NPH. MÉTODOS: Ensaio clínico randomizado, duplo 
cego. Por tratar-se de ensaio clínico, a fase de planejamento deve ser 
cuidadosamente elaborada e planejada. RESULTADOS: Nesta primeira fase 
realizou-se extensa revisão bibliográfica, elaborou-se as fichas com os critérios de 
inclusão de pacientes, ficha de efeitos adversos e ficha de acompanhamento 
clínico. Foram realizadas ainda a alocação e randomização da amostra. A próxima 
etapa do projeto será com a inclusão de pacientes seguida das analises e 
conclusões.

PALAVRAS-CHAVE: Neuralgia pós Herpética, corticoide, Prednisona.
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DER 02

DERMATOSES EM PORTADORES HIV/AIDS E SUA RELAÇÃO COM 
LINFÓCITOS CD4+, CARGA VIRAL E TEMPO DE DIAGNÓSTICO NA FMT-

HVD,NO PERÍODO 2013-2014

Bolsista: Manuel Alejandro Tamayo  
Orientador: Dr. Alex Panizza
Instituições: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA 
DOURADO
Fonte de Financiamento: FAPEAM

INTRODUÇÃO: A pele é o órgão mais frequentemente afetado pela infecção pelo  
vírus da imunodeficiência humana (HIV). Para o acompanhamento clínico e 
determinacão do estado imunológico do paciente se utiliza a contagem de linfócitos 
CD4+. Esta comprovado que a quantidade de CD4+ esta relacionada com as 
manifestações cutâneas em pacientes com HIV e existe uma relação inversa entre o 
numero de CD4+ com a gravidade das lesões cutâneas. OBJETIVOS: Determinar a 
contagem de linfócitos T CD4+ e carga Viral e a sua relação com manifestações 
cutâneas apresentadas, documentar o uso de antirretrovirais ou não e determinar as 
características epidemiológicas dos infectados pelo vírus HIV e dermatoses. 
MÉTODOS: estudo prospectivo, descritivo, em pacientes maiores de 18 anos 
infectados pelo HIV/AIDS que irão se submeter ao exame de contagem de linfócitos 
CD4+, onde ira se avaliar a presença de manifestações cutâneas através de um 
exame clinico. O estudo esta direcionado para os pacientes adultos que aceitarem a 
se submeter ao exame assinando o termo de consentimento livre e esclarecido 
(TCLE). De cada paciente ira-se registrar o numero total de dermatoses presentes ao 
exame físico, com posterior tentativa de confirmação laboratorial. As dermatoses 
terão um único momento  de registro,  época  da  primeira  avaliação  dermatológica.
RESULTADOS: Foram avaliados 18 pacientes, mas apenas 6 estão com os 
resultados dos exames de CD4 e carga viral. Paciente 1 com CD4: 706 ul e carga 
viral: 54.897 cópias apresentou exame dermatológico normal, paciente 2 CD4: 198 ul 
e carga viral : 105.844 cópias apresentou quadro de dermatite seborreica, paciente 3 
CD4: 200 e carga viral: 159.404 cópias apresentou quadro de hanseníase e tinha 
cruris, paciente 4 CD4: 198 ul e carga viral: 105.844 cópias apresentou escabiose e 
dermatite seborreica, paciente 5 CD4: 353 ul e carga viral: 12.301 cópias apresentou 
quadro de escabiose e paciente 6 CD4: 416 ul e carga viral: 117.951 cópias com 
exame positivo a sífilis. CONCLUSÃO: Observamos que pacientes com CD4 baixo e 
carga viral elevada estão mais sujeitos a sofrerem algum tipo de manifestação 
dermatológica. 

PALAVRAS-CHAVE: Dermatoses, HIV, CD4, carga viral.
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DER 03

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE PELE COM TERAPIA 
FOTODINÂMICA

Bolsista: Enny Luana Carmo de Vasconcelos
Orientador: Dr. Fábio Francesconi do Valle
Colaboradores: Dra. Bábara Agonio

Instituições: FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA 
DOURADO (FMT-HVD)
Fonte de Financiamento: FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO 
DE AMAZONAS (FAPEAM)

INTRODUÇÃO: A terapia fotodinâmica é um tratamento clínico que se utiliza de 
uma reação fotoquímica para causar a destruição seletiva de um tecido, por meio 
de fotossensibilizantes administrados exogenamente que são ativados pela luz 
aplicada sobre a lesão e transferem energia ao oxigênio molecular, gerando 
espécies reativas de oxigênio para induzir morte celular. OBJETIVOS: O objetivo 
principal deste estudo é avaliar a eficácia do tratamento não cirúrgico do carcinoma 
basocelular de até 2cm  por Terapia Fotodinâmica, considerando inicialmente a 
manutenção da resposta ao tratamento por 180 dias. MÉTODOS: Tratou-se de um 
estudo descritivo e prospectivo, realizado no serviço de dermatologia da FMT-HDV, 
onde a técnica terapêutica foi divida em duas fases, onde inicialmente foi aplicado o  
Aminolevulinato de Metila a 20% como fotossensibilizador na região da lesão e 
após três horas da aplicação, foi a delimitada a lesão através do campo de 
cancerização detectado pela fluorescência e depois foi aplicada a luz . O mesmo 
protocolo foi repetido em uma segunda sessão após 7 dias e realizadas biópsias 
pós-tratamento e posteriores reavaliações clinicas. RESULTADOS: Foram 
tratados 9 pacientes totalizando 14 lesões submetidas à técnica de TFD com 
apenas 2 pacientes não tendo regressão das lesões. CONCLUSÃO: Sendo a TFD 
uma técnica de eficácia comprovada, mesmo com o número reduzido  de pacientes 
a TFD teve resultados positivos compatíveis aos reproduzidos em maior número 
por serviços pioneiros na técnica.

PALAVRAS-CHAVE: CA de Pele, Terapia Fotodinâmica,  Luz
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ESTUDO OBSERVACIONAL DA SUPLEMENTAÇÃO DE ZINCO ORAL NO 
TRATAMENTO DE MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS EM PACIENTES HIV - 

POSITIVO, NA FMTHVD, NO PERÍODO 2013-2014

Bolsista: Rafaelly Taketomi de Magalhães
Orientador: Dr.Alex Panizza Jalkh
Colaboradores: Alexandre Sisnando, Anne Caroline da Silva Menezes

Instituições: Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado e Universidade 
Federal do Amazonas.
Fonte de Financiamento: próprio

INTRODUÇÃO: A pele é um dos órgãos mais atingidos no curso da infecção por HIV. 
Frequentemente, dermatoses apresentam-se com aspectos clínicos inusitados, maior 
agressividade e com resposta alterada à terapêutica convencional. O elemento zinco 
está envolvido em muitos processos imunológicos importantes, sendo necessário para 
múltiplas funções celulares e sendo uma boa opção de tratamento. Deficiência 
imunológica devido a níveis baixos de zinco é evidente em doenças causadas pelo 
vírus HIV, notavelmente havendo redução do número de linfócitos T circulantes.
OBJETIVOS: Avaliar os efeitos do zinco administrado via oral no tratamento de lesões 
dermatológicas em pacientes portadores de HIV, estudados no período de julho de 
2013 a julho de 2014 na FMTHVD. Avaliar a eficácia do uso de zinco oral no tratamento 
de lesões dermatológicas em pacientes HIV. Analisar o tempo de evolução, tamanho e 
número de lesões pré e pós-tratamento. Determinar os efeitos clínicos colaterais do 
uso de zinco oral no tratamento destes pacientes. MÉTODOS: Estudo prospectivo, 
descritivo, corte-transversal, compreendendo o período de julho de 2013 a julho de 
2014 em pacientes infectados por HIV/AIDS, e submetidos a tratamento com zinco 
oral, atendidos no ambulatório ou no hospital da Fundação de Medicina Tropical – 
Heitor Vieira Dourado. RESULTADOS: Foram incluídos no estudo 05 pacientes HIV-
positivos coinfectados, dos quais quatro apresentavam papiloma vírus humano (HPV) 
e um apresentava molusco contagioso. As lesões dermatológicas que foram 
analisadas no período de tempo do estudo apresentaram regressão e melhora clínica 
dos sintomas com o uso da suplementação de gluconato de zinco oral. Não foram 
relatados efeitos clínicos colaterais por parte dos pacientes. CONCLUSÃO: Além dos 
resultados obtidos, foi realizada fundamentação em artigos científicos e revisões 
sistemáticas que apoiavam e recomendavam a terapia de zinco como uma ferramenta 
segura, simples e rentável para melhorar a resposta imune e para ser considerada 
como uma terapia adjuvante na infecção pelo HIV. 

PALAVRAS-CHAVE: HIV, suplementação, zinco.
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HERPES ZOSTER COMO RASTREIO PARA INFECÇÃO PELO HIV EM 

PACIENTES DA FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL EM MANAUS

Bolsista: Helen Suzany Pereira Magalhães²
Orientador: Valeska Albuquerque Francesconi do Valle¹²
Colaboradores: Fábio Francesconi do Valle ¹³; Aline Guimarães Grana²; Daniela 
Cristina Caetano Maia; Lucas dos Santos Félix².
Instituições: ¹Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado; 
²Universidade do Estado do Amazonas – UEA; ³Universidade Federal do Amazonas 
– UFAM

INTRODUÇÃO: O Herpes Zoster (HZ) é considerado um marcador de 

imunodeficiência. Os portadores de Aids possuem um risco 15 vezes maior de 

desenvolver esse vírus. Nestes pacientes, a doença pode se apresentar de forma 

mais agressiva. Haja vista a importância de ambas as doenças, busca-se elucidar a 

correlação entre o HZ em paciente com história desconhecida de imunodeficiência e 

uma possível infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). OBJETIVOS: 

Avaliar os valores preditivos do HZ ao ser utilizado como método de rastreio clínico 

de Infecção do HIV em pacientes atendidos na Fundação de Medicina Tropical 

Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD). MÉTODOS: Tratou-se de um estudo 

descritivo com uma corte transversal. Utilizou-se por fonte de dados primários, os 

pacientes diagnosticados com HZ no ambulatório de dermatologia (50), os quais 

foram submetidos à aplicação de um questionário sobre condições de saúde prévias 

e hábitos de vida, posteriormente foram submetidos a métodos diagnósticos para 

HIV como teste rápido e sorologia por ELIZA. Para fins comparativos utilizou-se 

dados secundários, resultados de sorologia para HIV (312), provenientes do 

laboratório da FMT-HDV relativo ao período estudado. Os dados foram analisados 

através do software Epi Info7. RESULTADOS: Dos 50 pacientes com diagnóstico de 

herpes zoster, sete apresentaram sorologia positiva para o HIV, os outros 

apresentaram sorologia não reagente ao vírus. Obteve-se 14% de sensibilidade, 

especificidade 70,1%, valor preditivo positivo 7%, valor preditivo negativo 83,5%. 

CONCLUSÃO: Nos casos avaliados, observou-se que o HZ possui sensibilidade e 

valor preditivo positivo baixos, porém com o número reduzido de pacientes com 

diagnóstico de HZ no estudo não foi possível definir se este é um bom método a ser 

utilizado como rastreio para o HIV.
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HERPES ZOSTER COMO RASTREIO PARA INFECÇÃO PELO HIV EM 
PACIENTES DA FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL EM MANAUS

Bolsista: Helen Suzany Pereira Magalhães²
Orientador: Valeska Albuquerque Francesconi do Valle¹²
Colaboradores: Fábio Francesconi do Valle ¹³; Aline Guimarães Grana²; Daniela 
Cristina Caetano Maia; Lucas dos Santos Félix².
Instituições: ¹Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado; 
²Universidade do Estado do Amazonas – UEA; ³Universidade Federal do Amazonas 
– UFAM

INTRODUÇÃO: O Herpes Zoster (HZ) é considerado um marcador de 
imunodeficiência. Os portadores de Aids possuem um risco 15 vezes maior de 
desenvolver esse vírus. Nestes pacientes, a doença pode se apresentar de forma 
mais agressiva. Haja vista a importância de ambas as doenças, busca-se elucidar a 
correlação entre o HZ em paciente com história desconhecida de imunodeficiência 
e uma possível infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). 
OBJETIVOS: Avaliar os valores preditivos do HZ ao ser utilizado como método de 
rastreio clínico de Infecção do HIV em pacientes atendidos na Fundação de 
Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD). MÉTODOS: Tratou-se 
de um estudo descritivo com uma corte transversal. Utilizou-se por fonte de dados 
primários, os pacientes diagnosticados com HZ no ambulatório de dermatologia 
(50), os quais foram submetidos à aplicação de um questionário sobre condições de 
saúde prévias e hábitos de vida, posteriormente foram submetidos a métodos 
diagnósticos para HIV como teste rápido e sorologia por ELIZA. Para fins 
comparativos utilizou-se dados secundários, resultados de sorologia para HIV 
(312), provenientes do laboratório da FMT-HDV relativo ao período estudado. Os 
dados foram analisados através do software Epi Info7. RESULTADOS: Dos 50 
pacientes com diagnóstico de herpes zoster, sete apresentaram sorologia positiva 
para o HIV, os outros apresentaram sorologia não reagente ao vírus. Obteve-se 
14% de sensibilidade, especificidade 70,1%, valor preditivo positivo 7%, valor 
preditivo negativo 83,5%. CONCLUSÃO: Nos casos avaliados, observou-se que o 
HZ possui sensibilidade e valor preditivo positivo baixos, porém com o número 
reduzido de pacientes com diagnóstico de HZ no estudo não foi possível definir se 
este é um bom método a ser utilizado como rastreio para o HIV.

