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APRESENTAÇÃO

É com muito orgulho que a Direção da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor 

Vieira Dourado (FMT-HVD), realiza nesse ano de 2019, o IX Congresso   de Iniciação 

Científica da FMT-HVD e comemora o XIX PAIC Tropical. A Fundação lhe oferece a 

oportunidade para se tornar tudo o que você pode ser diante da vocação para o ensino, 

a pesquisa e a assistência contribuindo assim, para a formação de pessoal capacitado e 

para o crescimento da região. 

Sejam bem-vindos à mais uma etapa! 

Seguindo as regras do Programa de Iniciação Científica-PIBIC do Conselho Nacional de 
Pesquisa-CNPq, o PAIC /FMT-HVD disponibilizou inicialmente 26 bolsas, financiadas 
com recursos do seu próprio orçamento. Em 2004, esse programa, passou a contar com 
o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), 
parceria exitosa, que oferece uma importante oportunidade à descoberta de futuros 
professores e pesquisadores da área de saúde.

Ao longo desses 19 anos o PAIC tem alcançado resultados qualitativos e quantitativos 
significativamente animadores, justificando todo o investimento empregado na 
consolidação do  programa, que tem papel fundamental na formação de uma futura 
geração de pesquisadores amazônidas, preparando os graduandos para os cursos de 
pós-graduação, sobretudo Stricto sensu (mestrado/doutorado).

Marcus  Vinitius de Farias Guerra 

Diretor-Presidente 

Wuelton Marcelo Monteiro 

Diretor de Ensino e Pesquisa 

Maria das Graças Gomes Saraiva

Chefe do Departamento de Pesquisa e Coordenadora do PAIC da FMT-HVD 05
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                                                   MICOLOGIA

MIC 01

PERFIL DE SENSIBILIDADE ANTIFÚNGICA DO COMPLEXO DE ESPÉCIES CRYPTOCOCCUS 

NEOFORMANS/CRYPTOCOCCUS GATTII ISOLADOS DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS 
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DOURADO
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TESTE RÁPIDO PARA PESQUISA DE ANTÍGENO CRIPTOCÓCICO(CRAG) EM PACIENTES DA 

FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DR. HEITOR VIEIRA DOURADO - ASPECTOS 

CLÍNICOS E LABORATORIAIS.

                           PARASITOLOGIA

PAR 01 BERTIELOSE E MANSONELOSE NO MUNICÍPIO DE ALVARÃES - AMAZONAS, BRASIL

PAR 02
AVALIAÇÃO DA GEOLOCALIZAÇÃO DE PACIENTES COM SARAMPO E FORMULAÇÃO DE 

ESTIMATIVAS DE LOCAIS DE TRANSMISSÃO NO MUNICÍPIO DE MANAUS -AM

                             VIROLOGIA

VIR 01

CAUSAS INFECCIOSAS DE DOENÇA EXANTEMÁTICA AGUDA EM PACIENTES ADULTOS 

ATENDIDOS NA FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA 

DOURADO

VIR 02

DETECÇÃO DE ARBOVIRUS EM PACIENTES COM DOENÇA EXANTEMÁTICA AGUDA 

ATENDIDOS NA FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA 

DOURADO

VIR 03

IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES DE RISCO PARA O DESMAME PRECOCE NAS CRIANÇAS 

EXPOSTAS AO VÍRUS ZIKA ATENDIDAS NA FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL 
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PARÂMETROS CLÍNICOS E LABORATORIAIS COMO PREDITORES DE ÓBITO EM PACIENTES 
HIV/AIDS INTERNADOS EM ENFERMARIA E UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Bolsista: Bruno Cunha dos Santos.
Orientador: Prof. Dr. Luiz Carlos de Lima Ferreira.

Instituições:  Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado - FMT-HVD; Universidade 
Nilton Lins. 

Fonte de Financiamento: FAPEAM- Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Am.

INTRODUÇÃO: Com o crescimento da medicina baseada em evidências, tem se tornado 
popular o uso de escores prognósticos. O presente estudo teve como objetivo identificar 
parâmetros laboratoriais os quais demonstrem risco aumentado de óbito. MÉTODOS: Estudo 
de coorte prospectivo, analítico, em adultos de ambos os sexos, não-gestantes, portadores de 
HIV/AIDS com comprovação sorológica. Os exames laboratoriais coletados seguiram os 
parâmetros encontrados nos escores já existentes porém não específicos para HIV/AIDS. Os 
dados foram tabulados no programa Research Electronic Data Capture (RedCap). A associação 
de valores entre dois grupos foi realizada por meio do cálculo da razão de chances (odds ratio) 
no programa RStudio, considerando um intervalo de confiança (IC) de 95%. RESULTADO: Foram 
recrutados 219 pacientes os quais apresentaram média de idade de 35,43±10,45 anos, 
majoritariamente do sexo masculino (74,9%), sendo a principal causa de admissão hospitalar a 
síndrome respiratória (52,1%). As doenças pregressas mais relatadas foram tuberculose 
(63,6%), toxoplasmose (19,2%) e pneumocistose (6,1%). A coinfecção mais frequente foi a 
tuberculose (51,4%), seguida por histoplasmose (8,2%) e pneumonias bacterianas (7,5%). Dos 
219 pacientes, 85,8% receberam alta hospitalar e 14,2% vieram a óbito. Demonstraram risco 
aumentado de mortalidade (OR> 1): idade ³30 anos, sexo masculino, presença de síndrome 

3,respiratória como causa de internamento e linfócitos TCD4 <200 células/mm  porém sem 
significância estatística (p>0,05). Como esperado, o uso de tratamento antirretroviral 
demonstrou ser um fator protetivo para mortalidade (p=0,0001). Dos exames coletados no 
máximo 48h após internamento, separados de acordo com o padrão de referência da FMT, 
podem indicar risco aumentado de morte a contagem de plaquetas, albumina sérica, sódio e 
potássio. Destes, apenas o valor da albumina sérica mostrou significância estatística (p=0,0096) 
levando em consideração o menor valor de referência (<3,5 g/dL), caracterizado por 
hipoalbuminemia. CONCLUSÃO: Em consonância com a literatura, os pacientes recrutados 
apresentaram alterações significativas em seus exames laboratoriais. Podem indicar risco 
aumentado de morte a contagem de plaquetas, albumina sérica, sódio e potássio, todavia, 
apenas valores abaixo da referência de albumina sérica mostraram significância estatística 
(p=0,0096).

Palavras Chaves: HIV/AIDS, parâmetros laboratoriais, escore prognóstico.
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POLIMORFISMO DO GENE IL13 EM PACIENTES COM LEISHMANIOSE CUTÂNEA E INDIVÍDUOS 
SAUDÁVEIS UM ESTUDO CASO-CONTROLE NO ESTADO DO AMAZONAS

Bolsista: Letícia de Almeida Silva
Orientador: Rajendranath Ramasawmy
Colaborador(es): José do Espírito Santo Júnior, Lener Santos da Silva, Jussara Mendes Farrapo, 
Josué Lacerda, Tirza Gabrielle Ramos de Mesquita, Héctor Graterol Sequera, Thaís Carneiro de 
Lacerda, João Victor do Santos Araújo.

Instituições: 1º FMT-HVD; 2º. Faculdade Estácio do Amazonas.

Fonte de Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM)

INTRODUÇÃO: Leishmaniose é uma doença inflamatória causada por protozoários do gênero 
Leishmania. O desfecho clínico da doença é determinado por repostas imunológicas específicas 
de células T do hospedeiro através de suas interações com células infectadas. Repostas pró-
inflamatórias mediadas por células T (helper) 1 são necessárias para eliminar o parasito enquanto 
respostas celulares do tipo Th2 são anti-inflamatórias e produtoras de citocinas IL-4, IL-5 e IL-13 
que atuam inibindo repostas Th1 promovendo suscetibilidade do hospedeiro. A IL-13 induz a 
ativação alternativa dos macrófagos incapazes de desenvolver uma resposta efetiva contra 
Leishmania. OBJETIVO: Neste estudo verificamos o papel do polimorfismo rs2069744 C/T do 
gene IL13 na suscetibilidade a Leishmaniose Cutânea (LC) causada por Leishmania guyanensis no 
Estado do Amazonas. MÉTODOS: O polimorfismo rs2069744 C/T foi genotipado através da 
técnica PCR-RFLP em 421 pacientes com LC causada por L. guyanensis e 499 indivíduos saudáveis 
sem histórico de LC oriundos da mesma área endêmica. RESULTADOS: As frequências alélicas 
encontradas foram T=87.5% e C=12.5% para o grupo caso e T=84.5% e C=15.5% para o grupo 
controle. A comparação do grupo caso a respeito do grupo controle demonstrou que indivíduos 
heterozigotos são resistentes à infecção de L. guyanensis em comparação aos indivíduos 
homozigotos seja TT (OR=0.34 95%CI 0.15-0.89) ou CC (OR=0.63 95%CI 0.46-0.86). Isto sugere 
que os dois alelos são dominantes. CONCLUSÃO: Nossos resultados mostram que este 
polimorfismo está associado à resistência ao desenvolvimento de LC causada por L. guyanensis 
no estado do Amazonas.

Palavras Chaves: Leishmania, IL-13, RFLP, marcador genético
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ESTUDO DA FREQUENCIA DE CASOS DE LEISHMANIOSE CUTÂNEA CAUSADO POR: 
LEISHMANIA (VIANNIA) NAIFFI, L. (V) SHAWI, L. (V) LAISONI, L. (V) LINDENBERG, NA REGIÃO 
DE MANAUS. 

Bolsista: Lottar Matheus De Souza Costa
Orientador: Jorge Augusto De Oliveira Guerra
Colaboradores: Luciana Mendes Dos Santos, Maria das Graças Vale Barbosa, Arineia Soares da 
Silva, Bleno Costa, Ítala Silva, Gabriella Fonseca, Irlan Ariel, Denison Vital de Jesus
 
Instituições: Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado-FMT-HVD; 
Universidade Nilton Lins-UNL

Fonte de Financiamento: O projeto é financiado pela Universidade Federal da Bahia

INTRODUÇÃO: As leishmanioses são causadas por diferentes espécies de protozoários 
digenéticos do gênero Leishmania e formam um complexo grupo de doenças. No estado do 
Amazonas já foram registradas seis espécies das sete já descritas na Amazônia Brasileira. A única 
espécie ainda não descrita para o Amazonas é a L.(V) lindenberg. Por isso é importante um estudo 
a respeito destas espécies menos frequentes na região de Manaus. OBJETIVO: O objetivo deste 
trabalho foi estudar a frequência de novos casos de leishmaniose cutânea causados por 
Leishmania (Viannia) naiffi, L. (V) shawi, L.(V) laisoni, L.(V) lindenberg na região de Manaus. 
MÉTODOS: O estudo foi realizado em pacientes atendidos no ambulatório de leishmaniose da 
FMT-HVD, com diagnóstico para leishmaniose confirmado pelo método de escarificação da 
borda da lesão. Após aceite e assinatura do Termo de consentimento livre e esclarecido, realizou-
se uma entrevista clínica e coleta de biopsia, para realizar a semeadura em meio de cultura. 
RESULTADOS: Foram recrutados 84 pacientes elegíveis e realizado o exame clínico; 75 (90%) são 
do sexo masculino; a idade média foi de 39 anos; a maioria são procedentes das estradas, sendo 
41 (49%) da BR 174 e 26 (31%) da AM 010. Quanto a características clínica da lesão foi observado 
que a maioria das lesões encontravam-se em áreas expostas como pernas em 33 (40%) pacientes 
e no antebraço em 15 pacientes (19%); 64 (77%) pacientes apresentavam lesão única, e o 
diâmetro da lesão 51 (61%) pacientes variou entre 1,1cm a 3 cm; 37 pacientes (45%) 
apresentaram infecção secundária, leishmanides e linfonodomegalia após o uso do 
medicamento para o tratamento. As análises de biologia molecular (PCR) para identificação das 
espécies ainda estão sendo realizadas.  CONCLUSÃO:  Com base nos resultados obtidos, é 
possível compreender alguns aspectos clínicos e epidemiológicos da doença. As análises para a 
identificação das espécies não foram concluidas por motivos de atrasos de materiais e outros 
fatores externos.

Palavras Chaves: Leishmaniose, diagnostico diferencial, LTA

ANAIS DO CONGRESSO  DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA FMT-HVD 2019
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ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS EM VÍTIMAS DE ACIDENTES 

ESCORPIÔNICOS CONFIRMADOS EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA NA AMAZÔNIA 

BRASILEIRA

Bolsista: João Pedro Tavares Pereira
Orientador: Dr. Wuelton Marcelo Monteiro
Colaboradores: Jacimara Vasques Gomes, Hildegard Loren Rebouças, Handerson da 
Silva Pereira, Ícaro Felipe Alves Coelho, Iran Mendonça da Silva, Jacqueline de 
Almeida Gonçalves Sachett
Instituições: FMT-HVD e Universidade do Estado do Amazonas
Fonte de Financiamento: Fapeam
INTRODUÇÃO: Acidente escorpiônico ou escorpionismo é o quadro de envenenamento 
provocado pela inoculação de veneno através de aparelho inoculador (ferrão ou télson) 
dos escorpiões. O tratamento, quando necessário é feito com o soro antiescorpiônico ou 
o soro antiaracnídico. As picadas de escorpião são um grande problema de saúde, 
principalmente nos países em desenvolvimento. O Brasil e outros países da região 
amazônica, são os locais onde eles mostram a maior incidência de casos graves. 
OBJETIVO: Descrever as manifestações clínicas e condições epidemiológicas no 
envenenamento escorpiônico confirmados, com a espécie causadora identificada, em 
Manaus, Amazonas. MÉTODOS:  Trata-se de um estudo descritivo, de base hospitalar, 
realizado na FMF-HVD, referência para o agravo no estado do Amazonas. 
RESULTADOS: Foram encontrados 100 casos, causados pelas espécies Tityus 
metuendus (69%), Tityus silvestris (15%), Tityus raquelae (6%) Tityus apiacas (4%) e 
Brotheas amazônicus (6%). Os casos predominaram no período chuvoso. O sexo 
masculino foi o mais acometido (61%). A maioria dos casos  foi registrada na zona 
urbana (80%). A faixa etária mais atingida foi de adultos jovens (41%). O membro do 
corpo mais atingido foi o pé (56%). Quanto à gravidade dos acidentes, 88% dos casos 
foram leves, 13% foram moderados e 6% foram graves. Um total de 15% dos casos 
fizeram o uso da soroterapia. CONCLUSÃO: Os acidentes escorpiônicos são um 
problema emergente e negligenciado, atingindo em sua maioria pessoas jovens do sexo 
masculino. O mapeamento da fauna escorpiônica em diferentes regiões do estado é 
essencial e deve ser acompanhada pela caracterização das principais atividades 
biológicas do veneno de escorpiões. Medidas profiláticas também podem adotadas 
visando o equilíbrio no número de casos desses acidentes como educação em saúde e 
saneamento ambiental. 

Palavras Chaves: escorpião, veneno, animais peçonhentos, soro antiescorpiônico.
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AVALIAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES LOCAIS EM PACIENTES VÍTIMAS DE ACIDENTES OFÍDICOS 
ATENDIDOS EM UMA UNIDADE DE REFERÊNCIA

NA AMAZÔNIA BRASILEIRA

Bolsista: Flavio Souza da Silva
Orientador: Allyson Guimarães da Costa
Colaborador: Hiochelson N. S. Ibiapina; Kerolaine F. Coelho; Juliana C.F. Neves; Alicia W. 
Castellanos; Fabiane B.A. Barbosa; Jaqueline A.G. Sachett; Marcus V.G. Lacerda; Adriana 
Malheiro; Wuelton M. Monteiro.

Instituições: Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD); Centro 
Universitário FAMETRO (CeUni FAMETRO); Fundação de Hematologia e Hemoterapia do 
A m a z o n a s  ( H E M O A M ) ;  U n i v e r s i d a d e  d o  E s t a d o  d o  A m a z o n a s  ( U E A ) .

Fonte de Financiamento: FAPEAM

INTRODUÇÃO: Os acidentes ofídicos são um grave problema de saúde pública e na Amazônia 
brasileira, a Bothrops atrox é responsável por 90% dos acidentes notificados. A ação do veneno 
pode levar a complicações locais incluindo a formação de bolhas que podem favorecer o 
surgimento de infecções secundárias. OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi descrever a 
frequência de manifestações locais em pacientes vítimas de acidentes ofídicos botrópicos 
atendidos em um hospital de referência na Amazônia brasileira. MÉTODOS: Trata-se de um 
estudo retrospectivo realizado através da coleta de dados de prontuários eletrônicos de 
pacientes atendidos na Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT/HVD), 
entre janeiro de 2012 a dezembro de 2016, foram coletadas variáveis epidemiológicas e clínicas. A 
partir de 859 prontuários obtidos no período de estudo, apenas 307 foram incluídos, por 
descreverem sinais clínicos de envenenamento botrópico e manifestações locais. RESULTADOS: A 
maioria dos acidentes foram classificados como moderado (63%). Os acidentes ocorreram 
principalmente em pacientes do sexo masculino (79%), na faixa etária de 16 a 45 anos (57%), 
provenientes da zona rural de Manaus (74%), sendo o pé a região anatômica mais acometida 
(52%). Além disso, 55% dos pacientes ficaram internados até 3 dias após o acidente. Dentre as 
características clínicas descritas, as principais foram: dor e edema (92%), seguido de equimose 
(9%). Em relação as complicações locais, as mais frequentes foram: abscesso (12%), bolha (6%) e 
síndrome compartimental (2%). CONCLUSÃO: Nossos resultados epidemiológicos corroboram 
com a literatura, além disso, os prontuários revelam elevadas frequências de abscesso e bolha, 
assim, sugerimos maior atenção às manifestações locais nos acidentes botrópicos, pois esse 
achado pode aumentar a permanência do paciente no ambiente hospitalar e consequentemente 
os custos para o sistema de saúde (SUS).

Palavras-chave: Epidemiologia, Bothrops, Amazonas

AP 02
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AP 03

REAÇÕES ADVERSAS DECORRENTES DA SOROTERAPIA EM PACIENTES DE ACIDENTES 
OFÍDICOS NO AMAZONAS

Bolsista: Elizandra Freitas do Nascimento 
Orientador: Jacqueline de Almeida Gonçalves Sachett 
Colaboradores: Frandison Gean Souza Soares, Iran Mendonça da Silva, Eliane Campos Alves, 
Sâmella Silva de Oliveira, Wuelton Marcelo Monteiro, Luiz Carlos de Lima Ferreira.

Instituições: Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado; Faculdade Estácio do 
Amazonas.

Fonte de Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas. 

INTRODUÇÃO: Os acidentes causados por serpentes peçonhentas representam um problema de 
saúde pública devida sua elevada incidência e morbimortalidade que afeta principalmente os 
países tropicais e subtropicais. O gênero Bothrops é responsável por causar 80-90% dos acidentes 
na Amazônia sendo considerado de maior importância epidemiológica e amplamente distribuído 
nas regiões do país. As manifestações locais incluem dor, edema e eritema; as reações sistêmicas 
podem ser gengivorragia, hematúria e distúrbios na coagulação. O soro antiveneno é o único 
tratamento específico para neutralizar as toxinas. Contudo, a utilização da soroterapia pode 
resultar em reações adversas nas primeiras 24 horas de administração sendo caracterizado 
principalmente por urticária, vômito, prurido, náuseas e mais gravemente broncoespasmo e 
reação anafilática. OBJETIVO: Avaliar as reações adversas decorrentes da soroterapia em 
pacientes de acidentes ofídicos atendidos na FMT-HVD. MÉTODOS: Tratou-se de um estudo 
observacional, descritivo, retrospectivo e de campo com pacientes atendidos na FMT-HVD no 
período de agosto/2014 a setembro/2016. Os dados foram coletados através de um formulário de 
pesquisa com variáveis epidemiológicas, clínicas e laboratoriais. RESULTADOS: Participaram do 
estudo 186 pacientes, evidenciou-se que 30 (16,1%) pacientes tiveram reações adversas após a 
soroterapia sendo estas apresentadas de 3 minutos a 50 minutos. As principais reações adversas 
observadas foram urticária (5,38%), prurido (3,76%), vômito (2,15%), irritação laríngea (2,15%), 
dispneia (1,61%), rouquidão (1,61%), edema facial (1,61%), náuseas (1,61%), taquicardia (1,08%), 
broncoespasmos (1,08%) e reação anafilática (1,08%). Observou-se nesse estudo que 10 
pacientes apresentaram mais de uma reação adversa e 6 relataram acidentes anteriores. 
CONCLUSÃO: A frequência das reações adversas após a soroterapia foi semelhante à literatura. A 
maioria das reações adversas foram leves, sem necessidade de maiores intervenções médicas. 
Diante disso, estas condições devem ser mais exploradas para que sejam precocemente 
identificadas por meio de indicadores clínicos e laboratoriais bem como estudos que possam 
avaliar a eficácia de corticosteroides e anti-histamínicos para prevenir as reações adversas. 

Palavras Chaves: Ofidismo, Soroterapia, Reações Adversas. 
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PERFIL DE MONÓCITOS ENVOLVIDO NA RESPOSTA IMUNE LOCAL E SISTÊMICA EM PACIENTES DE 
ACIDENTES OFÍDICOS BOTRÓPICOS COM DIFERENTES EVOLUÇÕES CLÍNICAS

Bolsista: Fabiane Bianca Albuquerque Barbosa
Orientador: Allyson Guimarães da Costa
Colaboradores: HiochelsonN. S. Ibiapina; Kerolaine F. Coelho; Juliana C. F. Neves; Flavio S. Silva; Yonne 
F. C. Melo; Jaqueline A. G. Sachett; Marcus V. G. Lacerda; Adriana Malheiro; Wuelton M. Monteiro.
Instituições: Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD); Centro 
Universitário FAMETRO; Universidade do estado do Amazonas (UEA); Fundação Hospitalar de 
Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (HEMOAM)
Fonte de Financiamento: FAPEAM, CNPq e CAPES

INTRODUÇÃO: Na Amazônia Brasileira, a serpente Bothrops atrox é responsável por 90% dos 
acidentes notificados. Seu veneno possui ação proteolítica, coagulante e hemorrágica, podendo 
causar sinais e sintomas que incluem manifestações locais/sistêmicas como edema, dor, equimose, 
além de hemorragias e formação de flictena. O processo inflamatório agudo desse agravo acarreta um 
consequente aumento do número total de leucócitos. Sabe-se que as células mononucleares, dentre 
elas os monócitos, estão envolvidas nesse processo de resposta imunológica celular, entretanto 
dados na literatura ainda se mostram superficiais sobre o papel desses fagócitos e suas 
subpopulações nesse agravo. OBJETIVO: descrever o perfil de monócitos envolvidos na resposta 
imune local e sistêmica em pacientes de acidentes ofídicos botrópicos na Amazônia brasileira. 
MÉTODOS: trata-se de um estudo descritivo longitudinal, no qual, foi realizado imunofenotipagem do 
sangue periférico de 21 pacientes utilizando o seguinte painel de marcadores celulares com 
anticorpos monoclonais: Anti-CD14, anti-CD16, anti-CD45 e anti-HLA-DR; para a identificação de 
monócitos inflamatórios      (Mon. I.), clássicos (Mon. C.) e patrulhadores (Mon. P.). A aquisição das 
amostras foi realizada com Citômetro de Fluxo FACSCalibur (Becton & Dickinson) e a identificação 
morfométrica e imunofenotípica das células com software FlowJo (v9.4) e a análise estatística 
realizada no software GraphPadPrism (v5.0). RESULTADOS: A maioria dos pacientes era do sexo 
masculino (84%) com média de idade de 49 anos e para o sexo feminino 42 anos; os acidentes foram 
classificados em sua maior parte como moderados (52%) seguido de leves e graves (ambos 24%). 
Quanto às subpopulações de monócitos, nossos resultados demonstram um aumento significativo da 
subpopulação de Mon. C. no T1 e T2 quando comparados ao perfil no T0 (T0 vs T1: p=0.0001, T0 vs T2: 
p=0.001, [T0: 3,58%, T1: 6,52% e T2: 6,52%]) e diminuição da subpopulação de Mon. P. no T1 em 
relação ao T0: (T0 vs T1: p=0.001, [T0: 0,24%, T1: 0,02% e T2: 0,08%]). Não houve diferença estatística 
entre os monócitos inflamatórios nos tempos avaliados (p=0,3397). CONCLUSÃO: nossos resultados 
sugerem um aumento de subpopulações de monócitos e consequente resposta inflamatória após 24 
horas do acidente, sugerindo que essas subpopulações podem estar envolvidas com o 
desenvolvimento de complicações locais (flictena).

Palavras Chaves: Bothrops atrox, resposta imunológica, fagócitos mononucleares
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ANÁLISE DO DESFECHO CLÍNICO DE PACIENTES SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS VIVENDO COM 
HIV E AMOSTRA DE ESCARRO NEGATIVO PARA MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS

Bolsista: Christiane Maria Prado Jeronimo
Orientador: Allyson Guimarães da Costa
Colaboradores: Marcelo Cordeiro dos Santos e Amanda Lia Rebêlo Rabelo

Instituições: FMT-HVD; FAMETRO.