PALAVRAS-CHAVE: Herpes Zoster; Aids; diagnóstico.
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PREVALÊNCIA DE NEUROSSÍFILIS EM PACIENTES PORTADORES DA 
COINFECÇÃO HIV-SÍFILIS SUBMETIDOS À PUNÇÃO LOMBAR NA FMT-HVD, 

NO PERÍODO 2011-2013

Bolsista: Anne Caroline da Silva Menezes
Orientador: Dr.AlexPanizzaJalkh
Co-orientador: Dr. Fabio Francesconi do Vale
Colaboradores: Dra. Larissa Madeira
Instituições: Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado e Universidade 
Federal do Amazonas.
Fonte de Financiamento: Fundo de Amparo a Pesquisa do Amazonas

INTRODUÇÃO: A emergência da AIDS fez com que quadros clínicos atípicos sejam 
mais comumente observados na atual pratica médica diária. A co-infecção sífilis-HIV 
modifica o curso natural da doença, logo, registra-se, um aumento na freqüência de 
pacientes que vêem a apresentar neurolues. O diagnóstico precoce, para um 
tratamento adequado, deve ser feito através de exames sorológicos treponemicos e 
não treponemicos, dentre os quais está a punção liquorica. O exame do LCR avalia a 
celularidade e o número de proteínas no líquor cefalorraquidiano sendo indicada a 
pacientes com sorologia positiva para sífilis que apresentem sinais ou sintomas 
neurológicos ou oftálmicos, evidência de sífilis terciária ativa, naqueles que 
apresentaram falência terapêutica ou que sejam infectados pelo vírus HIV. 
OBJETIVOS:Avaliar ocorrência de neurossífilis em pacientes coinfectados HIV-
Sífilis, que foram submetidos a Punção Lombar (PL) no período de Agosto de 2013 a 
Julho de 2014 no Hospital Dia da FMTHVD. Determinar a frequência de casos de 
coinfecção HIV sífilis; Avaliar os fatores de risco para neurossífilis na população 
estudada; Avaliar se os valores de CD4 e Carga Viral influenciam na predisposição à 
neurossífilis.MÉTODOS: Estudo prospectivo, descritivo, corte-transversal, 
compreendendo o período de Agosto de 2013 a Julho de 2014 em pacientes 
infectados pelo HIV/AIDS, e portadores de Sífilis,submetidos a PL,  atendidos no 
ambulatório ou no hospital dia da FMTHVD. RESULTADOS: Foram incluídos no 
estudo 37 pacientes, dos quais 32 não apresentaram sintomas neurológicos. A partir 
da analise liquórica, 9 casos (24,3%) de neurossífilis  foram detectados a partir de 
alterações na barreira hematoencefálica. CONCLUSÃO: A utilização de critérios 
como VDRL e celularidadeliquórica, em pacientes coinfectados por HIV e Sífilis 
concomitantemente, permitiu a análise de alterações existentes na barreira 
hematoencefálica precocemente, podendo-se assim, evitar o desenvolvimento de 
complicações da neurossífilis.

PALAVRAS-CHAVE: Coinfecção HIV-Sífilis, neurossífilis, manifestações 
clínicas.
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DOENÇA DE CHAGAS EM PACIENTES ATENDIDOS NA FUNDAÇÃO DE MEDICINA 
TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO – ESTUDO LONGITUDINAL

Bolsista: Lígia Heinrichs Freitas
Orientador: Jorge Augusto de Oliveira Guerra
Colaboradores: Renata Fróes Ramos de Lima
Instituições: Universidade Federal do Amazonas, Fundação de Medicina Tropical 
Doutor Heitor Vieira Dourado
Fonte de Financiamento: CNPq – PROJETO UNIVERSAL 14/2011. Processo 
480255/2011-3. FAPEAM – PROJETO PPP Edital 010/2011 e PRONEX Edital 003/2009.

INTRODUÇÃO: Na Amazônia, os fatores de risco para que a Doença de Chagas (DC) 
torne-se uma endemia são: migrações e desmatamento. Diariamente chegam pacientes 
suspeitos de DC, provenientes de Serviços Cardiológicos, Bancos de Sangue, Inquéritos 
Sorológicos e casos agudos. Assim, o serviço precisa ter estrutura adequada à crescente 
demanda e gerar informações para adoção de políticas públicas. OBJETIVOS: Estudar 
aspectos clínico evolutivos da DC em pacientes atendidos na FMTHVD. Específicos 1. 
Descrever as formas clínicas e sua relação com as cepas de T. cruzi; 2. D e s c r e v e r 
alterações presentes e a evolução observadas; 3.Avaliar o perfil de morbimortalidade; 
4.Tratar conforme as recomendações do Ministério da Saúde - Brasil. MÉTODOS: É um 
estudo descritivo longitudinal. Foi realizado ficha clínica, sorologia, xenodiagnóstico, 
eletrocardiograma (ECG) e ecocardiograma (ECO). Tratamento realizado conforme as 
diretrizes do Ministério da Saúde – Brasil. RESULTADOS: Observaram-se 71 pacientes, 
46 homens; 71% entre 21-60 anos. 36% encaminhados pelo HEMOAM e 21% por inquérito 
sorológico. 24% são de Manaus. Retrospectivamente analisaram-se 20 prontuários e 
prospectivamente 52 pacientes. 52 crônicos (31 da região e 21 de outras) e 20 agudos 
(todos daqui). Nos agudos, positividade 100% (6/6) na IFI, gota espessa 85% (16/18), em 
dois (15%) IgM positivo; nos crônicos foi 94% (46/49) no ELISA. ECG, nos agudos 37% 
(6/16) alterados, predominantemente: Bloqueio de Ramo Direito (BRD) 12% (2/16); nos 
crônicos 36% (16/45), predominantemente: BRD (56% - 9/16). ECO, nos agudos 31% 
(5/16) alterados, predominantemente: Disfunção Diastólica Ventricular Esquerda (DDVE) 
12% (2/16); nos crônicos 29% (13/44), predominantemente: DDVE (85% - 11/13. 
Clinicamente, os agudos relataram astenia (6); os crônicos palpitações (16). Trataram-se 
25 pacientes, 20 agudos. Quatro apresentaram adversidades, sendo: parestesias (4/4) e 
neuropatia periférica incapacitante em pé (1/4). CONCLUSÃO: A maioria dos pacientes 
encontra-se na faixa etária produtiva e é do sexo masculino o que, a despeito da baixa 
morbimortalidade na região, pode trazer grandes repercussões socioeconômicas. A 
predominância de pacientes de Serviços de Banco de Sangue e Inquérito Sorológico 
demonstra que a maioria dos pacientes na forma crônica indeterminada desconhece ser 
portadora da doença.

Palavras-chave: Tripanossomíase americana, seguimento clínico, Trypanosoma 
cruzi.
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ANDRAGOGIA: EDUCANDO ACOMPANHANTES DE PACIENTES PARA 
AUXILIO NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Bolsista: Aline Menezes de Azevedo
Orientador: Arimatéia Portela de Azevedo
Colaboradores: Romina do Socorro Marques de Oliveira, Valdiza Pimentel de 
Jesus Silva e Francisca Parente
Instituições:	Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado
Fonte de Financiamento: Programa de Apoio à Iniciação Científica do Amazonas 
- PAIC-Am-2014

INTRODUÇÃO: Andragogia é a arte ou ciência de orientar adultos a aprender. A 
UNESCO, por sua vez, já utilizou o termo para referir-se à educação continuada. 
Alguns autores relatam que o cuidador é um parceiro dos profissionais de saúde e 
que, quando devidamente treinado, é um parceiro também no tratamento, 
prestando assistência ao doente e participando da promoção da sua saúde. 
OBJETIVO: Portanto, o objetivo deste foi avaliar a percepção dos acompanhantes 
de pacientes internados na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira 
Dourado quanto a importância das orientações ministradas através da Educação 
Continuada no Auxilio ao Controle de Infecção Hospitalar. METODOLOGIA: O 
estudo foi do tipo descritivo, transversal, qualitativo e prospectivo, pois apresentou e 
identificou sistematicamente as características do fenômeno em questão, ou seja, 
as impressões dos sujeitos de pesquisa sobre o Serviço de Educação Continuada 
(SEC) da instituição em estudo e exploratório por buscar maiores informações 
sobre o assunto. RESULTADOS: Os dados  analisados foram obtidos de um 
questionário contendo perguntas abertas e fechadas. Foram entrevistados, em um 
período de um ano, 500 acompanhantes de pacientes, destes, 72% eram do gênero  
feminino e 28% masculino.  Do total de entrevistados 72 % eram oriundos de 
Manaus e 28% eram de outros estados e municípios. Destes 99% responderam 
achar importante a existência de uma cartilha com linguagem simples e acessível 
que serve como manual de orientações para acompanhantes. Quando indagados 
se haviam participado de um encontro como este em algum outro hospital do 
amazonas 89.6% disseram que “não”, nunca foram convidados para um programa 
nesse formato. Quando perguntamos se indicariam para outros acompanhantes 
esse programa 99.5% disseram que sim. E ao perguntarmos se eles 
recomendariam que outros hospitais adotassem um programa semelhante 99% 
responderam que seria maravilhoso. CONCLUSÃO: A educação continuada junto 
aos nossos acompanhantes de pacientes se mostrou eficaz e de grande proveito 
quando 99.5% responderam que o conhecimento adquirido no encontro o 
influenciou para as praticas e atitudes melhores dentro do ambiente hospitalar.

Palavras-chave : Andragogia; acompanhantes; infecção hospitalar.
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EFEITO DAS DIFERENTES FONTES DE ALIMENTAÇÃO SANGUÍNEA SOBRE 
A FECUNDIDADE DO MOSQUITO ANOPHELES AQUASALIS, COLONIZADO 

EM LABORATÓRIO.

1, 2Bolsista: FELIPE ROCHA DE BRITO
2, 3Orientador: MARIA DAS GRAÇAS VALE BARBOSA GUERRA

2Coorientador: BRIGITE STELA AFONSO DE ALMEIDA
4 2 2Colaboradores: HENRIQUE SILVEIRA , NELSON FÉ , ÍRIA CABRAL , RUBENS 

2, 3 2 2 5CELSO , DJANE SILVA , KEILLEN CAMPOS , JOSÉ BENTO PEREIRA DE LIMA
1 2 3Instituições:LITERATUS , FMT-HVD , UEA , INSTITUTO DE HIGIENE E  

4 5MEDICINA TROPICAL DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA , FIO CRUZ
FONTE DE FINANCIAMENTO: FAPEAM, CAPES (CNPQ)

INTRODUÇÃO: O Anopheles aquasalis é uma espécie de mosquito encontrada 
numa longa faixa litorânea, devido a sua afinidade por Águas salobras, considerada 
vetora da malária em regiões da América do Sul (Venezuela, Trinidade, Guianas e 
Norte do Brasil).  De maneira geral as espécies do gênero Anopheles apresentam 
fecundidade variada, com postura de 0 a 500 ovos por  fêmea e está relacionada as 
condições ambientais e fonte de repasto sanguíneo ofertado. OBJETIVOS:Avaliar o 
efeito de diferentes fontes de repasto sanguíneo sobre a fecundidade do mosquito 
An. aquasalis. MÉTODOS: Estudo experimental realizado no insetário de culicídeos 
da Gerencia de Entomologia da FMT-HVD. Foram utilizadas 400 fêmeas de An. 
aquasalis, em jejum de 24h, com idade entre 5 a 7 dias, submetidas a alimentação 
sanguínea em quatro fontes animais (camundongo, galinha, hamster e humano), 
através do método direto e indireto, Três dias após a postura realizou-se a contagem 
dos ovos, a dissecção dos ovários e acompanhamento da prole por duas gerações.
RESULTADOS: Observou-se maior média de ovos postos, nas fêmeas alimentadas 
com sangue de camundongo direto tanto na geração F0 quanto F1 (variando entre 
2.268 e 7.475) e menor nas fêmeas alimentadas com sangue de galinha 
indiretamente (variando entre 0 e 1.127). No repasto direto com camundongo (F1) 
observou-se média de 2.848 larvas, 1.012 pupas e 946 mosquitos adultos (493 
fêmeas e 453 machos). Na alimentação indireta com sangue de galinha observou-
se uma redução na fecundidade, onde se registrou uma média de 314 larvas,  38 
pupas e 37 adultos (22 fêmeas e 15 machos). CONCLUSÃO: De maneira geral 
evidenciou-se uma maior fecundidade quando o alimentou-se a femeas diretamente 
em camundongo, entretanto observou-se semelhanças na produção de ovos larvas, 
pupas e adultos em relação as diferentes fonte de sangue ofertadas exceto quando 
as fêmeas foram alimentadas em galinha.

PALAVRAS-CHAVE: An aquasalis, fonte alimentar, fecundidade.
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ESTABELECIMENTO DE UMA COLÔNIA DE ANOPHELES DARLINGI EM 
LABORATÓRIO COM VISTAS AOS ESTUDOS DE BIOLOGIA E CONTROLE DE 

MALÁRIA.

2Bolsista: Rubens Celso Andrade da Silva Junior
1Orientador: Maria das Graças Vale Barbosa Guerra

3 4Colaboradores: José Bento Pereira Lima ; Henrique Silveira ; Nelson Ferreira 
1 2 1 2Fé ; Rosa Amélia Santana ; Iria Cabral Rodriguez ; Ana Custódio

1; Instituições: Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor vieira Dourado
2 3Universidade do estado do Amazonas ; FIOCRUZ ; Instituto de Higiene e Medicina 

4Tropical Lisboa ; 
Fonte de Financiamento: FAPEAM; CAPES.

INTRODUÇÃO: A criação de Anopheles darlingi em laboratório, constitui-se em um 
desafio por ser a espécie de maior importância na veiculação das malárias humanas e 
elevada suscetibilidade a Plasmodium vivax e P. falciparum, endofilia e antropofilia 
acentuadas, suscitando a necessidade de criação em laboratório para suporte nos 
estudos comportamentais da espécie com vista ao controle desta doença. 
OBJETIVOS: Estabelecer uma colônia de Anopheles darlingi em laboratório com 
vistas aos estudos de biologia e controle de malária.MÉTODOS: o estudo foi 
desenvolvido na FMT-HVD, no insetário de culicídeos da gerencia de entomologia. 
Foram realizadas coletas semanais de Anopheles (larvas e adultos) em áreas 
endêmicas para malária na Zona Leste de Manaus, nas quais foram identificados 
criadouros em potencial para o desenvolvimento da espécie An. darlingi, onde foi 
possível descrever a densidade populacional deste vetor nas mesmas. 
RESULTADOS: Foram identificados sete criadouros nas Zona Leste (6) e  Zona 
Norte(1) de Manaus com potencial para o desenvolvimento de larvas de An. darlingi. 
Maiores condições para criação desses mosquitos foram observados nos criadouros 
do Núcleo 23 (Cidade Nova); Sitio Rei David (Puraquequara), e Sítio do Carlão 
(puraquequara) onde identificaram-se que 70% das larvas coletadas eram An. 
darlingi. No laboratório, conseguiu-se o desenvolvimento completo de 10.000 larvas 
de diferentes espécies de anofelinos das quais 5.000 (50%) eram fêmeas e 2.000 
(20%) eram An. darlingi. Foram coletadas ainda 3.212 fêmeas de Anopheles darlingi, 
obtendo-se na geração F1 2.922 fêmeas. Nesta fase padronizaram-se os métodos de 
coleta e armazenamento de adultos coletados em campo. Na próxima fase com vistas 
aos estudos experimentais da interação vetor-parasito, serão realizadas as técnicas 
de cópula em laboratório. CONCLUSÃO: Conseguiu-se observar o desenvolvimento 
do ciclo de vida e realizou-se adequações das condições para criação de An. darlingi 
em laboratório. 