Fonte de Financiamento: FAPEAM

INTRODUÇÃO: A tuberculose (TB) segue como um grave problema de saúde pública no mundo e é 
a doença mais comum e a principal causa de mortes entre as pessoas que vivem com HIV. 
OBJETIVO: Analisar o desfecho clínico de pacientes sintomáticos respiratórios vivendo com HIV e 
exame de escarro negativo para Mycobacterium tuberculosis. MÉTODOS: Estudo longitudinal, 
observacional, analítico e exploratório sobre pacientes sintomáticos respiratórios com exame 
negativo para tuberculose pulmonar abordados no ambulatório e na internação. Este estudo faz 
parte do projeto “Elaboração e validação de um escore clínico para triagem diagnóstica de 
tuberculose pulmonar em indivíduos vivendo com HIV”. RESULTADOS: Dos 279 participantes 
incluídos, 70% são do sexo masculino, idade média de 38 anos, 77% se declararam pardos e em 
média 40% tinham apenas o ensino fundamental. Desses, 45% eram ambulatoriais e 54% 
internados. Dos internados, os sintomas com maior frequência foram: inapetência (72%), febre 
(71%) e dispneia (68%). 43% iniciaram o tratamento sem confirmação laboratorial, dos quais 7% 
tiveram cura dos sintomas, 10,6% abandonaram o tratamento, 15,1% foram a óbito, 60,6% 
seguem tratando e 6% tiveram o tratamento suspenso por descartarem tuberculose. Em relação 
aos desfechos dos sintomas, predomiram: pneumocistose (11,5%), pneumonia (13,8%), óbito 
sem causa definida (20,7%) e diagnóstico indefinido (34,5%). Dos pacientes ambulatoriais, os 
sintomas com maior frequência foram: expectoração (73%), dispneia (63,5%) e dor torácica 
(61,9%). Da população ambulatorial, 15,1% iniciaram o tratamento sem confirmação laboratorial. 
Em relação ao desfecho clínico dos participantes que trataram empiricamente, 5,3% tiveram cura 
dos sintomas, 10,5% abandonaram o tratamento, 15,8% foram a óbito e 68,4% seguem tratando. 
Diversos diagnósticos foram encontrados, entretanto 55,1% não tiveram um diagnóstico 
definido. CONCLUSÃO: Este estudo descreveu os desfechos de sintomáticos respiratórios que 
vivem com HIV, dos quais os fatores relacionados não são totalmente conhecidos, embora haja 
repercussão clínica e epidemiológica. As análises estão em andamento para avaliar se há 
associação entre as características e óbito, tratamento empírico para TB e com as outras doenças 
encontradas na população do estudo.

Palavras Chaves: Sintomático respiratório, tuberculose pulmonar, tratamento empírico, 
HIV/AIDS, Coinfecção TB-HIV. 17
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 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA DERMATOSCOPIA NO DIAGNÓSTICO DE ESCABIOSE EM 
CENTRO DE REFERÊNCIA EM MANAUS

Bolsista: Rebeca de Oliveira Alves Melo Martins¹
Orientador: Dra. Valeska Francesconi do Valle²
Colaborador: Dr. Fábio Francesconi²

Instituições: 1 Universidade do Estado do Amazonas (UEA); 2 Fundação de Medicina Tropical 
Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD).

Fonte de Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPEAM).

INTRODUÇÃO: A escabiose ou sarna é uma doença causada pelo parasita Sarcoptes scabies var. 
hominis, que se manifesta por uma dermatose pruriginosa, principalmente noturna, tendo como 
lesão típica o túnel acariano. OBJETIVO: Avaliar a acurácia da dermatoscopia na identificação do 
túnel acariano para a definição do diagnóstico etiológico da escabiose em centro de referência 
em Manaus. MÉTODOS: Pacientes com suspeita de escabiose foram submetidos ao exame clínico 
dermatológico e ao exame dermatoscópico para análise do desempenho da dermatoscopia em 
comparação à prova terapêutica, aqui considerado o padrão ouro, para o diagnóstico de 
escabiose na prática clínica. RESULTADOS: Foram avaliados, na rotina de atendimento 
dermatológico dos pacientes recebidos na FMT-HVD, 22 pacientes com suspeita de escabiose no 
período de janeiro a julho de 2019, sendo a grande maioria dos pacientes natural e procedente de 
Manaus (81.8%), dos quais 54,5% eram do sexo feminino. A faixa etária mais acometida foi de 30 a 
60 anos (63.6%), e a maioria dos pacientes pesava entre 60 e 90kg (81,8%). Todos os pacientes 
(100%) apresentaram prurido principalmente noturno e presença de pequenas pápulas 
eritematosas ao exame clínico; cinquenta e nove por cento apresentaram lesões similares em 
indivíduos do núcleo familiar. Apenas um paciente apresentou infecção secundária. A forma 
clássica da escabiose foi identificada em 19 pacientes (86,3%), sendo as áreas mais acometidas: 
braços, antebraços, dedos das mãos, pregas axilares, tronco e cintura (distribuição encontrada 
em 68% dos pacientes). A visualização do túnel acarino foi possível em um paciente, o que 
permitiu a confirmação etiológica da doença e a certeza da instituição do tratamento correto. 
CONCLUSÃO: A dermatoscopia, quando possível de ser realizada, ao identificar o tunel acariano, 
tem desempenho superior no diagnóstico de escabiose em comparação à  prova terapêutica, ao 
permitir a confirmação etiológica da doença e tratamento efetivo  direcionado, e tem condições 
de ser usada na prática clínica para definição precisa do quadro  da escabiose. 

Palavras Chaves: escabiose; dermatoscopia; diagnóstico.
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                    Arritmias em pacientes com as formas crônicas da Doença de Chagas

Bolsista : Matheus Chaves Caldas
Orientador : Katia do Nascimento Couceiro
Colaborador : Jéssica Vanina Ortiz, João Marcos Bemfica Barbosa Ferreira, Maria das Graças 
Vale Barbosa, Jorge Augusto de Oliveira Guerra 

Instituições : FMT-HVD;  UEA ;

Fonte de Financiamento : FAPEAM

INTRODUÇÃO :A Doença de Chagas (DC) é causada pelo Trypanosoma cruzi e endêmica da região 
amazônica. A cardiomiopatia chagásica é uma das evoluções possíveis da fase crônica, onde há 
apresentação de alterações fibróticas no miocárdio, podendo evoluir com miocardiopatia 
dilatada, tromboembolismo ou arritmias, predispondo o paciente à morte súbita. OBJETIVOS: 
Descrever a presença de arritmias assim como aspectos clínicos e epidemiológicos em pacientes 
com cardiomiopatia chagásica autóctones da Amazônia. Estimar a prevalência de arritmias 
ventriculares e supraventriculares e correlacionar com a clínica. MÉTODOS: Estudo transversal 
descritivo-analítico. O recrutamento foi realizado no ambulatório de Doença de Chagas da FMT-
HVD. Os pacientes realizaram ECG, Holter-24 horas e responderam a um questionário clínico-
epidemiológico. Todos assinaram o TCLE. RESULTADOS: Foram incluídos 11 pacientes 
acompanhados no ambulatório no período de agosto de 2018 a junho de 2019, apresentaram 
média de idade de 49,3 ± 10,6 anos, predominantemente do sexo masculino (n=6; 54,6%). A 
maioria é natural do Maranhão (n=5; 45,4%). As alterações mais comuns no ECG foram: alteração 
de repolarização (n=8; 72,7%), bloqueio divisional anterossuperior (n=4; 36,4%), e bloqueio de 
ramo direito (n=3; 27,3%). No Holter-24h as taquiarritmias foram em sua maioria monomórficas 
(n=6; 54,6%), tanto as taquicardias ventriculares não-sustentadas como as taquicardias 
paroxísticas supraventriculares apresentaram a prevalência de 27,3% (n=3). O registro de 
extrassístoles ventriculares e supraventriculares foi de 9 (81,8%) e 8 (72,7%) respectivamente. O 
tempo de acompanhamento médio 6 anos ± 4,3 anos. CONCLUSÃO: No período médio de 6 anos 
foram diagnosticados 11 pacientes com miocardiopatia chagásica, acompanhados no 
ambulatório de Doença de Chagas, com predominância de alteração de repolarização ventricular 
e bloqueio divisional anterossuperior ao ECG e registro de extrassístoles ventriculares e 
supraventriculares, taquicardias ventriculares não-sustentadas e paroxísticas supraventriculares. 
A maioria dos pacientes eram assintomáticos, sendo a dispneia frequente entre os sintomáticos.

Palavras Chaves: Doença de chagas; arritmia; miocardiopatia dilatada; 
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AVALIAÇÃO DA INFECÇÃO NATURAL POR TRYPANOSOMA CRUZI EM TRIATOMÍNEOS 
ASSOCIADOS AOS DOMÍCILIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS

Bolsista: Emily de Sousa Moura
Orientador: Maria das Graças Vale Barbosa Guerra
Colaborador(es): Rubens Celso Andrade da Silva Junior, Laylah Kelre Costa Magalhães, Kenny 
Rodrigues de Souza, Denison Vital de Jesus, Arineia Soares da Silva, Matheus Martins 
Monteiro, Débora Raysa Teixeira de Sousa, Lucas Silva Ferreira, Jorge Augusto de Oliveira 
Guerra, Maria das Graças Vale Barbosa Guerra.

Instituições: 1º Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado - FMT-HVD; 2º. 
Universidade Federal do Amazonas; 3º Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical, 
Universidade do Estado do Amazonas, Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira.

Fonte de Financiamento: FAPEAM (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas)

INTRODUÇÃO: Os triatomíneos (barbeiros), são insetos, hospedeiros invertebrados de 
Trypanosoma cruzi, e quando colonizam o domicilio, tem grande importância como vetoras da 
doença de Chagas. Na Amazônia ainda não há domiciliação. Entretanto, a alteração do meio 
ambiente causa a perturbação dos ecótopos naturais, de algumas espécies, proporcionando sua 
dispersão e eventualmente, invasão aos domicílios. Esse comportamento vulnerabiliza e 
evidencia a possibilidade de contato da população, com o Trypanosoma cruzi, agente etiológico 
da doença de Chagas, considerando que esses insetos podem estar infectados. OBJETIVO: Avaliar 
e descrever a taxa de infecção natural por T. cruzi em triatomíneos, encontrados no intradomicílio 
e peridomicílio na Região Metropolitana de Manaus (RMM). MÉTODOS: O trabalho foi realizado 
na gerência de entomologia da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado-FMT-
HVD. Foram avaliados triatomíneos encontrados por moradores dentro e fora de suas 
residências. A taxa de infecção natural por T. cruzi, nos insetos, foi investigada e estimada através 
da extração do DNA, e realização de técnicas biomoleculares. RESULTADOS: Entre 2017 e 2019, 
foram recebidos 36 triatomíneos, de três município da RMM (Iranduba, Presidente Figueiredo e 
Manaus), todos adultos, distribuídos entre 16 (44,4%) Panstrongylus geniculatus, 11 (30,5%) 
Rhodnius pictipes, 8 (22,2%) Rhodnius robustus e 1 (2,8%) Eratyrus mucronatus; 19 (52,8%) 
fêmeas. Foi detectada infecção natural com T. cruzi em 23/36 (63,9%), sendo 9/11 (81,8%) 
Rhodnius pictipes, 11/16 (68,7%) Panstrongylus geniculatus e 3/8 (37,5%) Rhodnius robustus. 
CONCLUSÃO: Fica evidente o risco e vulnerabilidade dos moradores, uma vez que a doença de 
Chagas é mais conhecida através dos surtos por transmissão oral, no consumo do açaí.  Ressalta-
se a importância da vigilância entomológica nessa região, visando a minimização da possibilidade 
de contato da população com o agente causador da doença de Chagas.

Palavras Chaves: doença de Chagas, vulnerabilidade, moradores.
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OCORRÊNCIA DE Aedes aegypti EM FRAGMENTOS DE FLORESTAS EM ZONAS URBANAS DE 
MANAUS

Bolsista: Izabele de Souza Guimarães
Orientador: Maria Paula Gomes Mourão
Coorientadora: Bárbara Aparecida Chaves
Colaboradores: Nelson Ferreira Fé, Ramon Andrade Linhares, Cláudia Reis Mendonça, Eloane 
Silva de Andrade, Eduardo Hernandez, Adam Hendy , Kathryn Hanley, Nikos Vasilakis, Marcus 
Guimarães de Lacerda.

Instituições (negrito): 1º FMT-HVD; 2º ESTÁCIO DO AMAZONAS.
Fonte de Financiamento: FAPEAM-Fundação de Amparo á Pesquisa do Estado do Amazonas; NIH- 
National Institutes of Health

INTRODUÇÃO: Aedes (Stegomyia) aegypti é uma espécie antropofílica, considerada cosmotropical 
e o principal vetor da Dengue nas Américas, sendo também vetor de Zika, Chikungunya e Febre 
Amarela Urbana. Essa espécie tem a capacidade de fazer vários repastos sanguíneos durante um 
único ciclo gonadotrófico, aumentando a probabilidade de infectar-se e transmitir os vírus para 
mais de um hospedeiro vertebrado. Essa espécie é considerada adaptada ao ambiente urbano, 
porém a estimativa da ocorrência do vetor em ambientes silvestres se faz importante para avaliar 
uma possível manutenção e transmissão de arbovírus em ambientes silvestres. OBJETIVO: Este 
trabalho estimou a ocorrência de Ae. aegypti em fragmentos de florestas na cidade de Manaus-
AM. MÉTODOS: Os mosquitos foram coletados com armadilhas BG-Sentinel juntamente a iButtons 
para capturar dados de temperatura e umidade, aspirador manual elétrico e rede entomológica 
(puçá). Foram realizadas coletas em quatro áreas verdes da cidade de Manaus como a Reserva 
florestal Adolpho Ducke, Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), Parque Municipal do 
Mindu e Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Os locais de montagem das armadilhas foram 
estabelecidos de acordo com o NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) e distância da borda 
da área de coleta. Os mosquitos coletados foram identificados no Centro de Entomologia da 
Fundação de Medicina Tropical com auxílio de microscópio estereoscópio e chaves de identificação 
de culicídeos. RESULTADOS: De acordo com os dados de 13.875 mosquitos coletados, apenas 38 
foram da espécie Ae. aegypti, 9 indivíduos foram coletados à 0m, 16 à 20m, 6 à 50m e 6 à 100m de 
distância da borda da área, quanto a presença do vetor de acordo com o NDVI foram coletados 10 
mosquitos Ae. aegypti na classificação baixo, 8 no índice médio e 20 em alto NDVI. Quando se 
analisou temperatura e umidade relativa do ar, obteve-se médias de 25,03°C e 88,34% 
respectivamente. CONCLUSÃO: Estes dados corroboram com estudos de ecologia do Ae. aegypti 
visto que a presença do vetor em nossas coletas foi detectada em áreas próximas a circulação 
humana.

Palavras-chave: Aedes aegypti; Arbovírus; Vetor; Ecologia.
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 Avaliação da presença de Aedes albopictus em fragmentos de florestas em zonas urbanas de 
Manaus

Bolsista: Ramon Andrade Linhares
Orientador: Maria Paula Gomes Mourão

1,2 1 1
Colaborador(es): Izabele de Souza Guimarães , Cláudia Reis Mendonça , Eloane Silva de Andrade , 
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Silva Brito , Bárbara Aparecida Chaves , Kathryn Hanley , Nikos Valilakis , Marcus Guimarães de 
1,3Lacerda

1 2
Instituições: FMTHVD - Fundação de Medicina Tropical, Manaus, AM, Brasil; ESTÁCIO - Faculdade 

3Estácio do Amazonas, Manaus – AM, Brasil; Instituto Leônidas e Maia Deane,Manaus-AM, Brasil; 
4 5
New Mexico State University, NM, EUA;  University of Texas Medical Branch, TX, EUA; 

5Universidade do Estado do Amazonas, AM, Brasil.
Fonte de Financiamento: Esse projeto possui financiamento internacional do Instituto Nacional da 
Saúde (NIH) e FAPEAM.
INTRODUÇÃO: Encontrado pela primeira vez em 1986, no Brasil, o Aedes (Stegomyia) albopictus é 
considerado o vetor secundário do vírus da Dengue nas Américas. Conhecido popularmente como 
tigre asiático, essa espécie é considerada prioritariamente de ambientes silvestres. Devido ao 
potencial transmissão de Zika vírus e testes laboratoriais positivos para a febre amarela, a 
estimativa da presença desse vetor em ambientes silvestres se faz importante para avaliar uma 
possível manutenção e transmissão de arbovírus em ambientes silvestres. OBJETIVO: O presente 
estudo avaliou a presença de Aedes albopictus em fragmentos de florestas em zona urbana de 
Manaus. MÉTODOS: Foram realizadas coletas em quatro áreas verdes da cidade: A Universidade 
Federal do Amazonas, Parque Municipal do Mindu, Reserva Florestal Adolpho Ducke e Centro de 
Instrução de Guerra na Selva. As coletas foram realizadas utilizando aspirador manual, rede 
entomológica e armadilha BG sentinel, que trabalhava em conjunto com o dispositivo iButton, 
registrando dados de temperatura e umidade. Os posicionamentos das armadilhas foram pré-
estabelecidos com base na distância da borda e o NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). 
Os mosquitos coletados foram identificados no Centro de Entomologia da Fundação de Medicina 
Tropical, com o auxílio de lupa binocular e literatura específica. RESULTADOS: De acordo com os 
dados de 13.921 mosquitos, meramente 980 foram da espécie Aedes albopictus. Os resultados 
obtidos foram 783 coletados a 0m, 70 a 20m, 47 a 50m, 6 a 100m, 9 a 500m, 2 a 1000m e 45 
2000m de distância da borda da área, quanto a presença do vetor de acordo com o NDVI foram 
coletados 432 em NDVI baixo, 331 em médio e 176 em alto. Além disso, a distância da borda, 
temperatura e umidade, parecem estar associadas diretamente a presença da espécie de acordo 
com a regressão linear de Poisson com p=0,001, em contrapartida, o NDVI presente no modelo de 
regressão não mostrou associação (0,613). CONCLUSÃO: Esse estudo evidência a presença 
preferencial do Aedes albopictus em zonas de transição com vegetação e próximo de residências, 
essa característica pode ser um vetor “ponte” entre o ambiente silvestre e o meio urbano. 

Palavras chave: Arbovírus, Aedes albopictus, vigilância entomológica
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EVOLUÇÃO DA MALÁRIA EM UMA DÉCADA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS, 
AMAZÔNIA LEGAL

1Bolsista : Alex Cordeiro da Silva 
2 3

Orientador : Maria das Graças Gomes Saraiva 
4 2Colaboradores: Eyde Cristianne Saraiva Bonatto , Raul Diniz Souza Amorim , Zory Rosas 

1 2 2
Vlillacrez , Marcos Antônio Passos da Silva , Evela da Silva Magno ,  Marco Antonio Sabóia 

2Moura .

Instituições: 1 Centro Universitário do Norte. 2  Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor 
Vieira Dourado. 3 Universidade Nilton Lins. 4 Universidade Federal do Amazonas
Fonte de Financiamento: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM

 INTRODUÇÃO: No Amazonas, especialmente em Manaus abrangendo as áreas urbanas e rurais, a 
malária continua sendo um importante problema de saúde pública. OBJETIVO: Descrever o 
registro da malária e seus aspectos epidemiológicos no Estado do Amazonas, no período de janeiro 
de 2008 a dezembro de 2017. MÉTODOS: Foi um estudo retrospectivo, descritivo. Usou-se dados 
do DATASUS: SIVEP-Malária, SIM - Sistema de Mortalidade e SIH/SUS-Sistema de Informações 
Hospitalares do SUS. Os indicadores malariométricos foram ILP: índice de lâminas positivas, IFA: 
índice de falciparum, IPA: índice parasitário anual - incidência (casos/mil habitantes (‰)). 
Variáveis: casos de malária por ano/municípios, internações, óbitos, espécies parasitárias, faixa 
etária, sexo, grávidas e zonas urbanas de Manaus. RESULTADOS: No período analisado, no 
Amazonas, envolvendo os 62 municípios foram notificados 802.402 casos de malária, desses teve-
se internados 4.554 (0,6%), com 94 óbitos (taxa de letalidade 2,1%). O maior registro de casos 
(133.817-40.1%) foi em 2008 e o menor (49.150 – 12,3%) em 2016. No acumulado dos anos 
registrou-se ILP 9,3%, IFA 11,3% e IPA 21,7‰. Na Região Metropolitana de Manaus (RMM), 
envolvendo os 13 municípios notificou-se 208.918 (26,0%) casos, com maior contribuição de 
Manaus (138.675 - 66,4%). Na RMM ocorreram casos nas faixas etárias de <1a a ≥60a, com maior 
registro (75.786 -36,2%) entre 20 e 39 anos. Do sexo masculino foram 129.713 (62,1%) casos e 
feminino 79.205 (37,9%), desses 2.752 (3,5%) grávidas, das quais, 1.854 (67,4%) residiam em 
Manaus. A RMM teve expansão da rede de laboratórios, passando de 250 em 2008 para 298 em 
2017. Dos 138.675 casos registrados em Manaus, 110.130 (79,4%) eram autóctones. Na área 
urbana de Manaus, teve-se 18.494 (16,8%) casos da doença envolvendo regiões das Zonas Leste, 
Norte e Oeste. CONCLUSÃO: No Amazonas ocorreram oscilações dos registros da malária nos anos 
que compõe a análise, com casos graves causando internações e óbitos. Mesmo com a 
descentralização da rede de atendimento, ainda ocorre transmissão em áreas urbanas, 
possivelmente devido à falta de sustentabilidade na manutenção das ações de 
prevenção/controle.  Diante disso, é importante o envolvimento das populações nas ações de 
educação em saúde considerando a cultura e escolaridade nos diferentes estratos sociais.

Palavras Chaves: Malária. Aspectos epidemiológicos. Internações e Óbitos.  Amazonas
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AVALIAÇÃO DO PADRÃO DE CRESCIMENTO DAS CRIANÇAS INFECTADAS PELO HIV COM 
RELAÇÃO AO INÍCIO DA TARV, ATENDIDAS NA FMT- HVD, MANAUS (AM) ENTRE 2015-2017.

Bolsista: Thalyssa Figueiredo Magalhães
Orientadora: PROFª. DRA. Silvana Gomes Benzecry
Colaborador(es): PROFª. DRA. Solange Dourado de Andrade;

Instituições : Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado-FMT-HVD;
	           Universidade do Estado do Amazonas-UEA

Fonte de Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas- FAPEAM

INTRODUÇÃO: De acordo com a UNAIDS 2018, em 2017, houve mais de 36 milhões de pessoas 
infectadas pelo HIV e, dessas, aproximadamente 1,8 milhões eram crianças. Na ausência de 
Terapia Antirretroviral (TARV), aproximadamente 50% das crianças infectadas progridem para 
AIDS no final de 2 anos de idade. A infecção pelo HIV também afeta negativamente o crescimento 

(4,5)
e se manifesta como perda de peso e diminuição do crescimento linear  OBJETIVO: Avaliar o 
padrão de crescimento de crianças infectadas por HIV que iniciaram terapia antirretroviral 
precoce e tardiamente. MÉTODOS: Trata-se de um estudo de coorte retrospectiva entre 2015 e 
2017, com crianças nascidas de mães infectadas pelo HIV, referenciadas ao serviço da FMT-HVD. 
RESULTADOS: O estudo da estatura, foi feito ao longo de 1 ano após o início da TARV. Quanto ao 
grupo de precoces, houve uma diminuição do valor do Z-score, no caso observamos uma baixa 
estatura nesse grupo. Enquanto aos tardios, as crianças iniciaram e permaneceram com o Zscore 
> - 2, ou seja, uma estatura adequada para idade. A velocidade de crescimento foi avaliada em 3 
momentos, não se observando grande alteração quando iniciado a TARV precocemente. Em 
relação ao laboratório, foi feito um acompanhamento ao longo de dois anos, houve uma 
diminuição da CV ao início da TARV para os dois grupos. Quanto ao CD4, tanto das crianças 
precoces como tardias, houve um aumento, evidenciando também uma melhora da imunidade. 
CONCLUSÃO: O impacto da TARV no crescimento e desenvolvimento das crianças soropositivas já 
tem sido descrito por outros autores. Com o nosso trabalho, observamos que o início da TARV 
precocemente teve grande impacto na resposta laboratorial (carga viral e CD4), porém sem 
grande relevância em relação aos parâmetros antropométricos e velocidade de crescimento 
quando comparado aos que iniciaram a TARV tardiamente. 