PALAVRAS-CHAVE: Anopheles darligi – criação em laboratório
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INSETOS DE IMPORTÂNCIA MÉDICA ARMAZENADOS NA COLEÇÃO DE 
ENTOMOLOGIA DA FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DR. HEITOR 

VIEIRA DOURADO: ORGANIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ACERVO.

3Bolsista: Jeremias Lopes Rodrigues
2Orientador: José Bento Pereira Lima

1Co-orientadora: Maria das Graças Vale Barbosa Guerra
4 1Colaboradores: Marly Guimarães Fernandes Costa , Nelson Ferreira Fé , 

1Silvana Karina de Lima Arakian
1Fundação Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado – FMT-HVD
2Fundação Instituto Oswaldo Cruz - IOC-Fiocruz
3Universidade Nilton Lins – UNL; 
4Universidade Federal do Amazonas - UFAM
Fonte de Financiamento: FAPEAM 

INTRODUÇÃO: Os insetos compõem o grupo mais diverso e abundante entre os 
animais, são encontrados em diferentes ecótopos e por isso tem hábitos variados, 
podendo ser benéficos ou nocivos. As coleções se constituem em importantes 
registros de espécies no tempo e no espaço, conservando organismos, 
indispensáveis nas pesquisas em sistemática, evolução e biodiversidade. 
OBJETIVOS: Levantar, catalogar e organizar sistematicamente insetos de 
importância médica armazenados na coleção de entomologia da FMT-HVD. 
MÉTODOS: Trabalho realizado na Coleção do Centro de Entomologia da FMT-
HVD. Foram separados, e observados os estados de conservação, e os insetos que 
estão montados em alfinete e armazenados em gavetas, foram catalogados por 
área e data de coleta, família, gênero e espécie, destacando-se as vetores de 
parasitoses e arboviroses. RESULTADOS: Dos insetos montados em alfinete foram  
catalogados os da família Culicídeos, sendo revisados 3.790 exemplares, dos quais 
3.615 (95,4%) foram considerados em bom estado e incluídos no material da 
coleção. Neste acervo foram classificadas três subfamílias, 20 gêneros e 188 
espécies. Foram registrados 11 espécies consideradas   vetoras de arboviroses e 
10 vetoras de parasitoses com destaque Anopheles darlingi (malária), Culex 
quinquefasciatus (Filariose e arbovirose), Aedes aegypti e Aedes albopictus 
(Dengue), Haemagogus janthynomis (Febre amarela silvestre) CONCLUSÃO: 
Entre os insetos da coleção de entomologia da FMT-HVD estão espécies de 
importância médica, de relevância para a região. Os que foram catalogados até este 
momento, estão em bom estado de conservação, podendo ser utilizados em 
estudos envolvendo taxonomia e distribuição espacial de insetos vetores de 
doenças. 

PALAVRAS-CHAVE: Isetos, coleção, Entomologia médica.
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DINÂMICA DE INFECÇÃO EM DOIS MODELOS MURINOS DE MALÁRIA

1Bolsista: Mauricio Costa de Oliveira
1,2,3Orientador: Maria das Graças Vale Barbosa Guerra 

3,4 4Co-orientador: Henrique Silveira ; Ana Custódio
2 3, 5  5Colaboradores: Rosa Santana ; Nelson Fé ; Íria Rodriguez ; 

1 2Instituições:  Universidade Nilton Lins, Universidade do estado do Amazonas, 
3 4Fundação Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, Instituto de Higiene e 

5Medicina Tropical, Fundação de Vigilância Sanitária, 
Fonte de Financiamento: FAPEAM, CAPES.

INTRODUÇÃO: Os parasitas da malária de roedores são considerados modelos 
práticos para o estudo experimental da doença humana. Anopheles aquasalis é uma 
das espécies de vetores transmissores da malária no Brasil, contudo, não é 
conhecida a sua susceptibilidade aos parasitas causadores de malária murina. 
OBJETIVO: Determinar a dinâmica de infecção por diferentes espécies de 
Plasmodium em camundongos e mosquitos A. aquasalis. METODOLOGIA: O estudo 
foi realizado no Centro de Entomologia da FMT-HVD, onde foram executadas 
infecções experimentais de camundongos com P. berghei, P. yoelii 17XL e 17NL; a 
parasitemia e gametocitemia foram monitoradas por contagem de eritrócitos 
parasitados. As infecções de A. aquasalis foram realizadas através de repasto 
sanguíneo em animais infectados. A taxa e a intensidade da infecção foram 
determinadas por contagem de oocistos 8 dias depois do repasto. RESULTADOS: As 
infecções com P. yoelii 17NL duraram entre 25-27 dias. O pico de parasitemia (27-
33%) ocorreu entre o 14º-16º dia. A gametocitemia teve um pico (8-12%) entre o 3º-9º 
dia. As infecções com P. berghei, se mantiveram entre 18-23 dias, com o pico de 
parasitemia (32-34%), entre o dia 17-20. O pico de gametocitemia (4%-8%) ocorreu 
entre os dias 4-14. A infecção com P. yoelli 17XL durou 11-15 dias. O pico de 
parasitemia (27-36%) ocorreu no último dia do ciclo. Os gametócitos apresentaram 
um pico ao 8º dia que rondou 3-5%. Em relação às infecções experimentais de 
mosquitos, foi possível encontrar oocistos em número e tamanho reduzido, entre os 
dias 4-6 após o repasto, embora em nenhum deles se tenham visualizado oocistos ao 
8º dia. CONCLUSÃO: Os picos de parasitemia e gametocitemia não são 
coincidentes, variando de acordo com o parasita e com a quantidade de inóculo 
introduzida nos camundongos. Quanto à infecção de mosquitos, não foi possível 
completar o desenvolvimento do parasita no hospedeiro invertebrado.

PALAVRAS-CHAVE: Malária, Plasmodium, modelo murino.
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ANÁLISE DE CASOS DE AIDS E DA COINFECÇÃO TUBERCULOSE EM 
ADULTOS NOTIFICADOS NO ESTADO DO AMAZONAS

 [1], [4]Bolsista: Evela da Silva Magno
: [4], [6]Orientador  Samira Bührer-Sékula. 

 [2]  [3]Colaboradores: Cristianne Benevides Mota , Regma da Silva Magno , Raul Diniz 
 [4]  [4], [5]  [3],[4]Souza Amorim , Valéria Saraceni , Maria das Graças Gomes Saraiva

1 2 3 Instituições:  Faculdade Literatus, Manaus, AM.  Coordenação DST-AIDS/FVS. 
4 Universidade Nilton Lins, Manaus, AM. Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor 

5 6 Vieira Dourado. Secretaria Municipal de Saúde, Rio de Janeiro, RJ.  Instituto de 
Patologia Tropical e Saúde Pública, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO.
Fonte de Financiamento: FAPEAM (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas)

INTRODUÇÃO: A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) é o fator de 
risco mais importante para desenvolver tuberculose (TB) ativa. OBJETIVO: 
Descrever os casos de Aids em coinfecção com tuberculose da Coordenação  
Estadual de DST/AIDS/AM e da Coordenação Estadual de Tuberculose do Estado 
do Amazonas, no período de 2007 a 2012, por meio de relacionamento de bases de 
dados. MÉTODOS: A partir do SINAN/Coordenações Estaduais de DST/AIDS/AM e 
TB/AM, de 2001 a 2012, relacionou-se as duas bases com o software Reclink. A 
base de dados final foi distribuída em grupos (G), conforme a ocorrência de TB e de 
HIV/Aids: G1 - TB precedeu o diagnóstico de HIV; G2 – diagnóstico HIV/TB 
simultâneo ou de HIV durante tratamento da TB; G3 – ser HIV+ precedeu o 
diagnóstico de TB; e, G4 – casos de Aids com menção de TB. RESULTADOS: Dos 
6.753 casos notificados no SINAN-AIDS, 926 (13,7%) apresentaram coinfecção 
TB/Aids na notificação,  325 (35,1%) não foram encontrados no linkage com o 
SINAN-TB.  Já entre os 30.860 casos do SINAN-TB, 2.059 (6,7%) tinham resultado 
de HIV+. Destes, 834 (40,5%) não estavam no SINAN-AIDS. Foram identificados no 
linkage SINAN-AIDS / SINAN-TB 1.469 pares, divididos por G1: 98 (6,7%), G2: 131 
(8,9%), G3: 639 (43,5%) e G4: 601 (40,9%).  Portanto, 98 casos apresentaram TB 
antes de ter um teste anti-HIV realizado (G1), enquanto em 131 casos (G2), o 
diagnóstico de HIV acompanhou o de TB. Para 639 casos notificados com HIV+, a 
TB ocorreu posteriormente (G3), e nos 601 restantes, a TB estava apontada na 
notificação de AIDS. CONCLUSÃO: A subnotificação de TB em 325 casos de AIDS 
chama a atenção, pois qualquer caso de TB deve ser notificado no SINAN. Os 
critérios para notificação de AIDS (e não HIV) podem ter influenciado o não registro 
de 834 casos de TB/HIV como casos de AIDS.

PALAVRAS-CHAVE: Aids. Coinfecção. Tuberculose. Aspectos 
epidemiológicos. Amazonas 
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CLIMA E SAZONALIDADE NA EPIDEMIOLOGIA DA MALÁRIA NO MUNICÍPIO 
DE MANAUS, AMAZONAS

[1]Bolsista: Álan Breno Ferreira Rebelo 
[2] [3]Orientador: Maria Das Graças Gomes Saraiva .
[2] [1]Colaboradores: Aciana Maria Silva Monteiro , Ana Cláudia Da Cunha Ferreira , 

[4] [1]Eyde Cristianne Saraiva Dos Santos , Galberyano Carvalho Nogueira , Marco 
[3] [3]  [3]  Antônio Sabóia Moura , Raul Diniz Souza Amorim , Samira Bührer-Sékula ,Valéria 

[2] [5]Saraceni .
[1] [2]Instituições:  Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM.  Universidade 

[3]Nilton Lins, Manaus, AM.  Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira 
[4] [5]Dourado, Manaus, AM. Universidade Federal do Amazonas, Manaus, AM.  

Secretaria Municipal de Saúde, Rio de Janeiro, RJ.
Fonte de Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas 
(FAPEAM)  

INTRODUÇÃO: A malária, doença transmitida principalmente pelo vetor Anopheles 
darlingi, causada por protozoários do gênero Plasmodium, acomete pessoas de 
Manaus, Amazonas. OBJETIVO: Analisar a contribuição causal de fatores climáticos 
na epidemiologia da malária no município de Manaus, Amazonas no período de 1995 
a 2013. MATERIAIS E MÉTODOS: Utilizou-se informações do SIVEP-Malária, 
FUNASA/AM e Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), tendo como 
variáveis exploratórias: casos/óbitos/meses/ano, espécies de Plasmodium, índice 
parasitário anual (IPA), índice de Plasmodium falciparum anual (IFA), fatores 
climáticos de Manaus e regime das águas do Rio Negro. Para distribuição geográfica 
de casos por zonas usou-se o programa ArcGIS®. RESULTADOS: Foram realizados 
3.686.961 exames, 481.086 (13,0%) positivos. Em 2005 ocorreu pico (64.391 casos), 
decrescendo nos anos seguintes. O IPA variou entre 3,1 e 45,4‰. O IFA teve variação 
entre 3,1 a 23,3%. Em 2012, as zonas Leste, Norte e Oeste apresentaram baixo risco. 
Em 2013, a malária ocorreu na Norte, Leste, Oeste, Centro-Oeste e Centro-Sul. Entre 
1996 e 2012, ocorreram 75 óbitos. Na análise de correlação das variáveis 
climatológicas e a frequência acumulada de casos de malária, verificou-se correlação 
negativa para precipitação pluviométrica mensal (-0,58%) e umidade relativa do ar 
média (-0,42%), e positiva para temperatura média mensal (0,20%). Foram 
registrados maior número de casos no início de subida das águas, em janeiro (2.502), 
e na vazante, nos meses de julho (2.805), agosto (2.879) e setembro (2.605). A 
correlação foi positiva (0,11%) entre os casos de malária e o cotagrama médio do Rio 
Negro ao longo dos anos. CONCLUSÃO: Em Manaus, a malária ainda representa 
sério problema de saúde, comprometendo as condições de vida das pessoas. O 
decréscimo do registro desde 2005 possivelmente deve-se as medidas de controle  
indispensáveis e sustentáveis. A sazonalidade da malária pode ser influenciada pela 
temperatura média mensal e regime das águas do Rio Negro.

Palavras-chave: Epidemiologia da malária. Climatologia. Rio Negro. 
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REGISTRO DA FEBRE TIFÓIDE NO MUNICÍPIO DE MANAUS E RELAÇÃO COM 
COTAGRAMA MÉDIO DO RIO NEGRO

INARA LIMA DE OLIVEIRA [1] [2] [3], EYDE CRISTIANNE SARAIVA DOS SANTOS 
[4], EVELA DA SILVA MAGNO [1] [2] [3}, VALÉRIA SARACENI [3] [5], MARCO 
ANTÔNIO SABÓIA MOURA [3], MARCELO CORDEIRO DOS SANTOS [3] [6], 
GALBERYANO CARVALHO NOGUEIRA [6], MARIA DAS GRAÇAS GOMES 
SARAIVA [3]  [7].
[1] Bolsista FAPEAM, [2] Faculdade Literatus, Manaus, AM. [3] Fundação de Medicina 
Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado. [4] Universidade Federal do Estado do 
Amazonas, Manaus, AM. [5] Secretaria Municipal de Saúde, Rio de Janeiro, RJ. [6] 
Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, AM.  [7] Universidade Nilton Lins, 
Manaus, AM.
Instituições: Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado – 
FMT/HVD
Fonte de financiamento: FAPEAM

INTRODUÇÃO: No município de Manaus, a febre tifóide causada pela bactéria 
Salmonella enterica sorotipo typhi, afeta pessoas de diferentes classes sociais. 
OBJETIVO: Analisar os aspectos epidemiológicos da febre tifóide e relacionar a sua 
ocorrência com o cotagrama médio do Rio Negro no período de 2007 a 2013.  
MÉTODOS: Utilizou-se o SINAN-NET e dados brutos disponíveis para elaboração do 
cotagrama médio do Rio Negro, do Sistema de Informações Hidrológicas – HidroWeb. 
As variáveis exploratórias foram: casos por meses/ano, sexo, faixa etária, 
escolaridade, raça/cor, regime das águas do Rio Negro e fatores climáticos. 
RESULTADOS: Foram registrados 112 casos de febre tifoide no Amazonas, sendo 24 
casos (21,4 %) autóctones de Manaus.  Em 2013, ocorreu maior registro (11 - 45,8%), 
e em 2012, nenhuma notificação da doença. Do sexo masculino, 19 casos (79,2%). No 
acumulado das faixas etárias, a maior ocorrência foi entre 20 a 39 anos, com 11 casos 
(45,8%). Na raça/cor, 23 (95,8%) parda. Sobre escolaridade, 17 (70,8%) sem 
informação. Ao realizar a análise de correlação das variáveis climatológicas e a 
frequência acumulada de casos de febre tifóide, verificou-se correlação negativa para 
precipitação pluviométrica mensal (-0,18%), temperatura média mensal (-0,22%) e 
umidade relativa do ar média (-0,02%), mas houve uma correlação positiva com 0,26% 
entre os casos de febre tifóide, e o cotagrama médio do Rio Negro ao longo dos anos. 
CONCLUSÃO: Em Manaus, a febre tifóide continua sendo um problema de saúde 
pública. A falta de registro da doença em 2012 sugere subnotificação. Considera-se o 
regime do Rio Negro como um fator ambiental importante para ocorrência do agravo. 
Portanto, a febre tifóide por ser de veiculação hídrica e, associada às condições 
ambientais e hábitos das pessoas, merece vigilância aprimorada visando diagnóstico 
laboratorial e notificação dos casos, pois esse agravo certamente está sendo 
confundido com outras doenças febris agudas.  