Palavras Chaves: HIV; TARV; Velocidade de crescimento;
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VARIANTE DO GENE IL4 EM PACIENTES COM LEISHMANIOSE CUTÂNEA EM UMA                     
                        POPULAÇÃO CASO-CONTROLE DO ESTADO DO AMAZONAS

Bolsista: Jussara Mendes Farrapo
Orientador: Rajendranath Ramasawmy
Colaborador(es): José do Espírito Santo Júnior, Lener Santos da Silva, Letícia de Almeida  Silva, 
Josué Lacerda, Tirza Gabrielle Ramos de Mesquita, Héctor Graterol Sequera, Thaís Carneiro de 
Lacerda, João Victor do Santos Araújo. 
Instituições: 1º FMT-HVD; 2º. Universidade Nilton Lins.
Fonte de Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM)

INTRODUÇÃO: Leishmaniose é uma doença inflamatória causada por protozoários do gênero 
Leishmania. Nas áreas endêmicas, somente uma fração da população exposta ao parasito 
desenvolve a doença sugerindo que o patrimônio genético do indivíduo tem um papel importante 
no desfecho da doença. A manifestação clínica pela infecção de Leishmania apresenta um espectro 
que vai de assintomática, cutânea, muco cutânea à visceral determinado por repostas 
imunológicas específicas de células T do hospedeiro através de suas interações com células 
infectadas. Repostas pró-inflamatórias mediadas por células T (helper) 1 são necessárias para 
eliminar o parasito enquanto respostas celulares do tipo Th2 são anti-inflamatórias e produtoras de 
citocinas IL-4, IL-5 e IL-13 que atuam inibindo repostas Th1 promovendo suscetibilidade do 
hospedeiro. A IL-4 regula a diferenciação de células T naive em células Th2 efetoras durante a 

infecção por Leishmania. OBJETIVO: Verificar o envolvimento do polimorfismo rs2243250 C/T do 
gene IL4 na suscetibilidade a Leishmaniose Cutânea (LC) causada por Leishmania guyanensis no 
Estado do Amazonas em 557 pacientes com LC por L. guyanensis e 464 indivíduos saudáveis sem 
histórico de LC oriundos da mesma área endêmica (grupo controle). MÉTODOS: Um fragmento de 
145pb (pares de bases) flanqueando o rs2243250 C/T foi amplificado usando os iniciadores senso 
5'CACCTAAACTTGGGAGGACATGGT'3 e anti-senso 5'GGCTTCTTCCAAGTACAGGTGG'3. A 
discriminação alélica foi feita por RFLP usando a enzima de restrição AvaII. Quando o alelo C está 
presente a enzima reconheceu o sítio e gerou fragmentos de 123pb e 22pb. Na presença do alelo T o 
fragmento não é clivado. RESULTADOS: As frequências genotípicas encontradas em pacientes com 
LC foram 27% (148/557); 47% (264/557) e 26% (145/557) para os genótipos CC, CT e TT 
respectivamente. No grupo controle foram observados 25% (115/464); 46% (212/464) e 30% 
(137/464) para os genótipos CC, CT e TT respectivamente. Comparação dos genótipos entre os 
casos e controles pela regressão logística demonstraram que nenhum genótipo está associado ao 
desenvolvimento a LC. 
CONCLUSÃO: Nossos resultados indicam que o polimorfismo rs2243250 C/T do gene IL4 não está 
associado a LC causada por L. guyanensis. No entanto, não podemos descartar que outros 
polimorfismos no gene IL4 possam estar envolvidos no desenvolvimento de LC.

Palavras Chaves: Leishmania, IL-4, RFLP, marcador genético
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ANÁLISE DE MARCADORES DE SENESCÊNCIA, APOPTOSE E SISTEMA COMPLEMENTO EM 
RETICULÓCITOS PERIFÉRICOS DURANTE A MALÁRIA POR Plasmodium vivax

2
Bolsista : Gabrielly Santos da Silva

1,4Orientador: MSc. Marcelo Augusto Mota Brito
1,4 1,4

Colaborador(es):  Allyson Guimarães da Costa , Anne Cristine Gomes de Almeida , Erick Gomes 
1,4 1,3Frota Figueiredo  , Marcus Vinícius Guimarães Lacerda

Instituições: 1º FMT-HVD; 2º. FAMETRO; 3º. ILMD-FIOCRUZ AM; 4º . UEA.
Fonte de Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM)

INTRODUÇÃO: A infecção por Plasmodium vivax (Pv) pode apresentar complicações mesmo em 
baixos níveis de parasitemia. Em países endêmicos, a anemia destaca-se entre as complicações 
clínicas mais comuns. A eliminação prematura de células não parasitadas tem sido considerada um 
mecanismo em potencial envolvido na gênese da anemia na malária por Pv. Neste projeto, 
hipotetizamos que a hemólise e fagocitose que ocorrem no tecido sanguíneo periférico são reflexo 
da liberação de reticulócitos da medula óssea que apresentam na superfície receptores de fagócitos 
e de sistema complemento, devido ao processo de diseritropoiese induzido pelo parasito, o que 
explicaria a perda massiva de células durante a infecção, causando a anemia. OBJETIVO: Quantificar 
a presença de marcadores de senescência, apoptose e sistema complemento na superfície de 
reticulócitos durante a infecção malárica por Pv, além de correlacionar o nível de expressão destes 
marcadores com parasitemia, tempo de doença e infecções prévias. MÉTODOS: Indivíduos, maiores 
de 18 anos, independente do gênero e parasitemia, com diagnóstico positivo para malária vivax 
foram recrutados na FMT-HVD. Os reticulócitos foram isolados por separação magnética positiva, 
utilizando microbeads que reconhecem a proteína CD71. As células contidas na suspensão 
resultante foram marcadas com anticorpos específicos para quantificação  por citometria de fluxo. 
Para análise da idade dos reticulócitos/senescência, estes são marcados com anti-CD71, anti-
CD235a, anti-CD329 e thiazole orange; Anexina V para análise de apoptose; Anti-C1q para avaliação 
da deposição de moléculas do complemento. Os resultados foram analisados no software FlowJo 
v10.0. A monoinfecção por Pv foi confirmada através de qPCR, utilizando-se como gene-alvo o 
Pv18S. RESULTADOS: Durante o período de maio de 2019 a julho de 2019 foram incluídos 20 
pacientes com diagnóstico positivo por microscopia óptica, sendo a amostra constituída por 70% de 
pacientes do gênero masculino e 30% do gênero feminino. Todas as amostras positivas para Pv 
analisadas apresentaram positividade para os marcadores de senescência, apoptose e sistema 
complemento.CONCLUSÃO: Os resultados da citometria de fluxo confirmam a presença dos 
marcadores propostos na superfície das células analisadas, indicando uma possível participação dos 
mecanismo de eritrofagocitose, apoptose, senescência e ativação do sistema complemento no 
desenvolvimento da hemólise proeminente na infecção por Pv.

Palavras Chaves: Anemia; Malária; P. vivax;
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CARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO DO COMPOSTO AZUL DE METILENO EM PLASMODIUM VIVAX

1,2
Bolsista: Alexandre de Oliveira Trindade

1,2Orientador: Camila Fabbri  
1,3

Colaborador: Stefanie Costa Pinto Lopes

Instituições: 1 - Instituto de Pesquisa Clínica Carlos Borborema, Fundação de Medicina Tropical Dr. 
Heitor Vieira Dourado, Manaus, Amazonas, Brasil; 2 - Centro Universitário do Norte – UNINORTE, 
Manaus, Amazonas, Brasil; 3 - Instituto Leônidas e Maria Deane, Fundação Oswaldo Cruz, Manaus, 
Amazonas, Brasil
Fonte de Financiamento: Fapeam

INTRODUÇÃO: A malária é uma doença com caráter infeccioso e endêmico, cujo a espécie 
causadora mais predominante na região amazônica é o Plasmodium vivax. O azul de metileno 
(AM), um composto muito utilizado para coloração de lâminas, têm recentemente mostrado 
atividade contra formas de Plasmodium falciparum. Podendo assim, também ser uma nova 
alternativa para a eliminação das formas assexuadas e sexuadas de P. vivax. OBJETIVO: Caracterizar 
a atividade antimalárica do composto AM nos estágios assexuado e sexuado do P. vivax. MÉTODOS: 
Foram realizados três metodologias distintas; (i) para formas assexuadas 10 pontos com 
concentrações do AM entre 0,1 a 51,2 nM contendo no mínimo 50% de trofozoítos jovens 
permanecendo em cultura em até 48 horas; (ii) para formas sexuadas o método in vivo padrão ouro 
de alimentação em membrana, observando se há presença de oocistos no intestino de anofelinos 
nas concentrações de 5 e 10 µM do composto; (iii) e ainda nas formas sexuadas o teste in vitro de 
desenvolvimento de zigoto em oocinetos frente ao composto na concentração de 10 µM. As 
análises estatísticas foram realizadas no software online ICEstimator e Graphpad Prima 5.0. 
RESULTADOS: Nas formas assexuadas, obteve-se um IC50 de 14,41 nM. Para os testes de 
alimentação em membrana a taxa de infecção foi 77,7% no grupo controle, 49,5% e 56,8% na 
menor e na maior concentração, respectivamente, não apresentando diferença significativa entre 
os grupos. Em relação a intensidade da infecção o controle apresentou uma média de 44,68 
oocistos, seguido de 10,36 e 13,39 na menor e maior concentração, respectivamente, tendo assim 
uma diminuição do controle em relação as duas concentrações testadas. Nos testes de 
desenvolvimento do zigoto em oocinetos, o controle apresentou uma média de 48,75 oocinetos 
em 1000 hemácias, enquanto que o composto apresentou 16,5; verificando-se assim uma 
diminuição quando comparado com o controle. CONCLUSÃO: Diante dos dados obtidos é possível 
observar que o AM parece apresentar ação nas formas assexuadas de P. vivax. Nas formas 
sexuadas, o composto apresentou atividade no bloqueio do desenvolvimento do zigoto ao 
oocineto in vitro. Entretanto, no teste in vivo apresentou eficácia apenas na diminuição da 
intensidade da infecção em anofelinos.

Palavras Chaves: malária, gametócitos, antimalárico, protozoários



28

MAL 03

  INJÚRIA RENAL AGUDA EM PACIENTES HOSPITALIZADOS COM MALÁRIA POR Plasmodium             
                          vivax EM UMA UNIDADE DE SAÚDE TERCIÁRIA DE MANAUS-AM

Bolsista: Thaliê Cavalcante Santos
Orientador: Wuelton Marcelo Monteiro
Colaborador(es): Jose Diego Brito-Sousa, Fernando Val, Jacqueline AG Sachett, Miguel Moura, 
Nadia CC Veras, Paola VL Tejo, Hildegard Loren Reboucas Santos, Rebeca A Bessa, Graça C 
Alecrim, Gisely C Melo, Quique Bassat, Marcus VG Lacerda
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Fonte de Financiamento: FAPEAM

INTRODUÇÃO: Apesar da maioria dos casos de malária severa ser comumente associada ao 
Plasmodium falciparum, um número crescente de casos vem sendo relatado em infecções por 
Plasmodium vivax. O comprometimento renal é frequente nas infecções por P. falciparum e P. 
malariae, onde associa-se ao aumento na morbimortalidade. No entanto, poucas informações a 
respeito do espectro clínico de tal complicação em malária por P. vivax estão disponíveis na 
literatura. OBJETIVO: Descrever as características clínicas e epidemiológicas da injúria renal aguda 
(IRA) em pacientes hospitalizados com malária pelo Plasmodium vivax. MÉTODOS: Foi realizado um 
estudo retrospectivo através da análise de prontuários eletrônicos da Fundação de Medicina 
Tropical do Amazonas (FMT-HVD) com o objetivo de identificar todos os casos de malária por 
P.vivax, que evoluíram para hospitalização no período de 2009 a 2017. Foram utilizados como 
critérios de inclusão: i) malária por P. vivax diagnosticada na FMT-HVD ou na instituição de 
transferência; ii) hospitalização. Os pacientes diagnosticados com deficiência de glicose 6-fosfato 
(G6PDd), insuficiência renal crônica, ou que não possuíam ao menos um valor de creatinina, foram 
excluídos. Para a definição de injúria renal aguda utilizaram-se o critério de AKIN (Acute Kidney 
Injury Network) e a definição de malária severa da Organização mundial da Saúde (OMS). 
RESULTADOS: Foram registrados 28.095 casos de malária por P.vivax. Deste total, 433 pacientes 
preenchiam os critérios de inclusão. A maioria dos pacientes era do sexo feminino (n=219; 50.6%), 
com idade média de 31.2 anos (±20.9), sem episódios prévios de malária (n=307;73.4%). A 
prevalência de IRA segundo o critério de AKIN foi de 0,41% e de 0,07% pelo critério da OMS. Vinte e 
dois pacientes (5.1%) foram diagnosticados com IRA pelo critério de AKIN: estágio I (n=88;75.2%), 
estágio II (n=6;5.1%) e estágio III (n=23; 19.6%). Hemodiálise foi necessária em 6 casos (1.4%). Três 
mortes foram registradas em pacientes apresentando comorbidades ou condições concomitantes 
(0.7%). CONCLUSÃO: A partir de tais dados, observamos que critérios diferentes podem sub ou 
superestimar o real problema da IRA em malária por P. vivax. Com isso, os marcadores renais devem 
ser atentamente monitorados especialmente em pacientes com condições clínicas concomitantes. 

Palavras Chaves: Injúria renal aguda; Plasmodium vivax; AKIN; malária
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HEMÓLISE INDUZIDA POR PRIMAQUINA EM PACIENTES COM MALÁRIA PELO Plasmodium 
vivax EM UM HOSPITAL TERCIÁRIA DE MANAUS, AMAZONAS

Bolsista: Rebeca Alecrim Bessa
Orientador: Wuelton Marcelo Monteiro
Colaboradores: Maria das Graças Costa Alecrim, Fernando Val, José Diego de Brito Souza, 
Gisely Cardoso de Melo, Monica Costa
Instituições: 1º FMT-HVD; 2º. Universidade Nilton Lins

Fonte de Financiamento: FAPEAM

INTRODUÇÃO: A malária é a doença parasitaria de maior impacto no mundo. Ela ocorre em mais 
de 104 países e está presente em todos os continentes, deixando grande parte da população 
exposta a esta infecção A deficiência de G6PD (G6PDd) é um defeito enzimático clinicamente 
significativo e comum, o qual está presente em cerca de 8% da população de áreas endêmicas 
para malária. Geralmente os sintomas se apresentam após estresse oxidativo por agentes como 
infecções, alimentos ou drogas (como a primaquina, usada no tratamento de malária pelo 
Plasmodium vivax) levando a hemólise.
OBJETIVO GERAL: Descrever características clínicas e epidemiológicas de hemólise induzida por 
primaquina em pacientes com malária pelo Plasmodium vivax. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Estimar frequência de insuficiência renal aguda; Estimar taxa de 
admissão na UTI; Estimar letalidade entre os pacientes avaliados.
MÉTODOS: Estudo analítico, retrospectivo, longitudinal. Tem como desfecho primário o 
desenvolvimento de anemia hemolítica com complicações graves em pacientes hospitalizados 
por malária vivax em uma instituição de saúde terciária. Os potenciais casos foram inicialmente 
rastreados com base na Classificação Internacional de Doenças. Posteriormente, uma avaliação 
minuciosa de cada caso foi realizada para verificar presença de anemia hemolítica e 
complicações. Os dados coletados foram armazenados em um banco de dados elaborado no 
programa Excel 2016. Todos os dados sócio-demográficos, laboratoriais e clínicos foram obtidos 
dos prontuários médicos por meio de um questionário estruturado.
RESULTADOS: Foram recrutados Foi constatado que a principal faixa etária afetada foi de 10-29 
anos (57%), do sexo masculino (81%). Houve necessidade de transfusão em 51% e 7% precisaram 
de diálise. 72% cursaram com insuficiência renal aguda. 4% foram admitidos na UTI.
CONCLUSÃO: Identificou-se alta morbidade em fração importante de pacientes submetidos ao 
tratamento com primaquina de curta duração. A eliminação da malária exigirá o uso de 
primaquina em regimes mais seguros. A prática atual deve ser alterada e, apesar das dificuldades 
envolvidas, a deficiência de G6PD deve ser sistematicamente testada.

Palavras Chaves: Hemólise; Primaquina; Malária
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Investigação do clearence de infecções maláricas causadas por Plasmodium vivax tratadas com 
cloroquina: um estudo de coorte observacional.

1,2
Bolsista: Emanuelle Lira da Silva
Orientador: Dra. Gisely Cardoso de Melo1,3

1,3
Colaborador: Laila Rowena A. Barbosa

Instituições: 1. FMT-HVD; 2. Universidade Professor Nilton Lins; 3. Escola Superior de Ciências da 
Saúde, Universidade Estadual do Amazonas.

Fonte de Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas- FAPEAM

INTRODUÇÃO: O tempo de clareamento da parasitemia da malária causada pelo Plasmodium 
vivax é algo a ser estudado, uma vez que o indivíduo infectado se torna reservatório da infecção 
enquanto houver presença de parasitos circulantes, sustentando a transmissão da doença. A 
técnica padrão-ouro para o diagnóstico é a gota espessa, este método tem sensibilidade limitada 
frente a baixas parasitemias. No entanto, a técnica de qPCR pode ser utilizada no diagnóstico da 
doença obtendo maior sensibilidade. OBJETIVO: Avaliar o clareamento de Plasmodium vivax 
circulante em pacientes após o tratamento com apenas cloroquina (CQ) e cloroquina associada a 
primaquina (PQ), utilizando qPCR ultrassensível. MÉTODOS: Os pacientes foram atendidos na 
Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado, em Manaus, Amazonas, 
diagnosticados com monoinfecção por P. vivax, randomizados para o Grupo A (CQ) e para o Grupo 
B (CQ+PQ), e acompanhados por 180 dias. Para a extração de DNA e análise de clareamento por 
qPCR, utilizamos amostras sanguíneas dos dias 0, 1, 2, 3 e 7. Foram incluídos 33 pacientes, sendo 
17 (51,5%) no Grupo A e 16 (48,5%) no Grupo B. RESULTADOS: Observou-se que no grupo A, 
(23,5%) tiveram clareamento no D1, 13 (76,5%) pacientes tiveram clareamento de parasitemia no 
D2 e D3, na gota espessa. Porém, na análise por meio de qPCR, 9 (56,2%) pacientes tiveram 
clareamento apenas no D7. No grupo B, 14 (87,5%) pacientes tiveram clareamento no D2 e D3 na 
gota espessa e, através da análise por qPCR, 10 (62,5%) tiveram clareamento no D7, sendo que 13 
pacientes tiveram clareamento de parasitemia no D2 e D3, na gota espessa. Durante o 
acompanhamento, houve a recorrência clínica com sintomatologia em seis pacientes, cinco no 
grupo A e apenas um era no grupo B. Destes, 5 (83,3%) eram do grupo A e apenas 1 (16,6%) era do 
grupo B. CONCLUSÃO: Os pacientes que tiveram o clareamento tardio voltaram a ter sintomas da 
doença, além disso a recorrência foi mais frequente no grupo que recebeu tratamento apenas 
com cloroquina, evidenciando a importância do tratamento combinado e acompanhamento dos 
pacientes frente ao tempo de clareamento.

Palavras Chaves: Diagnóstico, malária vivax, gota espessa, mtDNA.
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PERCEPÇÕES DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE MALÁRIA GRAVE E DEFICIÊNCIA DE 
GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE (G6PDd)

Bolsista: Elair Damasceno Silva
Orientador: Felipe Leão Gomes Murta 

Instituições: 1º FMT-HVD; 2º Centro Universitário FAMETRO. 

Fonte de Financiamento: FAPEAM. 

INTRODUÇÃO: A malária é um dos principais problemas de saúde pública no mundo, mas com a 
utilização de métodos de controle e prevenção eficazes, pode ser eliminada e até mesmo 
erradicada. Nos últimos anos, houve uma redução de 75% da prevalência de casos de malária em 
55 países, entretanto, 3,3 bilhões de pessoas ainda vivem sob risco de contraírem a doença. Neste 
sentido, projetos que busquem evidenciar as percepções de profissionais da saúde envolvidos na 
manutenção da endemia se tornam indispensáveis, pois podem ajudar nas estratégias de 
educação em saúde, contribuindo para o sucesso na eliminação da doença. OBJETIVO: O 
presente projeto objetiva identificar as percepções de profissionais da saúde sobre a deficiência 
de G6PD. MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal com abordagem qualitativa e 
amostragem intencional. Foram visitadas sete unidades de saúde sendo convidados a participar 
de uma entrevista individual semiestruturada, os profissionais que atuam diretamente com a 
malária. As entrevistas tiveram duração de aproximadamente 40 minutos, sendo os áudios 

©transcritos e submetidos à análise temática de conteúdo por meio do software MAXQDA10 . As 
entrevistas foram realizadas até atingir a saturação teórica.  RESULTADOS: Foram entrevistados 
22 profissionais de saúde, sendo que, a maioria dos entrevistados (90,88%) atuavam a mais de 10 
anos com a malária. A faixa etária prevalente foi de 40 a 49 anos de idade (54,4%). A análise 
temática do conteúdo revelou que apenas um entrevistado conhecia sobre o risco de hemólise no 
tratamento com primaquina em pacientes G6PD. Apesar de desconhecerem sobre essa 
deficiência enzimática, os profissionais relataram já terem visto casos graves em decorrência do 
tratamento de malária vivax. CONCLUSÃO: Não há eliminação da malária sem a participação de 
diferentes atores sociais, onde o engajamento dos profissionais que trabalham diretamente com 
a malária e um dos fatores cruciais para esse objetivo ser alcançado. O desconhecimento sobre a 
deficiência de G6PD por parte dos profissionais de saúde que atuam no combate a doença, pode 
limitar a implementação de novas drogas como a Tafenoquina. 

]

Palavras Chaves: Percepções, profissionais de saúde, malária vivax, G6PD
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                 OS EFEITOS DA CYP2D6 NO METABOLISMO DA PRIMAQUINA

Bolsista: Yanka Evellyn Alves Rodrigues Salazar

Orientador: Gisely Cardoso de Melo

Colaboradores: Jaiana Larissa de Morais Cardoso, Emanuelle Lira da Silva, Laila Rowena 
Albuquerque Barbosa, Anne Cristine Gomes de Almeida

Instituições: 1º FMT-HVD; 2º Centro Universitário FAMETRO

Fonte de Financiamento: FAPEAM

INTRODUÇÃO: A Primaquina (PQ), utilizada no tratamento para malária vivax, é um hipnozoiticida 
que precisa ser biotransformado em metabólito ativo para exercer a sua função. A CYP2D6 é a 
principal enzima responsável pela sua metabolização. Estudos recentes sugerem que a presença 
de polimorfismos no gene de CYP2D6 pode alterar a taxa de metabolização da PQ, o que 
contribuiria para o aumento de recorrências clínicas de malária. OBJETIVO: Analisar o genótipo da 
CYP2D6 no metabolismo da primaquina em pacientes com malária por P. vivax atendidos na 
Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado. MÉTODOS: É um estudo 
observacional de coorte, no qual foram incluídos pacientes com monoinfecção por P. vivax. 
Administrou-se cloroquina e PQ para os pacientes e foram acompanhados durante 180 dias 
através da plataforma SIVEP. Houve a inclusão de 311 pacientes, que foram divididos em grupo 
Caso (notificação de recorrência clínica em seis meses) e grupo Controle (sem notificação). 
Realizou-se a genotipagem de 11 SNPs por qPCR em tempo real. Os diplótipos foram inferidos por 
meio do software HaploStats. Determinou-se um fenótipo predito através do score de atividade 

enzimática. RESULTADOS: Os alelos de atividade enzimática normal, *1 e *2, tiveram frequência 
de 40% e 28,1%, respectivamente. O alelo *4, correspondente à atividade enzimática nula, teve 
frequência igual a 8,7%.  Os alelos que correspondem à atividade enzimática diminuída, *10, *17 
e *41, tiveram frequências semelhantes (2%, 2,3% e 2,8%, respectivamente). Alelos *29 e *9, 
também de função diminuída, apresentaram menor frequência (1,1% e 0,9%). Não houve 
diferença significativa nas frequências alélicas dos pacientes dos grupos Caso e Controle (p = 
0,606, teste qui-quadrado). CONCLUSÃO: Não foi possível estabelecer uma associação entre a 
frequência alélica e a recorrência de malária nos indivíduos incluídos no estudo, sugerindo que os 
genótipos de CYP2D6 nem sempre influenciariam na ocorrência de novos episódios da doença.

Palavras-chave: cyp2d6, recaída, primaquina
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MIC 01

Perfil de sensibilidade antifúngica do complexo de espécies Cryptococcus neoformans e 
Cryptococcus gattii isolados de pacientes diagnosticados com criptococose na Fundação de 
Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado.

Bolsista: Valéria Soares Chagas

Orientador: Dra. Kátia Santana Cruz

Colaborador(es): Silviane Pinheiro; Priscila Saad Schneider; Nayara Correa Aydar de Oliveira, 
Nayra Sulany 

Instituições: 1º FMT-HVD; 2º. Universidade Nilton Lins; 3º. Instituto de Pesquisa da Amazônia 
(INPA).