PALAVRAS-CHAVE: Febre tifóide. Aspectos epidemiológicos. Rio Negro.
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ADESÃO À TERAPIA ANTIRRETROVIRAL EM PACIENTES PORTADORES 
DE HIV/AIDS INTERNADOS NA FMT-HVD

Bolsista: Mariane de Souza Campos
Orientador: Eda Cristina Chagas
Colaboradores: Nathalie Xavier de Almeida
Instituições: Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-
HVD).

INTRODUÇÃO: A terapia antirretroviral é essencial para o tratamento de pacientes 
com HIV, contudo sua efetividade é prejudicada devido a não aderência a esse 
esquema medicamentoso.OBJETIVOS: Identificar possíveis fatores que interferem 
na adesão aos antirretrovirais em pacientes soropositivos internados na FMT-HVD.
MÉTODOS: Trata-se de um estudo observacional descritivo de corte transversal. 
Realizou-se a pesquisa na FMT-HVD, onde 262 pacientes internados com 
diagnóstico de HIV e uso de antirretrovirais foram entrevistados. Para esta 
pesquisa, consideraram-se como adesão, pacientes sem perda de dose dos 
medicamentos, acesso fácil ao serviço de saúde e que não tinham histórico de falta 
às consultas ambulatoriais. Os dados foram armazenados e analisados no sistema 
Epi-Info, com intervalo de confiança de 95% e um valor de p < 0,05 para descartar 
uma hipótese nula. RESULTADOS: 58 pacientes foram aderentes (22,14 %) e 204 
não aderentes (77,8%) a terapia antirretroviral. As variáveis que se mostraram 
dependentes da adesão foram: tempo de uso de antirretrovirais; ter trocado o 
esquema de antirretroviral; suporte social (p<0,05), dificuldade na posologia 
(p<0,05), baixa escolaridade (p=0,04), ser sintomático ao diagnóstico (p=0,03), 
intervalo entre as consultas igual ou superior a 3 meses (p<0,05) e tempo de espera 
na consulta superior a 3 horas (P=0,03). CONCLUSÃO: Vários fatores interferem 
na adesão aos antirretrovirais, como fatores relacionados ao paciente, ao 
tratamento e ao sistema/equipe de saúde, indicando a necessidade de criar 
estratégias para incentivar a adesão ao tratamento valorizando o contexto social no 
qual o indivíduo está inserido.

PALAVRAS-CHAVE: HIV, Antirretrovirais, Adesão.
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TÍTULO DO TRABALHO: “IDENTIFICAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE AS 
FORMAS DE TRANSMISSÃO DO VÍRUS HIV, JUNTO AOS UNIVERSITÁRIOS 
DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA E UMA UNIVERSIDADE PARTICULAR DE 

MANAUS, NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2014.”

Bolsista: Larissa Vieira de Lima
Orientador: Sílvia Leopoldina Santos de Souza
Colaboradores: Juliana Vieira de Oliveira, Rafael Marques de Figueiredo
Instituições: Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado
Fonte de Financiamento: PAIC Fapeam

INTRODUÇÃO: A epidemia da infecção pelo HIV e da AIDS constitui fenômeno 
global, dinâmico e instável, que vem sofrendo transformações epidemiológicas 
signi f icat ivas. A atual  epidemia caracter iza-se pelos processos de 
heterossexualização, feminização e importante jovialização. OBJETIVOS: 
Identificar o conhecimento sobre controle, disseminação, riscos e prevenção do 
HIV/AIDS dos acadêmicos, identificar a vulnerabilidade e atitude dos jovens com 
relação ao HIV/AIDS, apontando o método contraceptivo de preferência e oferecer o 
teste rápido que detecta os anticorpos contra o HIV. MÉTODOS: Aplicação de 
questionário anônimo para 300 acadêmicos de medicina, sendo 150 deles da 
Universidade Nilton Lins e 150 da Universidade Federal do Amazonas, contendo 10 
perguntas sobre o vírus HIV e sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, além 
de perguntas opcionais para caracterizar o comportamento sexual dos entrevistados.
RESULTADOS: Dos entrevistados 53% são do sexo masculino.  A maior parte se 
enquadra na faixa etária de 21-23 anos (48%). A análise do questionário mostra que é 
deficiente a informação adquirida pelo aluno, pois apenas 45% dos alunos acertaram 
de 50-70% das perguntas. Quanto a perguntas opcionais, 26% não responderam. 
Destes, a maioria nega ter feito uso de drogas injetáveis (97,3%), 100% negam terem 
sido vítimas de abuso sexual e o uso de contraceptivo foi assinalado por apenas 54%. 
O contraceptivo mais usado foi o preservativo (60%) seguido do anticoncepcional 
oral (40%). Houve grande resistência para a realização dos testes rápidos. 
CONCLUSÃO: O acesso às informações acerca do HIV/AIDS é insuficiente e os 
entrevistados apresentam um comportamento de risco, uma vez que deixam de 
tomar precauções básicas necessárias para evitar a contaminação pelo HIV. O 
processo educativo deve incluir, além do acesso à informação, a conscientização do 
individuo, afastando o pensamento de que ele nunca será atingido e estimulando os 
hábitos de prevenção/promoção da saúde entre os jovens.

PALAVRAS-CHAVE: HIV, AIDS, universitários
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EPIDEMIOLOGIA DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA NO 
MUNICÍPIO DE COARI/AM.

Bolsista: Jessica Souza Nunes
Orientador: Marcel Gonçalves Maciel
Colaboradores: Maria das Graças Vale Barbosa Guerra, Jorge Augusto de 
Oliveira Guerra.
Instituições: Universidade do Estado do Amazonas, Universidade Federal do 
Amazonas, Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado.
Fonte de Financiamento: CNPQ, FAPEAM

INTRODUÇÃO: Na Amazônia Brasileira a Leishmaniose Tegumentar Americana 
(LTA) é um problema de saúde pública, pois acomete uma parcela considerável da 
população. No Estado do Amazonas a transmissão da doença está relacionada na 
maioria das vezes com atividades extrativistas, desmatamentos e processos de 
ocupação desordenada com construção de residências próximas ás áreas de 
floresta e ao longo das rodovias. OBJETIVOS: Descrever os aspectos 
epidemiológicos da transmissão da LTA no Município de Coari-AM, identificando a 
população mais vulnerável à essa infecção. MÉTODOS: Foram analisados os 
dados das fichas de notificações de casos Leishmaniose Tegumentar Americana 
no período de 2001 a 2010, a partir desta foi realizado a análise epidemiológica das 
mesmas como : casos confirmados, gênero (sexo), faixa etária e ocupação. 
RESULTADOS: foram registrados 1.338 casos de LTA no período em análise, 
quanto ao gênero houve predomínio em indivíduos do sexo masculino com 1.302 
dos casos. Em relação à faixa etária, o maior registro ocorreu entre de 21 a 30 anos 
de idade com 633 casos. Apenas 6 casos foram  notificados em indivíduos menores 
de 10 anos de idade. Entre as ocupações destacaram-se os grupos relacionados 
agropecuários, florestais, caça e pesca com 416 casos; trabalhadores de serviços 
administrativos 406 e menor de idade 6 casos. CONCLUSÃO: A predominância de 
casos notificados no gênero masculino, talvez seja pelo fato destes, se exporem 
mais ao risco de infecção, contudo com a chegada e permanência dos 
trabalhadores em áreas de risco exatamente no local onde foi instalado o gasoduto 
de Coari-AM.

PALAVRAS-CHAVE: Leishmaniose Tegumentar Americana, Coari-AM, 

Epidemiologia.
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ESTUDO PRELIMINAR PARA MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO DE  
TRANSMISSÃO DA LEISMANIONSE TEGUMENTAR AMERICANA, LTA, NO 

ESTADO DO AMAZONAS
 

Bolsista: Carla Vanessa Costa Campos
Orientador: MSc. Marcel Gonçalves Maciel
Instituição: Fundação de Medicina Tropical  Heitor Vieira Dourado
Fonte de Financiamento: FAPEAM

INTRODUÇÃO: Na Amazônia Brasileira a Leishmaniose Tegumentar Americana 
(LTA) é um problema de saúde pública, pois acomete uma parcela considerável da 
população. No Estado do Amazonas a transmissão da doença está relacionada na 
maioria das vezes com atividades extrativistas, desmatamentos e processos de 
ocupação desordenada da construção de residências próximas ás áreas de floresta 
especialmente ao longo das rodovias. OBJETIVOS: Este estudo teve por objetivo 
realizar um mapeamento das áreas de risco de transmissão de LTA de acordo com 
os coeficientes de detecção dos municípios do Estado do Amazonas no período de 
2001 a 2010 associado as informações de fatores abióticos das micro regiões do 
Amazonas. MÉTODOS: Foram analisados os registros anuais de precipitação, 
temperatura e umidade nos municípios de Manaus, Itacoatiara, Apuí, Boca do Acre, 
Coari, Maués, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Humaitá e Lábrea, em 
seguida, os dados foram associados aos coeficientes de detecção anual de cada 
município. RESULTADOS: No período de 2001 a 2010, os registros de precipitação 
variaram de 186 a 203,7; a temperatura variou de 31,1 a 32,7 graus celsius; 
umidade de 84,2 a 88. Os municípios que apresentaram maior média de 
temperatura foram Apuí e Boca do Acre, Coari apresentou maior índice de umidade, 
quanto à precipitação foram Humaita e Apuí. Na análise de associação de 
coeficientes de detecção associado aos fatores abióticos,  Rio Preto da Eva, 
caracterizado por possuir maior coeficiente de detecção, 3.06, possui bons índices 
de umidade, precipitação e temperatura que são menores comparados aos outros.    
CONCLUSÃO: Com isso, pode-se afirmar que, no geral, os municípios com 
maiores variações de temperatura, precipitação e umidade, possuem maiores 
coeficientes de detecção, devido a relação que essas variaves possuem com a 
reprodução do vetor da LTA; O estudo serve para compreender um pouco mais 
sobre a epidemiologia da Leishmaniose no estado do Amazonas.

PALAVRAS-CHAVE: Epidemiologia, LTA
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LEISHMANIOSE MUCOSA – AVALIAÇÃO DE EVOLUTIVA UTILIZANDO EXAMES 
DE IMAGEM

Bolsista: Renata Fróes Ramos de Lima
Orientador: Jorge Augusto de Oliveira Guerra
Colaboradores: Marcos Antonio Fernandes, Lubyanka Ferreira Pereira, Augusto 
Benedito de Oliveira Rodrigues, Ayla Alves da Silva, Giovanna Luiza dos Santos 
Cabral, Lígia Heinrichs Freitas.
Instituições: Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-
VHVD), FAPEAM. 
Fonte de Financiamento: CNPq – Projeto universal 14/2011. Processo: 480255/2011-3. 
FAPEAM - Projeto PPP Edital 010/2011 e PRONEX Edital 003/2009.

INTRODUÇÃO: A Leishmaniose Mucosa (LM) acomete preferencialmente a mucosa 
nasal e orofaringe. O diagnóstico por cultura e histopatologia apresenta sensibilidade 
baixa. Exames de imagens (nasofibroscopia/ videolaringoscopia) constituem 
excelentes complementos à propedêutica laboratorial. OBJETIVOS: Estudar aspectos 
clínico-evolutivos da LM utilizando nasofibroscopia/ laringoscopia em portadores de 
LM. MÉTODOS: Estudo de série de casos de LM; pacientes atendidos no ambulatório 
de Leishmaniose da FMT-VHVD, entre janeiro 2010 e junho 2014. Análise de laudos de 
nasofibroscopia/laringoscopia e quantificação das principais sequelas e alterações 
observadas. RESULTADOS: A análise de 17 nasofibroscopias pré-tratamento 
evidenciou: septo nasal (SN) - perfuração 8 (47%), desvio 2 (11,8%); mucosas nasais 
(MN) hiperemia  6 (35,3%), lesão infiltrativa 8 (47%); conchas nasais médias (CNM) - 
hipertrofia 7 (41,1%), lesão infiltrativa 4 (23,5%); conchas nasais inferiores (CNI) - 
hipertrofia 7 (41,1%), lesão infiltrativa 3 (17,6%); meato médio (MM) - obstrução 1 
(5,9%); meato inferior (MI) - obstrução 1 (5,9%); vestíbulo nasal (VN) - desabamento 
cartilaginoso 2 (11,8%). A análise de 41 nasofibroscopias pós-tratamento evidenciou: 
SN -perfuração 20 (48,8%), desvio 10 (24,4%); MN - palidez 31 (75,6%), lesão 
infiltrativa 3 (7,3%), sinéquias 2 (4,9%); CNM - hipertrofia 11 (26,8%), lesão infiltrativa 3 
(7,3%), sinéquias 5 (12,2%); CNI - hipertrofia 12 (29,3%), hipotrofia 9 (21,9%); MM - 
obstrução 4 (9,75%); MI - obstrução 3 (7,3%); óstio tubário - obstrução 3 (7,3%); VN - 
desabamento cartilaginoso 2 (4,9%), sinéquias 1 (2,4%). As videolaringoscopias pré-
tratamento evidenciaram edema, infiltrado e lesão granulomatosa, sem demons tração 
de região preferencial de acometimento. CONCLUSÃO: Exames de imagem 
possibilitam visualizar estruturas nasais e orofaríngeas, detectando alterações e 
sequelas, transpondo l imitações da rinoscopia /oroscopia, permitindo 
diagnóstico/seguimento dos pacientes.

PALAVRAS-CHAVE: Leishmaniose mucosa, Nasofibroscopia, 
Videolaringoscopia.
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LEISHMANIOSE MUCOSA EM PACIENTES DA FUNDAÇÃO DE MEDICINA 
TROPICAL HEITOR VIEIRA DOURADO: AVALIAÇÃO DE FATORES 

ASSOCIADOS A SUA OCORRÊNCIA, AGENTES ETIOLÓGICOS, ASPECTOS 
EVOLUTIVOS E IMUNOLÓGICOS, COM ÊNFASE NA LEISHMANIA (VIANNIA) 

GUYANENSIS

Bolsista: Ayla Alves da Silva
Orientador: Jorge Augusto de Oliveira Guerra
Colaboradores: Giovanna Luiza dos Santos Cabral; Renata Fróes Ramos de Lima; 
Lígia Heinrichs Freitas
Instituições: Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado
Fonte de Financiamento: FAPEAM

INTRODUÇÃO: As leishmanioses são transmitidas por flebotomíneos e causadas por 
protozoários do gênero Leishmania. A Leishmaniose Mucosa (LM) compromete o 
revestimento mucoso das vias aéreas superiores. OBJETIVOS: Estudar aspectos 
clínicoepidemiológicos, etiológicos e imunológicos da LM, enfatizando a Leishmania 
(V.) guyanensis em doentes tratados e/ou referendados para a Fundação de Medicina 
Tropical Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD). MÉTODOS:Estudo de coorte prospectivo 
dos casos de Leishmaniose atendidos na FMT-HVD de Agosto de 2012 a Julho de 
2014, avaliando os aspectos clínicos, epidemiológicos, diagnósticos, terapêuticos e 
sequelas em pacientes atendidos no ambulatório de leishmaniose, com ênfase na 
Leishmania (Viannia) guyanensis. RESULTADOS: Acompanhou-se 80 pacientes, 
coletando-se material para PCR de 35, sendo 29 (82%) homens, com média de idade 
51 anos (17 a 82) e maior frequência entre 61 e 70 anos (10 casos – 28%). Do total, 27 
(77%) apresentavam perfuração nasal/oral, 18 (51%) tinham úlcera e 31 (88%) lesão 
infiltrada. A evolução média de LM foi de 6,6 anos, 23 (65%) pacientes apresentavam 
história de LC prévia, sendo que 2 (5,7%) apresentavam forma concomitante. 
Agricultura 10 (28%) e extrativismo (castanheiros e seringueiros) 19 (54%) 
demostraram maior relação laborativa. Entre os doentes, 27 procediam do Amazonas, 
quatro do Pará, um do Ceará, um do Maranhão e um de Mato Grosso. Foi possível 
extrair DNA e fazer PCR em 27 (77%) doentes, destes, 6 (17%) evidenciaram L. (V.) 
braziliensis, 7 (20%)  L. (V.) guyanensis, 14 (40%) apenas em nível de gênero e 8 (22%) 
foram negativos para Leishmania pela PCR. CONCLUSÃO: Até pouco tempo 
acreditava-se que a Leishmania (Viannia) guyanensis influenciava pouco nas lesões 
mucosas, entretanto, com o advento da PCR tem se mostrado que, sobretudo na 
Amazônia, essa espécie tem importância equivalente a da Leishmania (Viannia) 
braziliensis nos casos de LM. 

PALAVRAS-CHAVE:Leishmanias mucosas, Leishmania spp.
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IDENTIFICAÇÃO DE Leishmania sp EM FRAGMENTO DE TECIDO MUCOSO DE 
PACIENTES COM SUSPEITA DE LEISHMANIOSE MUCOSA

Bolsista: Laura Catrine da Silva Marques   
Orientadora: MSc. Suzane Ribeiro Prestes
Co-orientador: Dr. Jorge Augusto de Oliveira Guerra

2; 2 1,2,4Colaboradores: Santana, RAG Magalhães, LKC ; Barbosa, MGV 1-
Universidade Nilton Lins; 2-Universidade do Estado Amazonas; 3-
UniversidadeFederal do Amazonas; 4- Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor 
Vieira Dourado

INTRODUÇÃO: No Brasil existem sete espécies de Leishmania causadoras da 
doença humana podendo apresentar diversos aspectos clínicos. Estima-se que 3 a 
5% dos casos de Leishmaniose cutânea causados pela Leishmania (V.) braziliensis 
desenvolvam a forma mucosa e as espécies L.amazonensis e L.guyanensis 
também já  foram associados à doença. Na Amazônia, a Leishmaniose mucosa 
(LM), ainda é uma doença que apresenta questões críticas em relação ao  
diagnóstico, especialmente na identificação das espécies que ocorrem na região.
OBJETIVOS: Identificar as espécies de Leishmania sp a partir de fragmentos de 
tecido mucoso a fresco e impregnadas em papel filtro coletados de pacientes com 
suspeita de LM. MÉTODOS: no período de janeiro/2012 a junho/ 2014, foram 
coletados fragmentos de tecido mucoso (FT) de pacientes com suspeita de LM 
atendidos na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado. Esses 
fragmentos foram submetidos a um imprint em papel filtro (PF) e conservados em a -
20 graus. Após processo de extração do DNA total foram submetidos à PCR para 
identificação da presença do DNA de Leishmania sp (Reale et al., 1999). 
RESULTADOS: Registrou-se no geral 85 amostras de FT e/ou PF, destas, 54 (63%) 
apresentaram positividade. Destas, 25 foram processadas na PCR do mini-exon, 
identificando 11/25 como L.(v.)guyanensis e 14/25 como L.(v.)brasiliensis. Para 
verificação da viabilidade de conservação do PF, 20 pacientes possuíam o 
fragmento de tecido (FT) conservados nos dois métodos. Quando 
comparados,17/20 foram positivos somente o PF e 11 positivos nos dois métodos 
(PF+FT). As amostras negativas foram submetidas a PCR actina humana para 
certificação da extração. CONCLUSÃO: O estudo demonstrou a viabilidade de 
conservação do PF e a detecção do DNA do parasito através da PCR, aventando a 
possibilidade de aplicação dessas técnicas como ferramenta na rotina de 
diagnósticos laboratoriais da LM, contribuindo assim para o conhecimento na região 
assim como na escolha e eficácia do tratamento.

PALAVRAS-CHAVE: Lm, fragmento, papel filtro, pcr.
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VARIANTES DE GENES CXCR1 DO HOSPEDEIRO NA DOENÇA 
LEISHMANIOSE CUTÂNEA

Bolsista: Rarissa de Oliveira e Silva
Orientador: Prof. Dr. Rajendranath Ramasawmy
Colaboradores: Dr. Anette Talhari, Dr. Sinésio Talhari, Dr. Jorge Guerra, Tirza 
Gabrielle Ramos de Mesquita.
Instituições: Fundação de Medicina Tropical- HVD
Fonte de Financiamento: FAPEAM/ CNPq

INTRODUÇÃO: Leishmanioses são doenças crônicas causadas pelo parasita 
protozoário do gênero Leishmania, sendo a principal espécie no Amazonas a L. 
guyanensis.  Apenas uma fração da população exposta ao parasita desenvolve a 
doença, sugerindo que a genética do hospedeiro possua papel importante nesse 
desenvolvimento. IL8RA, codificada pelo gene CXCR1, é o receptor de interleucina 
IL-8 envolvido na quimiotaxia e ativação de polimorfonucleares (PMN). Foi 
demonstrado que após a picada do mosquito flebotomíneo os macrófagos e PMNs 
migraram para o sítio da picada e contribuíram para a progressão da doença. 
OBJETIVOS: Analisamos se o polimorfismo rs2234671 do gene CXCR1 está 
associado à susceptibilidade na leishmaniose cutânea (LC). MÉTODOS: Estudo 
caso/controle composto por 400 pacientes com LC e 400 indivíduos sem sinal ou 
histórico de LC (grupo controle). O polimorfismo rs2234671 (S276T; C>G) é 
localizado no éxon 1 do gene CXCR1 no cromossomo 2q25. Um fragmento de 
306bp englobando o polimorfismo foi amplificado com o seguinte par de iniciadores: 
671F-5' GTTCTGCTATGGATTCACCCTGCG e 671R-5' GCCAGGATCTTGAGG 
AATCCATGGCGGTCCTAGAACTCC. A discriminação alélica está sendo feita pela 
PCR-RFLP. A presença de guanina (alelo G) cria um sítio de restrição para a enzima 
AluI e gera 3 fragmentos de 171bp, 69bp e 66bp. Quando o alelo C está presente 2 
fragmentos de 237 bp e 69bp são gerados.RESULTADOS: Até o momento 244 
pacientes com LC e 16 controles foram genotipados. Dentre os pacientes, 1, 40 e 
203 são de genótipos CC, GC e GG respectivamente. E nos controles, 0, 2, 14 são 
CC, GC e GG respectivamente. A frequência do alelo C é 0,09 dentro dos casos com 
LC.  CONCLUSÃO: Este trabalho está em andamento, faltando genotipar 160 
amostras de LC e 384 amostras controle. A análise estatística será realizada após a 
genotipagem de todas as amostras.

PALAVRAS-CHAVE: Leishmaniose  cutânea; CXCR1; polimorfismo 
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MAL  01

AVALIAÇÃO  DA SUSCETIBILIDADE IN VITRO DE ISOLADOS DE CAMPO DE 
PLAMODIUM VIVAX FRETE À SUBSTÂNCIAS ISOLADAS DE PLANTAS 

AMAZÔNICAS.

1-3Bolsista:Tayná de Castro Bandeira
1Orientador: Luiz Francisco Rocha e Silva

1 1Colaboradores: Jaqueline Siqueira da Costa  , Elisangela Celestino da Silva , 
1 1 2Maria José Siqueira da Costa , Yonne Francis Chehuan , Adrian Martin Polit

Instituições: 1 - FMT-HVD , 2-INPA, 3- UNINORTE
Fonte de Financiamento: FAPEAM, CNPq

INTRODUÇÃO: A malária causada pelo P. vivax é o tipo mais disseminada no 
mundo e responsável por cerca de 80% dos casos da região Amazônica. Nos 
últimos anos tem aumentado o número de relatos de resistência do P. vivax, assim 
como das complicações clínicas causadas pelo parasita, o que tem incentivado a 
busca por novas drogas para o tratamento da doença. OBJETIVO: Avaliar a 
susceptibilidade in vitro de isolados de campo de P. vivax frente à substâncias 
isoladas de plantas amazônicas e de seus derivados semi-sintéticos. MÉTODOS: 
As substâncias utilizadas foram elipticina isolada de Aspidosperma vargasii, 
neosergeolida isolada de Picrolema sprucei e um derivado di-acetilado de 4-
nerolidlcatecol isolado de Piper peltatum. Como controle foram utilizadas as drogas 
cloroquina, mefloquina e dihidroartemisinina. Foram testados dezoito isolados de 
campo de P. vivax obtidos de pacientes da demanda espontânea da FMT-HVD com 
diagnósticos parasitológicos pela distensão sanguínea espessa (gota espessa), 
com parasitemia mínima de 1000 parasitos assexuados/µL. No microteste foi 
empregada a cultura limitada de P. vivax o Deli-teste baseado na detecção da 
enzima Lactato Desidrogenase plasmodial (pLDH). RESULTADOS: As médias das 
concentrações inibitórias 50% (CI ) dos isolados de campo de P. vivax frente às 50

drogas cloroquina, mefloquina e dihidroartemisinina foram respectivamente 0,07; 
0,013 e 0,002 µM. Os produtos naturais apresentaram CI  entre 9,0 e 0,010 µM, 50

sendo a neosergeolida a substância mais ativa. CONCLUSÃO: Os produtos 
naturais se mostraram ativos frente aos isolados de campo de P.vivax. Os  
resultados aqui apresentados são preliminares, pois a metodologia ainda está 
sendo padronizada para P. vivax, sendo necessários algumas alterações no 
protocolo original e a realização de testes com um número maior de isolados de 
campo.

PALAVRAS-CHAVE: P. vivax, in vitro, produtos naturais.
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AVALIAÇÃO EX VIVO DO FENÔMENO DA CITOADERÊNCIA DOS 
GAMETÓCITOS E SEU PAPEL NA TRANSMISSÃO DO PLASMODIUM VIVAX

Bolsista: Paula Brelas de Brito
Orientador: Omaira Vera Lizcano
Colaboradores: Paulo Pimenta.
Instituições: Fundação de Medicina Tropical Dr Heitor Vieira Dourado–FMT-HVD
Fonte de Financiamento: FAPEAM

INTRODUÇÃO: O Plasmodium vivax é a espécie responsável por cerca de 90% da 
malária no Brasil. Recentemente foi evidenciado que formas assexuadas de P. vivax 
podem citoaderir a diferentes receptores das células endoteliais do humano. Nos 
hipotetisamos que gametócitos de P. vivax também podem citoaderir na 
microvasculatura de células endoteliais da derme e acreditamos que esses fatores 
possam contribuir para maior eficácia da transmissão no momento do repasto, onde a 
saliva do mosquito poderia levar à de-sequestração dos gametócitos. OBJETIVOS: 
Determinar a capacidade dos gametócitos em aderir na microvasculatura das células 
endoteliais da derme. MÉTODOS: Foram desenvolvidos ensaios funcionais ex vivo 
com isolados de P. vivax de pacientes com malária. Os leucócitos foram removidos 
através de colunas de celulose e a parasitemia foi enriquecida utilizando gradiente de 
Percoll® 45%. Posteriormente os gametocitos (gPv-EI) foram concentrados 
utilizando colunas magnéticas  (Macs®). Os gPv-EI retidos na coluna foram eludidos 
com meio RPMI. O número de eritrócitos foi contado e a porcentagem de gametócitos 
foi determinado por esfregaço corado com Giemsa. Foram utilizadas células de 
ovário de hamster chinês (CHO) transfectadas com os receptores ICAM-1, K1 (CSA) 
e CD36 e CHO tipo selvagem (CHO-745).  As células foram cultivadas em 
monocamada e os gPv-EI adicionados, e realizado o teste de adesão em condições 
estáticas).RESULTADOS: Um total de 14 isolados foram avaliados. A maioria 
mostrou capacidade de adesão (86%). A média da adesão foi similar entre os 
receptores ICAM-1 (260�220 gPv-EI/poço), CSA (197�222 gPv-EI/poço),e CD36 
(346�202 gPv-EI/poço), expressados nas CHO e mais baixo na CHO-selvagem 
(63�74 gPv-EI/poço). gPv-EI mostram capacidade de CONCLUSÃO: No estudo os 
adesão específica  in vitro para os receptores expressados ICAM-1, CSA and CD36 
nas CHO. A ocorrência deste fenômeno ressalta a importância da eliminação dos 
gametócitos circulantes nas infecções por P. vivax. Também, este fenômeno poderia 
explicar em parte como baixas densidades de gametócitos no sangue pode ser 
altamente infectante. 