Fonte de Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM).

INTRODUÇÃO: A criptococose é uma micose invasiva, causada por inalação de propágulos fúngicos 
das espécies do complexo Cryptococcus neoformans e do complexo  Cryptococcus gattii.OBJETIVO: 
Avaliar o perfil de sensibilidade do complexo de espécie C. neoformans/C. gattii isolados de 
pacientes diagnosticados com criptococose na Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira 
Dourado no período de junho de 2017 a maio de 2019. Determinar a Concentração Inibitória 
Mínima CIM das cepas clínicas de Cryptococcus sp. frente aos antifúngicos: anfotericina B, 
fluconazol e itraconazol. Descrever perfil epidemiológico dos pacientes incluídos no estudo. 
Investigar a incidência e a prevalência da Criptococose no Estado do Amazonas no período de 2017 a 
2019. MÉTODOS: O estudo laboratorial foi conduzido no Laboratório de Micologia da FMT-HVD, 
utilizando culturas de amostras clínicas provenientes de líquor e sangue. Utilizou-se o protocolo 
M27-A3 recomendado pela Clinical and Laboratory Standards Institute (Instituto de Padrões 
Clínicos Laboratoriais), as soluções estoque de antifúngicos Anfotericina B (ANF) e Itraconazol (ITR) 
foram preparadas previamente em dimetil sufóxido (DMSO) e a de Fluconazol (FLU) diretamente em 
meio RPMI 1640. Em seguida as soluções foram diluídas em meio RPMI 1640 e tamponado com 
(MOPS). A faixa de concentração testada para o FLU foi de 0,125 µg/mL a 64 µg/mL, de ANF e ITR de 
0,062 µg/mL a 16 µg/mL. Todas as soluções foram armazenadas a uma temperatura de -20 ºC até o 
momento do uso. RESULTADOS: Foram realizados um total de 24 amostras referentes aos anos 
2017, 2018 E 2019. Quanto a apresentação dos resultados epidemiológicos destas análises 
concluímos que: dentre as duas espécies do microrganismo, houve uma prevalência para C. 
neoformans. Em se tratando do sexo, houve uma prevalência para o sexo masculino (69%). Em 
relação a Concentração Inibitória Minima (CIM), resultou em: ANF -> Uma variação de 0,25 µg/mL a 
0,3 µg/mL, FLU -> Uma variação de 2 µg/mL a 1 µg/mL e ITR -> Uma variação 0,175 µg/mL a 0,03 
µg/mL. CONCLUSÃO: Clonclui-se que as cepas encontram-se dentro do padrão de sensibilidade 
frente a terapia utilizada com os antifúngicos Anfotericina, Fluconazol e Itraconazol.

Palavras Chaves: Atividade antimicrobiana, Análise epidemiologica na amazônia, Protocolo M27-
A3.  



ANAIS DO CONGRESSO  DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA FMT-HVD 2019

34

MIC 02

 Teste rápido para pesquisa de antígeno criptocócico (CrAg) em pacientes da Fundação de 
Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado - aspectos clínicos e laboratoriais.

Bolsista: Priscila Saad Schneider
Orientador: Dra. Kátia Santana Cruz
Colaborador(es): Valéria Soares Chagas; Lizandra Stephanny Fernandes Menescal; Fabiane Sales de 
Almeida; Clarissa Santana Cruz; Larissa Svetlana Cavalcante Silva; Nayara Correa Aydar de Oliveira.
Instituições: 1º FMT-HVD; 2º Universidade Nilton Lins; 3º Universidade Federal do Amazonas, 4º 
Universidade Estadual do Amazonas  

Fonte de Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM)

INTRODUÇÃO: Criptococose é uma micose sistêmica, causada pela inalação de partículas 
infectantes de leveduras do complexo Cryptococcus neoformans e do complexo Cryptococcus gattii, 
que permanece nos pulmões, podendo disseminar por via hematogênica, alojando-se no SNC. Uma 
inovadora técnica para detecção de antígeno criptocócico, método imunocromatográfico, 
denominada Lateral Flow Assay (CrAg/LFA). Tem sido recomendado pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) para o diagnóstico precoce da meningite criptocócica em pacientes infectados pelo 
HIV. OBJETIVO: Verificar a frequência de detecção por CrAg-LFA em amostras clínicas de pacientes 
com suspeita de criptococose, e descrever o perfil epidemiológico e laboratorial dos pacientes 
incluídos no estudo. MÉTODOS: Este foi um estudo de caráter retrospectivo e prospectivo, 
transversal e descritivo, que avaliou a utilização do teste rápido para pesquisa de antígeno 
criptocócico (CrAg) em 72 amostras e seus aspectos epidemiológicos e laboratoriais, no período de 
julho de 2017 a maio de 2019. As amostras positivas foram submetidas a crescimento em Ágar Niger 
e diferenciação de espécies em Ágar CGB. RESULTADOS: Das 72 amostras que participaram deste 
estudo, 15 amostras apresentaram resultado positivo (21%). Houve predominância do sexo 
masculino em 64%. Quanto ao material utilizado, o LCR representou 87%. Quanto aos status 
imunológico, dentre os 15 pacientes que apresentaram resultados positivos, 14 eram portadores de 
retrovirose - HIV (93%) e dentre estes, 50 % (N=7) fazem uso de TARVs. Quanto a procedência dos 
pacientes com CrAg positivo, 73% (N=11) são procedentes de Manaus-AM, e 27 % (N=4) são de 
outros municípios. A contagem de CD4+ nos casos positivos apresentou valores menores que 100 
células/mm³ em 73% (N=11) dos casos, CD4+ entre 101 e 200 células/mm³ teve uma prevalência de 
20% (N=3), e apenas 7% (N=1) com CD4+ entre 401-500 células/mm³. Quanto a cultura das amostras 
com CrAg positivo, 47%(N=7) foram de Cryptococcus neoformans, 20%(N=3) de Cryptococcus gattii e 
33%(N=5) não apresentaram crescimento fúngico. CONCLUSÃO: A porcentagem de positivação do 
teste para pesquisa de CrAg foi de 21% dos casos, houve prevalência do sexo masculino, na faixa 
etária de 21 – 30 anos com importante porcentagem de pacientes infectados pelo HIV, com uma 
contagem de CD4 + menor que 100 células/ mm³. 

Palavras Chaves: CrAg/LFA; Criptococose; Antigenemia



35

PAR 01

ANAIS DO CONGRESSO  DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA FMT-HVD 2019

BERTIELOSE E MANSONELOSE NOS MUNICÍPIOS DE ALVARÃES E TEFÉ NO AMAZONAS, BRASIL

1
Bolsista: Filipe do Vale Monteiro

a 2Orientador: Profª Dr . Marilaine Martins

Instituições: 1 Faculdade Metropolitana de Manaus - FAMETRO; 2 Fundação de Medicina 
Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado FMT-HVD. 

Fonte de Financiamento: FAPEAM

INTRODUÇÃO: Parasitoses intestinais e filarioses são algumas das doenças que podem retirar das 
populações menos favorecidas sua força e seu tempo de trabalho, gerando incapacidades físicas e 
de aprendizado, minando suas chances de desenvolvimento humano. Bertiella sp., agente 
causador da bertielose, são parasitos comuns em primatas e podem acometer, acidentalmente, os 
seres humanos. Bertielose tem sido confirmada em moradores do município de Alvarães e Tefé, no 
Amazonas. Ambos os municípios também são endêmicos de Mansonella sp., helminto sanguíneo 
causador da mansonelose. OBJETIVO: Identificar os portadores de bertielose e mansonelose nos 
municípios de Alvarães e Tefé no Amazonas, Brasil.  MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo e 
exploratório de corte transversal, tipo inquérito populacional domiciliar. Foram encaminhados para 
serem analisados os resultados dos exames coproparasitológicos e hemoscópicos de moradores 
das áreas urbanas dos municípios de Tefé e Alvarães, no Estado do Amazonas. RESULTADOS: O total 
de 405 resultados de exames parasitológicos das fezes foram analisados, sendo 298 (73,6%) 
positivos, para pelo menos uma espécie de parasito intestinal e 107 (26,4%) negativos. Em 108 
(27%) foram positivos para os protozoários e 84 (20,7%) para os helmintos intestinais e pela 
associação por helmintos e protozoários 106 (26%). Entre os protozoários a maior prevalência foi 
para Entamoeba histolytica/dispar com 138 (34,1%), seguido por E coli com 73 (18%), G. lamblia 
com 69 (17,0%), E. nana com 37 (9,1%), e a faixa etária com maior prevalência de parasitados foi a 
de 0 à 5 anos. Entre os helmintos, as maiores prevalências foram para e T. trichiuris com 121 (30%) 
seguido por A. lumbricoides com 114 (28,1%), Bertiella sp. com 6 (1,5%), e a faixa etária com maior 
prevalência de parasitados foi para ≥51 anos. Foram realizados 183 exames da gota espessa de 
sangue e entre eles nenhuma amostra foi positiva para Mansonella sp. Todos os portadores das 
parasitoses receberam o tratamento específico para eliminação dos parasitos. CONCLUSÃO: As 
parasitoses intestinais são problemas para a população, pois dificulta a qualidade de vida devido os 
problemas de saúde que ocasionam. Por isso é importante a investigação parasitológica para poder 
tratar e oferecer melhores condições para essa população que acaba sendo negligenciada.

Palavras Chaves: Parasitoses Intestinais, Bertiella, Mansonella
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PERFIL DOS CASOS DE SARAMPO NO MUNICÍPIO DE MANAUS ATENDIDOS NA FUNDAÇÃO DE 
MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO NO PERÍODO DE MARÇO A JULHO DE 
2018
Bolsista: Thalita Dias Pessoa
Orientador: Dra. Marilaine Martins
Colaborador(es): Enfª Alessandra Pinheiro Vidal

Instituições: Fundação de Medicina Tropical-Doutor Heitor Vieira Dourado; Universidade do 
Estado do Amazonas

Fonte de Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Amazonas 

INTRODUÇÃO: No período de fevereiro de 2018 a março de 2019, no Estado do Amazonas, foram 
registrados 11.423 casos de sarampo, sendo 9.808 casos confirmados, dos quais 8.986 
notificados em Manaus. Em um cenário de emergência, as equipes de saúde seguiram o roteiro 
para a investigação coletando dados, buscando pistas, fazendo busca ativa, analisando dados e 
por fim encerrando os casos. O mapeamento de doenças e dos riscos através da técnica do 
geoprocessamento é uma proposta, em meio ao avanço tecnológico, de vincular informações 
espacialmente referidas a fim de planejar ações da saúde coletiva, entre eles o SiPoS. OBJETIVO: 
Descrever o perfil dos casos de sarampo no município de Manaus atendidos na FMT-HVD no 
período de março a julho de 2018. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa retrospectiva, 
transversal, utilizando dados das fichas do SINAN para doença exantemática. RESULTADOS: 
Foram avaliados 73 casos, sendo 43,8% sexo feminino e 56,1% masculino, com a idade de 3 meses 
a 45 anos.  A raça/cor predominante foi parda 83,6%. Quanto ao nível de escolaridade, 71,23% 
apresentou faixa etária inferior a escolar, seguida por 15,07% com ensino fundamental 
incompleto. O maior número de casos ocorreu na zona norte (36,4%) seguido pela zona leste e sul 
(21,9%). Os casos foram distribuídos em 29 bairros, com maior prevalência na Colônia Terra Nova 
(13,7%), seguido pelo Monte das Oliveiras (6,8%), Cidade Nova, Petrópolis e Praça 14 de 
novembro (5,4%) respectivamente. Os sintomas associados à febre e ao exantema, foram de 
tosse (95,8%), coriza (91,7%), artralgia/artrite e gânglios retro auriculares/occipitais (15,0%) 
respectivamente. Cerca de 86,3% dos casos não estavam vacinados contra o sarampo e 84,9% 
relataram não ter história de contato com caso suspeito ou confirmado. 
CONCLUSÃO: Em Manaus não havia registro de casos de sarampo desde os anos 2000 e foi 
declarada epidemia em 2018. Os casos demonstraram uma problematização na cobertura 
vacinal. O SiPoS mostrou ser mais uma ferramenta no processo de georreferenciamento para 
diferentes enfermidades, tendo sido utilizada pela primeira vez no sarampo.