PALAVRAS-CHAVE:  P. vivax, Gametócitos, citoadesão
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PATOLOGIA PULMONAR NA MALÁRIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DAS 
COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS DEVIDO À INFECÇÃO POR MALÁRIA E 

POSSÍVEIS FATORES ASSOCIADOS

Bolsista: Lisiane Rísia Pinto Barbosa
Orientador: Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda
Colaboradores: André Siqueira, Vanderson Sampaio, Raquel Tapajós, Wuelton 
Monteiro, Fernando Val
Instituições: FMT-HVD
Fonte de Financiamento: FAPEAM

INTRODUÇÃO: A malária é uma doença com grande disseminação mundial que 
coloca mais de 3 bilhões de pessoas sob risco de infecção.  O envolvimento 
pulmonar na malária pode ser grave e levar a morte, sendo sua real frequência 
desconhecida. OBJETIVOS: Descrever apresentação clínica de complicações 
pulmonares devido a infecção malárica levando em conta a espécie de Plasmodium 
infectante, sua frequência e examinar possíveis fatores de risco envolvidos. 
MÉTODOS: Revisão sistemática de estudos observacionais acerca de patologia 
pulmonar devido à malária em 7 bases de dados: Pubmed / Medline, Scielo, LILACS, 
IMEMR, IMSEAR, WPIRM, IndMed. RESULTADOS: Foram encontrados um total de 
6406, dos quais 104 estudos foram incluídos para análise até o momento e 1872 
excluídos por: não preencher critério metodológico (n=968), estudos com não-
humanos (n=28), não ser estudo com malária (n=215), não apresentar 
complicações pulmonares (n=661). Foi observado que as principais complicações 
se devem à presença de pneumonia, edema pulmonar, falência respiratória e 
síndrome do desconforto respiratório agudo. O maior número de casos ocorreram 
no continente africano, com elevada mortalidade em crianças, sendo grande parte 
dos estudos publicados a partir do ano 2000. CONCLUSÃO: Os resultados 
preliminares mostram que a malária pode levar a complicações pulmonares nas 
duas espécies e que o número de casos vem aumentando com o tempo. A análise 
dos dados encontrados será finalizada nos próximos meses, o que possibilitará 
retratar com melhor precisão o real quadro de apresentação desta síndrome assim 
como os fatores que contribuem para a mesma.

PALAVRAS-CHAVE: Plasmodium, malária, patologia pulmonar
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EFEITO DA IVERMECTINA (Iv) NA SOBREVIDA DE Anopheles aquasalis

Bolsista: Cybelle de Souza Lima
Orientador: Wuelton Marcelo Monteiro
Colaboradores: Vanderson de Souza Sampaio, Íria Cabral Rodrigues, Keillen 
Monick Martins Campos, Nelson Ferreira Fé, Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda
Instituições: Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado – FMT-
VHD/AM
Fonte de Financiamento: FAPEAM / CNPq

INTRODUÇÃO: A ivermectina (Iv) é um endectocida muito conhecido e amplamente 
usado no tratamento de parasitas como helmintos e artrópodes, apresentando efeito 
também sobre artrópodes. Trata-se de uma ferramenta que pode apresentar efeito 
sobre mosquitos com comportamento extradomiciliar. Seu mecanismo de ação reduz 
a possibilidade de desenvolvimento de resistência e a permite ser combinada a outros 
medicamentos utilizados no tratamento da malária, agregando outro campo de ação a 
uma ferramenta já existente. OBJETIVOS: 1. Verificar o tempo de sobrevida de 
Anopheles aquasalis alimentados artificialmente com o sangue obtido de pacientes 
em uso de Iv. MÉTODOS: As amostras de sangue foram coletadas de voluntários 
antes da administração da droga e, posteriormente, a Iv foi administrada como 
recomendado (200mcg/Kg peso corporal, VO). Após diferentes períodos (4h e 14 dias 
após a ingestão - DPI) procedeu-se às respectivas coletas de sangue. As amostras de 
sangue foram utilizadas para alimentar artificialmente grupos de fêmeas de A. 
aquasalis, usando alimentador artificial com membrana Parafilm®. Os mosquitos 
foram mantidos durante 14 dias sob observação e verificação da mortalidade a cada 
12 horas. Os dados de mortalidade foram anotados, tabulados e analisados no 
software IBM SPSS 21® através do método de análise de sobrevida de Kaplan-Meier. 
RESULTADOS: A mortalidade cumulativa para os grupos controle, 4h e 14 DPI foi de 
59,2%, 94,5% e 76,2% respectivamente. A análise de sobrevida revelou diferenças 
significativas entre os grupos em relação ao controle (p<0,01) demonstrando que a Iv 
é capaz de reduzir a sobrevida de An. aquasalis mesmo após 14 dias após a 
administração. CONCLUSÃO:	Esse resultado aponta para uma grande perspectiva 
para o uso da droga como ferramenta na erradicação da malária em programas locais 
da América Latina. Considerando o perfil de segurança do fármaco, é possível 
vislumbrar a sua utilização em algumas situações, como na administração do fármaco 
em massa, em áreas onde os mosquitos são exofílicos.

PALAVRAS-CHAVE: Ivermectina, malária, anopheles aquasalis
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ESTUDO DA INFECÇÃO EXPERIMENTAL DE ANOPHELES AQUASALIS 
POR PLASMODIUM VIVAX

1Bolsista: Sara Gisele Maia da Silva
2,3Orientador: Keillen Monick Martins Campos

2,3Colaboradores: Wuelton Marcelo Monteiro ; Marcus Vinicius Guimarães de 
2,3 3 3 4Lacerda ; Íria Cabral de Rodriguez ; Nelson Ferreira Fé ; José Bento Pereira Lima ; 

5.Paulo Filemon Paolucci Pimenta
1 2Instituições: Faculdade Metropolitana, Manaus-AM; Fundação de Medicina 

3Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, Manaus-AM; Universidade do Estado do 
4Amazonas, Manaus-AM; Fundação Instituto Oswaldo Cruz, Instituto Oswaldo 

5Cruz, Rio de Janeiro - RJ; Fundação Instituto Oswaldo Cruz, Centro de Pesquisas 
René Rachou, Belo Horizonte – MG.
Fonte de Financiamento: Fundação Bill & Melinda Gates. 

INTRODUÇÃO: No mundo, países com clima predominantemente tropical são 
criadouros de grande variedade na fauna, incluindo os mosquitos. No Brasil, a 
maior incidência de Malária se dá pelo Plasmodium vivax, sua transmissão ocorre 
quando as fêmeas anofelinas realizam o repasto sanguíneo em uma fonte 
infectada. No laboratório, os modelos experimentais se dão através do uso de 
alimentadores artificiais com membranas, que viabilizam estudos sobre 
quantificação de gametócitos, além de discrepâncias entre a presença do mesmo 
nas fontes alimentares e sua infecciosidade aos mosquitos. OBJETIVOS: Verificar 
as taxas de infecção do An. aquasalis através da infecção experimental pelo 
Plasmodium vivax. MÉTODOS: Foram coletadas amostras de sangue da punção 
digital dos pacientes da FMT-HVD de indivíduos sintomáticos confirmados com 
malária para P. vivax, por Microscopia Óptica (MO) para detecção do parasito. Após 
o diagnóstico positivo para malária foram coletados 5 ml de sangue e 100 fêmeas 
de An. aquasalis  com idade de 3 a 5 dias foram colocadas para infecção. Após sete 
dias de infecção as fêmeas sobreviventes foram dissecadas, tendo seus intestinos 
retirados e corados com mercurocromo a 2% para a contagem de oocistos. 
RESULTADOS: Foram incluídos 35 pacientes, destas 30 amostras infectaram. Um 
total de 1283 fêmeas foram dissecadas, 465 apresentaram pelo menos um oocisto, 
dando uma taxa de infecção de 36,24%. A gametocitemia pela gosta espessa dos 

3 pacientes incluídos variou de 0 a 1560/mm de sangue. A mediana de oocistos 
variou de 0 a 80 oocistos por experimento. A taxa de infecção variou de 0 a 88,24% 
por experimento. Não houve uma correlação entre a gametocitemia por gosta 
espessa e a taxa de infecção (p= 0,921), bem como com a mediana de oocistos 
encontrada (p=0,812). CONCLUSÃO: Observou-se que não há uma correlação 
entre a gametocitemia e a taxa de infecção e com a mediana de oocistos.

PALAVRAS-CHAVE: Anopheles aquasalis, Plasmodium vivax, gametócitos.



46

ANAIS DO CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA FMT-HVD -2014__________________________________
MAL  06

INVESTIGAÇÃO DE POLIMORFISMOS NO GENE DE IL-10 EM PACIENTES 
COM MALÁRIA SINTOMÁTICA POR Plasmodium Vivax

Bolsista: Letícia Vasconcelos Coutinho
Orientadora: Larissa Wanderley Brasil MSc.
Colaboradores: Rajendranath Ramasawmy - Pesquisador visitante Sênior. 
Marcus Vinícius Guimarães Lacerda - Médico Infectologista. Allyson Guimarães 
da Costa – Aluno de doutorado PPGMT
Instituição: Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado
Fonte de Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas – FAPEAM

INTRODUÇÃO: A malária é uma doença infecciosa causada por protozoários do 
gênero Plasmodium sp., sendo Plasmodium vivax responsável por cerca de 19 
milhões de casos, principalmente na Ásia e América Latina. No Brasil, os casos são 
restritos à Região Amazônica com 99,9% dos casos. Na malária humana, a resposta 
imune adquirida pode resultar na eliminação do agente infeccioso ou numa resposta 
persistente, mediada por citocinas que conduzem a imunopatologia. O resultado da 
infecção depende, entre outras coisas, da regulação entre as citocinas anti-
inflamatórias e pró-inflamatórias. Sabe-se que a Interleucina 10 é uma citocina com 
propriedades anti-inflamatórias, com um papel importante na prevenção de 
patologias inflamatórias e autoimunes, controlando respostas imunes do 
hospedeiro. Em malária, baixos níveis de citocinas reguladoras têm sido associados 
à suscetibilidade à doença. OBJETIVO: Este trabalho é um estudo de caso-controle 
para investigar a associação genética entre polimorfismos de IL-10 e a infecção por 
Plasmodium vivax. MÉTODOS: A amplificação do gene foi realizada por PCR-RFLP 
para posterior uso da enzima de restrição ApoI. A avaliação do SNP 3575, para 
verificação da genotipagem alélica dos indivíduos, foi realizada através da 
observação visual em gel de Agarose 3% a partir de 205 amostras de indivíduos com 
malária e 218 indivíduos sem a doença, recrutados de um estudo anterior intitulado 
“Epidemiologia da Malária no Município do Careiro”. RESULTADOS: Do grupo dos 
indivíduos com malária, 60% apresentou o genótipo TT, 36% o genótipo TA e 4% o 
genótipo AA. No grupo dos controles, 60% dos indivíduos apresentaram o genótipo 
TA, 34% o genótipo TT e 6% o genótipo AA. CONCLUSÃO: Os genótipos TT e TA 
foram mais frequentes na nossa população. Para dar continuidade ao estudo e 
associar os genótipos encontrados ao risco de desenvolvimento da doença, será 
realizada a caracterização dos demais SNPs de IL10: 533, 1120, 2763 e 2849. 

PALAVRAS-CHAVE: SNPs em IL10, Malária, Plasmodium vivax
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MALÁRIA E CO-INFECÇÕES DURANTE A GRAVIDEZ E SUA ASSOCIAÇÃO 
COM PREMATURIDADE E BAIXO PESO AO NASCER EM UMA ÁREA 

URBANA DE TRANSMISSÃO DE MALÁRIA DA CIDADE DE MANAUS ENTRE 
2009 E 2011

Bolsista: Thayane Karine Verçosa da Silva
Orientador: Camila Helena Aguiar Bôtto de Menezes
Colaboradores: Flor Martínez Espinosa
Instituições: Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado
Fonte de Financiamento: FAPEAM

INTRODUÇÃO: A saúde materno-infantil foi foco de atenção nos últimos anos por 
ser tema de dois dos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 
estabelecidos pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 
Em países em desenvolvimento, múltiplos fatores podem interagir na determinação 
do estado de saúde. Doenças infecciosas comuns nessas regiões como malária, 
HIV, hepatites virais e as classificadas no grupo TORCH - toxoplasmose, outras 
(sífilis), rubéola, citomegalovírus - quando ocorrem na gestação podem estar 
associadas à desfechos adversos para o neonato. OBJETIVOS: Descrever malária, 
sífilis, HIV, toxoplasmose e VHB durante a gravidez e sua relação com parto 
prematuro e baixo peso ao nascer em neonatos de uma área urbana de transmissão 
de malária da cidade de Manaus. MÉTODOS: Foi desenhado como um estudo de 
coorte retrospectivo de gestantes que participaram do estudo PregVax em Manaus 
no período de junho de 2009 à novembro de 2011. A malária foi avaliada por meio de 
microscopia. A sífilis, HIV, toxoplasmose e VHB foram avaliados por meio de dados 
secundários, obtidos da coleta dos resultados das sorologias realizadas durante o 
controle pré-natal de rotina. Os desfechos foram avaliados pelo estudo PregVax no 
momento do parto, na Maternidade Ana Braga. RESULTADOS: Foram recrutadas 
1696 gestantes no período de junho de 2009 à maio de 2011. Trinta e quatro 
gestantes (2%) apresentaram 50 episódios de malária por Plasmodium vivax. Sobre 
as infecções do grupo TORCH, três foram positivas para sífilis (0,3%, 3/1038); 17 
para toxo-IgM (2%, 17/844); 114 para toxo-IgG (48%, 114/236). Uma gestante 
apresentou resultado positivo para HBsAg (0,12%, 1/846); houve um resultado 
positivo para anti-HCV (1,41%, 1/71). Não houve resultado positivo para HIV. 
CONCLUSÃO: Os resultados descritos são preliminares, mas até o momento se 
observa que a frequência de algumas infecções avaliadas de forma isolada, é baixa.

 

PALAVRAS-CHAVE: Malária, gravidez, co-infecção
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DETECÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE AGENTES CAUSADORES DE INFECÇÕES 
FUNGICAS EM PACIENTES COM HIV/AIDS NA FUNDAÇÃO DE MEDICINA 

TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO.