Palavras-Chaves: SiPoS; Sarampo; Monitoramento epidemiológico
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CAUSAS INFECCIOSAS DE DOENÇA EXANTEMÁTICA AGUDA EM PACIENTES ADULTOS ATENDIDOS 
NA FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO(FMT-HVD)

1
Bolsista: Cosmo Vieira da Rocha Neto

1,2Orientador: Camila Helena Aguiar Bôtto de Menezes 
3 1

Colaboradores: Yanka Karolinna Batista Rodrigues ; Isa Cristina Piauilino ; Luiz Henrique Gonçalves 
1 4 2Maciel ; Yasmin Ferreira ; Márcia da Costa Castilho

1 2 3Instituições:  Universidade do Estado do Amazonas - UEA; FMT-HVD; Universidade Nilton Lins – 
4

UNL; Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

Fonte de Financiamento: FAPEAM

INTRODUÇÃO: Diversas infecções virais e bacterianas cursam com quadro de exantema agudo. Na 
região Amazônica brasileira além das três arboviroses de maior importância em saúde no Brasil - 
Dengue, Chikungunya e Zika - circulam ainda os vírus Mayaro e Oropouche que podem apresentar-se 
clinicamente com exantema. OBJETIVO: Estimar a prevalência de causas infecciosas de doença 
exantemática aguda em pacientes adultos atendidos na FMT_HVD no período de agosto de 2018 a 
junho de 2019. MÉTODOS: Estudo observacional, descritivo, de prevalência. RESULTADOS: No 
período de fevereiro de 2018 a maio de 2019, 340 pacientes com doença exantemática aguda que 
buscaram espontaneamente a FMT-HVD foram incluídos no estudo (228 mulheres e 112 homens), 
66,8 % dos participantes foram positivos para Zika (227/340), 0,88% foram positivos (3/340) para 
dengue e 0,29% para chikungunya (1/340) pela RT-qPCR. Não foi evidenciada infecção pelos vírus 
Mayaro e Oropouche. Os testes sorológicos evidenciaram positividade para Citomegalovírus em 
5,0% (17/340), Sarampo em 0,8% (3/340), Epstein-Baar em 1,1% (4/340), Parvovírus B19 em 0,3% 
(1/340) e Rubéola em 0,3% (1/340). Foram identificados dois casos de infecção por HIV (0,6 %; 2/340) 
e 2 casos de sífilis (0,6 %; 2/340). A coinfecção ZIKV e HIV foi observada em um paciente (0,3%; 1/340). 
No que se referem às características clínicas, 87,9 % (299/340) do exantema apresentado no 
momento do atendimento eram de característica máculo-papular. O prurido foi relatado em 85,8 % 
(292/340), a artralgia em 70% (238/340), a hiperemia conjuntival foi observada em 56,2 % (191/340) 
e o edema em 61,4% (209/340). A febre foi referida em 48,8% (166/340) dos pacientes. CONCLUSÃO: 
Os resultados mostram alta prevalência de infecção por vírus Zika, porém alta frequência de casos em 
que as três principais arboviroses de importância para o país não foram detectadas. Diante da 
circulação de outros arbovírus na região Amazônica como os vírus Mayaro e Oropouche, de outras 
infecções virais como o vírus HIV, parvovírus B19, Epstein Baar e citomegalovírus, da sífilis, e mais 
recentemente da reemergência do sarampo em Manaus, faz-se necessário um sistema de vigilância 
que abranja estas infecções que podem cursar com quadros de exantema agudo na região 
Amazônica.

Palavras Chaves: exantema, arboviroses, Zika, Amazônia.
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DETECÇÃO DE ARBOVIRUS EM PACIENTES COM DOENÇA EXANTEMÁTICA AGUDA ATENDIDOS 
NA FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO

Bolsista: Yanka Karolinna Batista Rodrigues
Orientador: Márcia da Costa Castilho
Colaborador (es): Luiz Henrique Maciel; Aline Côrte de Alencar; Camila Bôtto de Menezes; Sérgio 
Damasceno Pinto; João Bosco de Lima Gimaque; Cosmo Vieira; Yasmim Ferreira; Michele de Souza 
Bastos Barrionuevo; Maria Paula Gomes Mourão

Instituições: 1. Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD); 2. 
Universidade Nilton Lins; 2. Universidade do Estado do Amazonas

Fonte de Financiamento: FAPEAM, CNPq e SVS/MS

INTRODUÇÃO: As arboviroses são doenças responsáveis por grandes epidemias, principalmente em 
regiões de clima tropical. Após o surto de Zika (ZIKV) no ano de 2015, colocou em alerta as 
autoridades de saúde do Brasil e mundo e, recentemente, a razão da co-circulação de outras 
arboviroses como a Dengue (DENV) e Chikungunya (CHIKV) também responsáveis por surtos com 
cursos clínicos semelhantes. Na região Amazônica brasileira, ainda circulam outras arboviroses como 
os vírus Mayaro (MAYV) e Oropouche (OROV), com surtos registrados desde a década de 70 e mais 
recente reportado nos anos de 2007 e 2008 na cidade de Manaus. OBJETIVO: Detectar os vírus Zika, 
Dengue, Chikungunya, Mayaro e Oropouche e Descrever o perfil epidemiológico da população 
atendida. MÉTODOS: Após a avalição dos critérios de elegibilidade e obtenção de consentimento, 
realizou-se a coleta de amostras de sangue e urina para extração automatizada do RNA viral, seguida 
da reação em cadeia da polimerase da transcrição reversa em tempo real (RT-qPCR) para ZIKV, DENV 
e CHIKV com o kit molecular ZDC (Bio-Manguinhos); MAYV pelo protocolo descrito por Waggoner et 
al, 2018 e OROV por NAVECA et al, 2017. RESULTADOS: No período de fevereiro/2018 a maio/2019 
foram incluídos 340 pacientes. Destes, 34,1% (116/340) pertencentes ao sexo masculino e 65,9% 
(224/340) ao sexo feminino, idade média de 36 anos (18 a 80 anos); todos procedentes da cidade de 
Manaus. Das 340 amostras analisadas 66,8% (227/340) foram positivas para o ZIKV-RNA; DENV-RNA 
em 1,2% (04/340); CHIKV-RNA em 0,3% (1/340). Para o MAYV e OROV todas apresentaram resultado 
negativo. CONCLUSÃO: Na população estuda foi constatado a alta prevalência de infecção pelo 
ZIKAV, sendo no sexo feminino o de maior ocorrência. Ainda que em menor número, outras 
arboviroses de importância médica também foram detectadas; no entanto, coinfecções não foram 
evidenciadas nesta população. A disponibilização de testes diagnósticos sensíveis e específicos são 
de fundamental importância no auxílio e fortalecimento da atenção a saúde das populações, 
auxiliando a vigilância epidemiológica na necessidade da detecção precoce de surtos e epidemias, 
seja na implantação de medidas de prevenção e na atenção adequada aos indivíduos acometidos. 

Palavras Chaves: Zika, Dengue, Mayaro, Oropouche, Brasil7
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IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES DE RISCO PARA O DESMAME PRECOCE NAS CRIANÇAS EXPOSTAS 

AO VÍRUS ZIKA ATENDIDAS NA FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL DOUTOR HEITOR VIEIRA 

DOURADO (FMT-HVD)

Bolsista: Thais Dourado de Andrade
Orientador: Silvana Gomes Benzecry 
Colaborador(es): Lucíola de Fátima Peixoto Castro

Instituições: 1º FMT-HVD; 2º. Universidade Nilton Lins; 

Fonte de Financiamento: FAPEAM

INTRODUÇÃO: A amamentação é uma prática benéfica para a criança e está relacionada a 

reconhecidos benefícios imunológicos e cognitivos. O estigma infecção pelo vírus Zika pode ser 

um obstáculo para o aleitamento materno preconizado pela OMS. OBJETIVO: Identificar os 

fatores de risco para o desmame precoce entre crianças expostas ao vírus Zika durante a gestação 

atendidas no ambulatório da FMT-AM. MÉTODOS: Estudo transversal. População composta por 

crianças expostas ao vírus Zika durante a gestação atendidas na FMT-HVD. Coleta de dados por 

meio da aplicação de formulário aprovado em comitê de ética. RESULTADOS: Gestantes: idade 

40,9% entre 19 e 29 anos, 68,2% multíparas, 12,2% < 6 consultas de pre-natal. Crianças: 48,5% 

tinham de 361 a 540 dias na consulta, 50% nasceram de parto cesária e 9% pesavam menos de 

2500g ao nascer.  Aleitamento materno: exclusivo menor que 3 meses em 22% das crianças. 

Complementado 19% em crianças menores de 3 meses. 75,4% usa mamadeira. 47,5% bebe suco. 

54,8% come fruta. 66,7% come mingau. 41,9% comem papinha. 24,2% comem a refeição da casa.  

CONCLUSÃO: A maior parte das crianças estudadas, menores de 3 meses de idade, não teve 

amamentação exclusiva, conforme preconizado pela OMS. A introdução de outros alimentos e o 

uso de mamadeira foram alguns dos fatores, possivelmente envolvidos.

Palavras Chaves: Aleitamento Materno; Zika vírus; Desmame precoce
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SOROPREVALÊNCIA DE DOENÇAS INFECCIOSAS EXANTEMÁTICAS EM TEMPOS DE SARAMPO

Bolsista: Yasmin Ferreira Martins
Orientadora: Márcia da Costa Castilho 
Colaborador(es): Luiz Henrique Maciel; Aline Côrte de Alencar; Camila Bôtto de Menezes; Sérgio 
Damasceno Pinto; João Bosco de Lima Gimaque; Yanka Karolinna Batista Rodrigues; Cosmo Vieira da 
Rocha Neto; Michele de Souza Bastos Barrionuevo; Maria Paula Gomes Mourão
Instituições: 1. Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD); 2. Centro 
Universitário do Norte (UNINORTE); 3. Universidade do Estado do Amazonas; 4.Universidade Nilton 
Lins (UniLins).
Fonte de Financiamento: FAPEAM, CNPq e SVS/MS.
INTRODUÇÃO: As doenças exantemáticas são caracterizadas por um quadro de manifestações 
cutâneas ao longo do corpo que podem se apresentar como máculas, pápulas, pústulas ou 
petéquias. São causadas comumente por infecções virais, porém, infecções bacterianas como a 
Sífilis também apresentam um quadro de exantema. O diagnóstico laboratorial geralmente é 
realizado por testes sorológicos e de biologia molecular. OBJETIVO: Estimar a soroprevalência da 
infecção por Sarampo, Parvovírus B19, Epstein-Barr, Citomegalovírus, Rubéola, HIV e Sífilis em 
pacientes com doença exantemática aguda e descrever o perfil epidemiológico da população 
atendida. MÉTODOS: Após a avaliação dos critérios de elegibilidade e obtenção de consentimento, 
amostras foram coletadas e seguida, imediatamente, com a testagem rápida utilizando kits 
comerciais (imunocromatográfico) fornecidos pelo Ministério da Saúde, para o HIV (Bioclin) e Sífilis 
(Alere). A detecção qualitativa de anticorpos da classe IgM, pelo método imunoenzimático (ELISA), foi 
realizada para os demais vírus de interesse no estudo, utilizando-se kits comerciais (EUROIMMUN). 
RESULTADOS: No período de fevereiro/2018 a maio/2019 foram incluídos 340 pacientes com 
doença exantemática aguda que buscaram a FMT-HVD, sendo 34,1% (116/340) pertencentes ao 
sexo masculino e 65,9% (224/340) ao feminino, idade média de 36 anos (18 a 80 anos); todos 
procedentes da cidade de Manaus. Os testes sorológicos evidenciaram positividade para 
Citomegalovírus em 5,0% (17/340), Epstein-Baar em 1,1% (4/340), Sarampo em 0,8% (3/340), 
Parvovírus B19 e Rubéola em 0,2% (1/340) cada. Os testes rápidos para Sífilis demonstraram positividade 

em 0,5% (2/340) e para a infecção pelo HIV em 0,2% (1/340). Em 6,4% (22/340) das amostras foi 
observado a coinfecção entre os marcadores sorológicos avaliados. CONCLUSÃO: Nas amostras 
testadas os resultados do estudo demonstraram maior positividade para a infecção pelo 
Citomegalovírus e a coinfecção com os demais marcadores sorológicos investigados; os 
participantes do sexo feminino foram os de maior ocorrência, com exceção do Sarampo. Os testes 
imunológicos continuam tendo importância no diagnóstico das infecções seja pelo seu baixo custo e 
simplicidade de execução. No entanto, com a circulação de novos agentes causadores de doenças 
emergentes e/ou reemergentes faz-se necessário a constante avaliação do desempenho 
(sensibilidade e especificidade) desses testes, frente aos cenários de surtos epidêmicos na 
população em geral. 
Palavras Chaves: Parvovírus B19, Epstein-Barr, Citomegalovírus, Rubéola, HIV, Sífilis, Brasil.
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