Bolsista: João Ricardo da Silva Neto²
Orientador: Carla Silvana da Silva Santos¹
Colaboradores: Kátia Santana Cruz¹, Roberto Moreira¹, Telma Maria¹ e Maria 
Antonieta¹.
Instituições: Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado¹, 
Faculdade UNICEL-LITERATUS².
Fonte de Financiamento: FAPEAM

INTRODUÇÃO:	 Nos últimos anos, a incidência de infecções fungicas tem 
aumentado, tornando-se uma importante causa de morbidade e mortalidade. Os 
pacientes mais acometidos são os imunocomprometidos, dentre eles, os com a 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), transplantados, que fazem uso de 
corticóides/quimioterápicos e os presentes em unidades de terapia intensiva. As 
doenças fungicas mais comuns em pacientes com AIDS são: criptococose, 
histoplasmose, candidose e pneumocistose. OBJETIVOS: Detectar e identificar 
fungos patogênicos em pacientes com HIV-AIDS na rotina laboratorial da Fundação 
de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado, e investigar qual a frequência de 
fungemias na FMT-HVD, possibilitando investigar a identidade dos agentes 
causadores de doenças fungicas. MÉTODOS: Modelo de estudo transversal e 
descritivo, com o objetivo de detectar e identificar fungos patogênicos em amostras 
de hemoculturas, líquidos cefalorraquidiano e escarros, ao total foram selecionadas 
aleatoriamente cento e cinquenta amostras de pacientes internados na FMT-HVD, 
após realização de procedimentos laboratoriais uma pequena alíquota da amostra 
era destinada para teste moleculares (PCR), e finalmente comparava-se aos 
métodos de identificação convencional (exame direto e cultura). RESULTADOS: 
Resultados obtidos originaram dados de grande importância como frequência de 
infecções fungicas, onde A criptococose foi a infecção fungica mais frequente 
diagnosticada, com 73%, seguida de histoplasmose com 19% e candidose com 8%. 
Além de validar testes moleculares de detecção e identificação, e compara-los com 
os testes convencionais de rotina. CONCLUSÃO: Dados obtidos com a realização do 
presente trabalho nos permite concluir que há um aumento de infecções originadas 
por agentes fungicos, e que a rápida detecção e identificação do agente são de suma 
importância, uma vez o tratamento específico e correto é um grande aliado ao 
organismo imunocomprometido. 

PALAVRAS-CHAVE: HIV/AIDS, Detecção, fungos. 



49

ANAIS DO CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA FMT-HVD -2014__________________________________
MIC  02

ESTUDO DA OCORRÊNCIA DE MICOSES EM PACIENTES PORTADORES DA 
SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA NA FUNDAÇÃO DE MEDICINA 

TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO NO PERÍODO DE 2010 À 
2014

Bolsista: Lizandra Stephanny Fernandes Menescal¹
Orientador: Kátia Santana Cruz²
Colaboradores: Carla Silvana Silva Santos², João Ricardo da Silva ³Neto e 
Rahyja Teixeira dos Santos³
Instituições:¹ Universidade Federal do Amazonas; ² Fundação de Medicina 
Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado; ³ Faculdade Literaus
Fonte de Financiamento: FAPEAM

INTRODUÇÃO: As doenças fúngicas passaram a ser um importante problema de 
saúde pública, em razão do crescente número de pacientes portadores de 
imunossupressão, como o vírus da imunodeficiência humana. OBJETIVO:i 
Conhecer a ocorrência das micoses e seus agentes causadores a partir de casos 
identificados através de um levantamento retrospectivo, no laboratório de micologia 
da FMT - HVD. MÉTODOS: Foram analisados registros de 539 pacientes 
encaminhados ao laboratório de micologia, através de solicitação médica com 
diagnóstico  de AIDS e suspeita de infecção micótica. Para obtenção das 
informações clínicas e laboratoriais, utilizou-se o sistema Idoctor com dados 
relativos ao período de janeiro de 2010 a janeiro de 2014. 61, 2%  dos pacientes 
pertenciam ao sexo masculino RESULTADOS: Observou-se que 712 amostras 
clínicas foram submetidas ao diagnóstico micológico. 42% dos pacientes 
necessitaram de investigação micológica por duas ou mais vezes. 58,9% das 
amostras clínicas analisadas foram originadas do serviço de enfermaria  e 41, 1 % 
de ambulatório. Para indivíduos do sexo masculino predominou (24,1 %)  na faixa 
etária de 31 a 40 anos, em relação ao sexo feminino, 19,3% pertenceram a faixa 
etária de 31 a 40 anos.  CONCLUSÃO: Dos pacientes que participaram do estudo, 
510 relataram residência no município de Manaus. Das amostras clínicas 40,7% 
apresentaram crescimento de fungos, os agentes etiológicos, Candida albicans 
(30,4%) foi o agente mais isolado, Candida tropicalis (24,8%); Candida Krusei 
(11,7%); Cryptococcus neoformans (9,6%); Histoplasma Capsulatum(5,9%); 
Trichophyton rubrum (3,8%) e Candida glabrata (3,6). A partir desses resultados foi 
possível concluir que as micoses oportunistas prevalencem na população 
investigada e que as variáveis demográficas representam um dado fundamental 
para o conhecimento sobre as micoses na região.

 

PALAVRAS-CHAVE:  Micoses.  Ocorrência. Fungos
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PERFIL MICROBIOLOGICO EM HEMOCULTURAS COLHIDAS DE RECÉM-
NASCIDOS REALIZADAS NO LABORATÓRIO DE BACTERIOLOGIA E  

MICOLOGIA DA FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DR. HEITOR VIEIRA 
DOURADO

Bolsista:Rahyja Teixeira dos Santos
Orientador:Kátia Santana Cruz

1 2Colaboradores: Carla Silvana da Silva Santos ,Telma Maria de Almeida  Gomes, 
3 4 Lizandra Menescal , João Ricardo Neto .

1 2Instituições:Fundação de Medicina Tropical –HVD  ; Faculdade Literatus  
Fonte de Financiamento: Fapeam 

INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial de Saúde  ocorrem cerca de 4 
milhões de mortes no período neonatal/ano sendo (98%) nos países em desen 
volvimento. O reconhecimento dos agentes etiológicos e a  susceptibilidade é  
fundamental na escolha correta do tratamento empírico precoce.OBJETIVOS: 
Indentificar e  Caracterizar os Agentes Etiológicos. MÉTODOS:Amostras obtidas sob  
punção venosa,  incubados em sistema de monitoramento de crescimento 
bacteriano/fungico (BACTEC), meios de cultura  foram ultilizados  para  identifica ção 
dos  Agentes e disco de Antibiograma para analisar susceptibilidade. 
RESULTADOS:Foram avaliados 213 hemoculturas (100 de sexo masculino e 113 do 
sexo feminina).  A idade variou de 0 a 120 dias. Quanto ao diagnóstico micro biológico, 
56 amostras foram  positivas em cultura. Dentre este 56, em 30 isolaram agentes 
fungicos tais como Candida spp ( n=7), C.  albicans  (n=8), C. glabrata  (n=1), C. krusei 
(n=5), C. tropicalis (n=6),C. albicans/tropicalis (n=3). Em 25 isolaram agentes 
bacteriológicos tais como Bacillus sp  (n=1) , Streptococos bovis (n=1) ,Enterobacter 
sp (n=1), Klebsiella oxytoca (n=1) , Serratia sp (n=5), Klebsiella pneumoniae (n=6 )  , 
Klebsiella pneumoniae produtora de ESBL  (n=2),  Estafilococus coagulase negativo 
(n=8)   e em (n=1) foram isolados agentes Fungico e Bacteriano , Estafilococus 
coagulase negativo + Candida krusei. O teste de susceptibilidade foi realizado em 16 
cepas bacteriológicas. Onze, 8, 7,6, 5, 4, 2 e 1 cepas apresentaram resistencia a 
Gentamicina;  Cefriotaxona ;Amicacina, Aztreonam;Cefepime ;Ceftazidina,  
Ampicilina; Sufametazol + Trimetropi, Ciproflo xacina, Tetraciclina;Cefotoxima  ; 
Cefolotina e Cefuroxime ; Tobramicina respectivamente. Em relação a sensibilidade  
Dez ,9,8,7,6,4 e 1 cepas apresen taram  sensibilidade a Ciprofloxacina ;Sufametazol + 
Trimetropi, Meropenem, Ertapenem, Ceftazidina; Amicacina, Imipenem, Cefepime, 
Piperacilina/Tazobactam;Tetraciclina,Aztreonam;Ceftrioxona; Trobramicina, 
Levofloxacin e Lomefloxacino respectivamente .CONCLUSÃO: Hemoculturas 
Positivas predominaram no sexo Feminino, Candida albicans e Estafilococus 
coagulase (-) foram os  agentes mais frequentes, a maior resistência antimicrobiana 
encontrada foi a Gentamicina e maior Sensibilidade Ciprofloxacina.

PALAVRAS-CHAVE: Fungemia, recem nascido, hemocultura
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CARACTERIZAÇÃO DA CO-INFECÇÃO DE MALÁRIA, MANSONELOSE E 
PARASITOSES INTESTINAIS NO MUNICÍPIO DE COARI-AM, BRASIL

Bolsista: Elisa Mangabeira de Andrade
Orientador: Marilaine Martins
Colaboradores: Ademir Roberto Lopes Soares,  Alessandra Veiga de Oliveira
Edson Fidelis da Silva Júnior, Kayo César Pereira Soares, Vilma Lopes do 
Nascimento.
Instituições: Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado
Fonte de Financiamento: PROGRAMA FAPEAM

INTRODUÇÃO: Na região amazônica as microfilarias Masonella ozzardi e perstans 
co-existem com Plasmodium vivax e falciparum, onde se espera que a prevalência 
da co-infecção  Plasmodium vivax/Mansonella spp. possa ter um impacto no 
desenrolar destas infecções. OBJETIVOS: Caracterizar a co-infecção de malária, 
masonelose e portadores das parasitoses intestinais no município de Coari-AM, 
Brasil. MÉTODOS: Os exames de gota espessa foram realizados a fresco e corados 
pelo Giemsa. As fezes foram examinadas através dos métodos Direto, Luts e Willis. 
RESULTADOS: Foram examinados 229 amostras de sangue e 107 amostras de 
fezes. Através da gota espessa, 31 (13,4%) foram positivos e 192 (86,5%) foram 
negativos para M. ozzardi; 19(8,3%) foram positivos e 210 (91,7%) negativos para 
Plamodium vivax e 1(0,5%) positivo para P. falciparum. Não houve co-infecção das 
espécies de parasitos sanguíneos. Onze (4,8%) foram positivos para parasitos 
intestinais e parasitos sanguíneos concomitantemente. Cento e quatro (97,2%) 
positivos para parasitos intestinais. Entre os helmintos, a maior prevalência foi para 
os Ascaris lumbricoides com 23 (24,3%) e entre os protozoários, Entamoeba 
histolytica/dispar com 48 (49,5%). Cinco (2,2%) amostras foram positivas para 
parasitoses intestinais e para P. vivax e 6 (2,6%) para parasitoses intestinais e M. 
ozzardi. CONCLUSÃO: A co-infecção de parasitoses intestinais e sanguínea está 
presente na população do município de Coari-AM. e a consequência dessa 
associação parasitária deverá ser investigada em estudos posteriores.

PALAVRAS-CHAVE: Mansonella ozzardi, Plasmodium spp, Parasitos 
intestinais.
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DIAGNÓSTICOS DE MANSONELLA OZZARDI (NEMATODA, 
ONCHOCERCIDAE) POR TÉCNICAS MORFOLÓGICAS E MOLECULARES

Bolsista: Alessandra Veiga de Oliveira
Orientador: Marilaine Martins
Colaboradores: Ademir Roberto Lopes Soares, Edson Fidelis da Silva Júnior
 Elisa Mangabeira de Andrade, Kayo César Pereira Soares,  Vilma  Lopes  do 
Nascimento
Instituições: Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado
Fonte de Financiamento: FAPEAM

INTRODUÇÃO: A Mansonella ozzardi é um nematódeo da família Onchocercidae, 
cujas formas adultas são encontradas no mesentério e nas membranas serosas da 
cavidade abdominal. As formas jovens, chamadas de microfilárias (mf ) são 
encontradas no sangue periférico.  O método de diagnóstico das mf pode ser 
realizado através da gota espessa do sangue a fresco e/ou corada com Giemsa; 
concentração através da membrana de policarbonato e por métodos moleculares.
OBJETIVOS: Realizar o diagnóstico de M. ozzardi por técnicas morfológicas e 
moleculares. MÉTODOS: Foram realizadas lâminas contendo a gotas de espessa 
do sangue a fresco e/ou coradas com Giemsa para o diagnóstico morfológico do 
parasito. A concentração das mf foi realizada através da filtragem em membrana de 
policarbonato. Os procedimentos de identificação e a contagem de mf foram 
realizados através da microscopia óptica e os resultados foram expressos em 
número de microfilárias por mililitro de sangue. Para caracterização genômica de M. 
ozzardi foi realizada a extração do DNA do parasito e sua amplificação através da 
PCR. RESULTADOS: O total de 230 amostras de sangue de moradores do 
município de Coari-Am foram examinadas. Pela gota a fresco, 27 (11,7%) foram 
positivos e 203 (88,3%) foram negativos; pela coloração com Giemsa 30 (14,4%) 
foram positivos e 200 (85,6%) foram negativos. A membrana de policarbonato 
detectou 33 (14,4%) amostras de sangue positivas, sendo que a maior carga 
parasitária foi de 300 mf/mL de sangue. Nas reações de PCR, 25 (10,9%) 
amplificaram o DNA genômico do parasito. CONCLUSÃO: Mansonella ozzardi é o 
parasito sanguíneo endêmico da população do município de Coari-AM. O método de 
diagnóstico mais sensível para microfilárias de M. ozzardi foi o método de 
concentração através da membrana de policarbonato.

PALAVRAS-CHAVE: Mansonella ozzardi,diagnóstico, Coari-AM.
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IDENTIFICAÇÃO DOS PARASITOS INTESTINAIS EM PORTADORES DE 
DIARRÉIA ATENDIDOS NA FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR 

HEITOR VIEIRA DOURADO

Bolsista: Kayo César Pereira Soares

Orientadora: Profª Drª Marilaine Martins

Colaboradores: Alessandra Veiga, Elisa Mangabeira
Instituições: Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado 
FMT-HVD
Fonte de Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas - FAPEAM

INTRODUÇÃO: A parasitose intestinal é uma condição endêmica nos países em 

desenvolvimento, podendo apresentar manifestações diversas, desde as 

assintomáticas até a diarreia, perda protéica intestinal, desnutrição, anemia e dores 

abdominais. Esse problema afeta principalmente as populações de baixa renda, que 

vivem em condições precárias de saneamento básico e higiene, sendo as crianças as 

mais afetadas. A diarreia é uma causa importante de morbimortalidade nos países em 

desenvolvimento. Os agentes etiológicos mais comuns são os vírus e as bactérias 

porém esta também pode ser ocasionada por parasitos intestinais. OBJETIVO: 

Detectar parasitos intestinais em fezes com características diarreicas recebidas na 

Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado FMT-HVD. MÉTODOS: 

As técnicas utilizadas para o diagnóstico laboratorial foram Exame Macroscópico, 

Exame direto (Kato e Miura 1954), Sedimentação espontânea (Lutz 1919, Hoffmann, 

Pons e Janer 1934), Pesquisa de larvas (Rugai, Mattos e Brizola, 1954), Centrífugo-

Sedimentação pela Formalina-Éter (Ritchie, 1948), Pesquisa de Coccídeos (Métodos 

de Coloração Derivados de Ziehl - Neelsen). RESULTADOS: Foram avaliadas 4439 

amostras parasitológicas onde 3859 amostras (87%) não apresentavam 

características de quadro diarreico e 580 amostras (13%) apresentavam 

características de fezes diarreicas. Das 580 amostras diarreicas selecionadas no 

estudo, dentre os protozoários, a espécie de parasito mais prevalente foi Entamoeba 

hystolitica com 145 casos (25%) e entre os helmintos observou-se a prevalência de 

Ascaris lumbricoides 31 (5,3%) e Strongyloides stercorales 13 (2,2 %).

PALAVRAS-CHAVE: Diarreia. Parasitos intestinais. Exames laboratoriais.
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PREVALÊNCIA DA FASCIOLÍASE HUMANA EM CANUTAMA/AM. ESTUDO 
PILOTO.

Bolsista: Luiz Henrique Gonçalves Maciel
Orientador: Marcel Maciel
Colaboradores: Maria das Graças Vale Barbosa Guerra, Jorge Augusto de 
Oliveira Guerra, Nicolau Maués Serra-Freire.
Instituições: Universidade do Estado do Amazonas, Universidade Federal do 
Amazonas, Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado.
Fonte de Financiamento: CNPQ, FAPEAM

INTRODUÇÃO: A Fasciolíase é causada pela Fasciola hepatica, um trematódeo 
que parasita animais herbívoros, mas que também acomete os seres humanos 
acidentalmente. OBJETIVOS: O estudo teve como objetivo geral realizar um 
inquérito sorológico e coprológico visando conhecer a prevalência da Fasciolíase 
humana no município de Canutama/AM. MÉTODOS: O inquérito coprológico foi 
realizado pelo Método de Lutz, as amostras de soro de cada paciente foram 
analisadas pelo teste ELISA para a pesquisa de anti-corpos IgG  para Fasciola 
hepatica. RESULTADOS: Foram analisadas 307 amostras fecais, todas foram 
negativas na pesquisa de ovos do parasito pelo método de Lutz, no inquérito 
sorológico 35 amostras (11,40%) foram reativas no teste de ELISA e 40 (13,03%) 
indeterminadas. CONCLUSÃO: O estudo será finalizado com a testagem das 
amostras reativas e indeterminadas pelo teste confirmatório Western blot uma vez 
que existe a possibilidade de reação cruzada com outras parasitoses como a 
Echinococose.

PALAVRAS-CHAVE: Fasciolíase  humana; Prevalência; Amazonas. 
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CARACTERÍSTICAS DA TUBERCULOSE EM ADOLESCENTES 
COINFECTADOS COM HIV/AIDS ATENDIDOS EM UM AMBULATÓRIO DE 

REFERÊNCIA NA CIDADE DE MANAUS NO PERÍODO DE 2010 A JULHO DE 
2014

Bolsista: Rafael Marques de Figueiredo
Orientador: Silvia Leopoldina Santos de Souza
Colaboradores: Anne Caroline da Silva Menezes (UFAM); Larissa Vieira de Lima 
(UNL); Juliana Vieira de Oliveira (UNL).
Instituições: Fundação de Medicina Tropical – Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD)
Fonte de Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas (FAPEAM)

INTRODUÇÃO: Embora a tuberculose (TB) já venha assolando a humanidade 
desde tempos antigos, com o surgimento do vírus da imunodeficiência humana 
(AIDS/HIV), houve uma mudança no seu perfil clínico e epidemiológico. A coinfecção 
TB/HIV é responsável pelo aumento da incidência, prevalência e da mortalidade por 
tuberculose. Logo, a AIDS tornou-se um fator determinante nas mudanças 
epidemiológicas e sociais que a TB traz em sua carga histórica. OBJETIVOS: 
Descrever e comparar as características clínicas e laboratoriais de pacientes 
adolescentes/jovens, coinfectados com tuberculose pulmonar atendidos na 
Fundação Tropical (FMT-HVD), tendo como objetivos específicos registrar a queixa 
principal do paciente na primeira consulta ambulatorial e a taxa de CD4+ do paciente 
com diagnóstico de tuberculose pulmonar já coinfectado com o HIV. MÉTODOS: 
Estudo retrospectivo/prospectivo, descritivo, compreendendo o período de 2010 a 
Julho de 2014 em pacientes com Tuberculose Pulmonar coinfectados pelo 
HIV/AIDS, atendidos ambulatorialmente ou no hospital da Fundação Tropical (FMT-
HVD). RESULTADOS: O número de pacientes final do estudo foi quarenta e um (73). 
A partir da análise de prontuários e dos dados epidemiológicos do setor de 
epidemiologia da Fundação Tropical (FMT-HVD). Chegou-se às seguintes 
conclusões: Em relação à queixa principal, 29 pacientes relataram: ́ ´tosse e febre´´, 
18 queixaram-se: ´´emagrecimento´´, 11 de ´´lesões na boca´´, 8 de ´´manchas na 
pele´´, 6 de ´´diarréia e febre´´ e apenas 1 de ´´mal estar´´. Em relação à taxa de 
CD4+, 34 pacientes apresentaram-na entre 200 e 500 céls/mm3, 20 pacientes 
menos de 200 céls/mm3, 12 pacientes apresentaram-se mais de 500céls/mm3 e 7 
pacientes com menos de 100 céls/mm3. CONCLUSÃO: Por meio das queixas do 
paciente, facilita-se o diagnóstico precoce dessa coinfecção e de acordo com a 
dosagem de CD4+, é possível prever a gravidade da apresentação clínica do 
paciente.

PALAVRAS-CHAVE: Coinfecção HIV-TB; queixa principal; CD4+.
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DESCRIÇÃO DOS CASOS DE TUBERCULOSE NO INTERIOR DO ESTADO 
DO AMAZONAS.

Bolsista: Rojessica Souza da silva
    Acadêmica do Curso de Fonoaudiologia da UNINORTE 
Orientador: Dr. Marcelo Cordeiro dos Santos 
Colaboradores:Samira Buhrer-Sékula, Alexandra Brito de Souza, Valeria Sarace  
ni, Marlucia Garrido.
Instituições: Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado
                      Fundação de Vigilância em Saúde
 Fonte de Financiamento: FAPEAM 

INTRODUÇÃO: A Tuberculose (TB) se mantém como grave problema de saúde 
pública no Amazonas. OBJETIVOS: Descrever a situação da TB em 7 municípios 
do interior do Amazonas. MÉTODOS: Estudo descritivo e retrospectivo de casos 
notificados de TB no SINAN, entre 2011 e 2013. RESULTADOS: Os municípios que 
apresentaram as maiores taxas de incidência foram Atalaia do Norte, com 
135,1/100.000 habitantes em 2011 e 100,5/100.000 em 2012, e Tabatinga com 
95,5/100.00 em 2013. Os municípios de Parintins e Tabatinga foram os que mais 
notificaram casos novos, com média de 30 casos/ano. A TB predominou no sexo 
masculino e na cor parda. No período de 2011 a 2013 todos os municípios 
realizaram baciloscopia do escarro em 80% dos casos, sendo que Tefé e Barcelos 
realizaram para todos os casos. A positividade média da baciloscopia de escarro 
ficou em 60%. A proporção média de cura em 2011 foi de 81,1%, 2012 de 63,1%, e 
2013 de 55,2%, com os municípios de Atalaia do Norte, Parintins, Tabatinga e Tefé 
apresentando os melhores resultados. A proporção média de abandono de 
tratamento foi de 10,3%, 4,9% e 1,5%, a cada ano do período. O percentual de 
abandono em 2011 foi superior a 20% nos municípios de Barcelos e Benjamin 
Constant, Ressalta-se que o ano de 2013 ainda apresenta casos sem desfecho 
digitado no SINAN. CONCLUSÃO: A TB está presente em alta incidência no estudo, 
principalmente em municípios de fronteira e áreas indígenas, evidenciando a 
gravidade da situação, com o diagnóstico e o tratamento necessitando de novas 
estratégias para controlar a doença.

PALAVRAS-CHAVE: Tuberculose, Epidemiologia. 
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DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA TUBERCULOSE EXTRAPULMONAR 
PELO MÉTODO OGAWA KUDOH NA FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL 

DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO - FMT-HVD.

Bolsista: Ana Carolina de Oliveira de Lima.
Orientador: Rossicléia Lins Monte 
Colaboradores: Rodrigo Valente Colares, Anne Caroline Aniceto, Patrícia Quincó, 
Gabriela Brito e Nayara Monteiro.
Instituições: UNICEL - Faculdade Literatus (BIOMEDICINA)
                      Fundação de Medicina Tropical - HVD
Fonte de Financiamento: Fundação de amparo à pesquisa no Amazonas - 
FAPEAM

INTRODUÇÃO: A tuberculose (TB) extrapulmonar representa aproximadamente 
40% dos novos casos de TB, somente 1/4 dos casos de TB extrapulmonar possuem 
confirmação bacteriológica, devido ao difícil acesso às lesões e frequentemente 
serem paucibacilares. Técnicas de biologia molecular podem detectar o bacilo em 
menor tempo, porém a cultura permite a identificação das micobactérias e a 
realização do teste de sensibilidade. OBJETIVOS: Diagnosticar laboratorialmente a 
TB extrapulmonar usando a metodologia Ogawa Kudoh (OK). MÉTODOS: Foram 
encaminhadas para Gerência de Bacteriologia/ FMTHVD, 679 amostras biológicas e 
submetidas à baciloscopia pela coloração de Ziehl-Neelsen, cultura em OK e testes 
bioquímicos para identificar M. tuberculosis, no período de Agosto de 2013 a Maio de 
2014. RESULTADOS: Das 679 amostras analisadas 20% (136/679) foram 
secreções, 6% (38/679) líquidos biológicos, 8% (57/679) urina, 12% (83/679) tecidos, 
52% (352/679) hemoculturas e 2% (13/679) mielocultura; 5% (36/679) resultaram em 
baciloscopia positiva, variando em (+/+++) e 95% (643/679) negativa, todas foram 
cultivadas em meio OK, resultando em 90% (606/679) sem crescimento bacteriano, 
6% (44/679) crescimento para micobactérias e 4% (29/679) houve crescimento de 
outros germes. Quanto à identificação das culturas	 positivas 55% (24/44) 
pertencentes ao complexo Mycobacterium tuberculosis; 9% (4/44) micobactérias não 
causadoras de tuberculoses (MNT) e 36% (16/44) Mycobacterium sp. Das culturas 
positivas para M. tuberculosis 13% (3/24) foram baciloscopia negativa mantendo a 
cultura padrão ouro nessa pesquisa. A prevalência da co-infecção de TB/HIV foi de 
70,5% (31/44). CONCLUSÃO: A cultura em meio OK apresenta-se como importante 
ferramenta no diagnóstico de amostras extrapulmonares paucibacilares e pela 
capacidade de isolar a cepa para estudos posteriores.

PALAVRAS-CHAVE: Ogawa Kudoh, Tuberculose extrapulmonar, Diagnóstico  
Laboratorial.
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	PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM TUBERCULOSE COM 
SOROLOGIA PASITIVA E NEGATIVA PARA HIV EM UNIDADES DE REFERÊNCIA 

DE MANAUS EM 2012 A 2013

Bolsista: Juliana Vieira de Oliveira
Orientador: Silvia Leopoldina Santos de Souza
Colaboradores: Larissa Vieira de Lima(UNL); Rafael Marques de Figueiredo (UNL).
Instituições: Fundação de Medicina Tropical – Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD)
Fonte de Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas (FAPEAM)

INTRODUÇÃO: A tuberculose é uma doença frequentemente associada a AIDS, 
principalmente nas regiões com elevada prevalência de infecção por Mycobacterium 
tuberculosis, como Brasil e o município de Manaus, no Amazonas,  que concentra 
49,9% da população do Estado e 68% dos casos notificados de tuberculose. 
OBJETIVOS:Comparar o perfil epidemiológico de pacientes com tuberculose 
coinfectados e não-infectados por HIV/AIDS atendidos na FMT-HVD e na Policlínica 
Cardoso Fontes, no Município de Manaus entre Janeiro de 2012 e Dezembro de 2013. 
MÉTODOS: Perfil epidemiológico foi descrito por meio de estudos retrospectivos de 
prontuários das instituições analisando as variantes como: idade, sexo, raça, testes 
para HIV, tempo de diagnóstico, esquema e tempo tratamento e desfecho do caso. 
Através dos dados obtidos foi feita uma analise estatística utilizando programas de 
informática. RESULTADOS: Na FMT-HVD foram diagnosticados 239 pacientes com 
tuberculose pulmonar. Sendo 72,8% homens, 90% raça parda, faixa etária entre 25 a 39 
anos (52,3%). O teste de HIV foi realizado por 82,4% dos pacientes e destes 87,8% 
apresentaram sorologia anti-HIV positiva. O tempo de tratamento de 59,4% dos 
pacientes foram 6 meses. No desfecho do caso 64,4% pacientes alcançaram a cura, 
11,7% retratamento, 6,3% transferência, enquanto 17,6% abandonaram o tratamento. 
Na Policlínica Cardoso Fontes, foram diagnosticados 536 pacientes com tuberculose 
pulmonar; 65,3% masculinos, 95% raça parda; 59% entre 25 a 39 anos; 84,7% 
realizaram o exame de HIV e dentre esses todos sorologia anti-HIV negativa. 51,5% 
fizeram o tratamento em 12 meses. O desfecho do caso de 70,7% foi a cura. 
CONCLUSÃO: Houve compatibilidade entre as instituições quanto ao sexo, raça, idade 
e desfecho do caso. Porém se diferenciaram quanto ao tempo de tratamento e 
principalmente quanto aos resultados da sorologia anti-HIV, sendo a maioria positivo na 
FMT e todos negativos no Cardoso Fontes. Contudo, o perfil epidemiológico dos 
pacientes das instituições são compatíveis com o perfil do país.

PALAVRAS-CHAVE: Tuberculose, HIV, coinfecção 
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