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O PPGDIP 

O Programa de Doenças Infecciosas e Parasitárias, da Faculdade de 

Medicina da UFRJ foi fundado em 1970 pelo professor titular Dr José 

Rodrigues Coura. É um dos primeiros programas de pós-graduação 

médicos do Brasil, e o pioneiro em doenças infecciosas e parasitárias.  

Sua estruturação inicial foi consolidada para a formação de alta 

qualificação técnico-profissional de graduados em medicina. Ao final dos 

anos 90, o corpo docente do curso verificou a necessidade de realizar uma 

grande mudança. Com uma visão em pesquisa com atuação 

multidisciplinar, graduados em outras áreas de atuação passaram a ser 

admitidos no programa, traçando um perfil variado de egressos com 

progressiva consolidação da produção científica.  

Com sua primeira sede no Pavilhão Carlos Chagas, hoje se encontra 

sediado no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), no 5º 

andar, Ala A, Rua Rodolpho Paulo Rocco, 255 - Cidade Universitária - Ilha 

do Fundão - Rio de Janeiro – RJ, CEP: 21941-913. 

Atualmente conta com 21 professores no corpo docente, profissionais 

estes com sólida contribuição científica totalizando mais de 2 mil trabalhos 

publicados, nos mais importantes periódicos em DIP e áreas correlatas.   

Desde sua fundação o Programa de Pós-graduação em Doenças 

Infecciosas e Parasitárias (PPGDIP) segue formando mestres, doutores e 

pós-doutores altamente qualificados, com reconhecimento nacional e 

internacional. 
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GERENCIAMENTO DE ANTIMICROBIANOS EM UNIDADES DE TERAPIA 
INTENSIVA DE UM HOSPITAL PRIVADO NO RIO DE JANEIRO UMA 
CONTRIBUIÇÃO A SAÚDE ÚNICA 

 
Freitas, WA - UFRJ; Alves, MB – UFRJ; Nouér, SA – UFRJ. 

 
RESUMO 
Introdução: Estratégias restritivas com antibacterianos elevam qualidade na 
terapêutica e não tem impacto negativo na mortalidade. Antimicrobianos podem 
ser utilizados em humanos ou animais e geram resíduos ambientais, a resistência 
microbiana desta forma impacta negativamente na saúde única: humana, 
ambiental e animal. Objetivo: Determinar e analisar consumo de antibióticos, 
densidade de incidência e desfechos dos pacientes internados nas UTI e estimar 
o impacto do período pandêmico. Métodos: Estatística descritiva de uma série 
temporal com intervenção em UTI com restrição de doses de meropenem de 6 
para 3g/dia e tempo de uso para de 7 a 10 dias para todos os antimicrobianos 
(TA) (amicacina, aztreonam, cefepima, ceftaroline, ceftazidima com avibactam, 
ceftolozane com tazobactam, ciprofloxacina parenteral, ertapenem, meropenem, 
piperacilina com tazobactam, polimixina B e tigeciclina) medidos em DDD/100 
pacientes-dia nas UTI, mortalidade global e densidade de incidência de 
Enterobactérias Resistentes a carbapenemas (DIERC), Pseudomonas aeruginosa 
Resistente a carbapenemas (DIPRC) ambas por 1000 pac-dia  e mortalidade 
global (%), dados em mediana mensal. O período pré-intervenção (janeiro 2013 a 
maio 2017), o pós-intervenção (junho de 2017 - maio de 2021), incluindo o período 
pandêmico março de 2020 a maio de 2021. Resultados: Respectivamente, 
mortalidade global, consumo de meropenem, consumo TA, DIERC e DIPRC. 
Antes da intervenção: janeiro 2013 - maio 2017: 21,7; 44,6; 89,4; 4,5; 4,4; após a 
intervenção: junho 2017- fevereiro 2020 sem internações COVID-19: 16,1; 12,7; 
75,3; 4,5; 2,5 e após a intervenção período pandêmico: março 2020 a maio 2021: 
21,8; 15,1; 70,3; 8,6; 2,7. Conclusão: O uso restritivo de antimicrobianos pode 
diminuir a densidade de multirresistentes e não gerou aumento expressivo na 
mortalidade global mesmo incluindo o período da pandemia viral por COVID 19. 
Gerenciar o uso de antibióticos pode contribuir e gerar impactos positivos na 
Saúde Única. 
 
Palavras chaves: Gerenciamento de antimicrobianos – Mortalidade – Resistência 
microbiana - Saúde única 
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ESTUDO GENÔMICO E IMUNOLÓGICO DAS INFECÇÕES VIRAIS DO 
SISTEMA NERVOSO CENTRAL NO RIO DE JANEIRO: SARS-CoV-2 NO 
LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO 

 
Samya Jezine da Silva, Marzia Puccioni-Sohler 
 
Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias, Faculdade de 
Medicina, Universidade Federal do Rio de Janeiro Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 
RESUMO 
Introdução: O SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) é 
um vírus emergente isolado pela primeira vez em amostras humanas em 
dezembro de 2019. Além da doença respiratória e outras complicações, o SARS-
CoV-2 é causa de complicações neurológicas. Entretanto, existem poucos relatos 
de detecção da infecção viral no líquido cefalorraquidiano (LCR). Objetivo: Avaliar 
a presença da infecção pelo SARS-CoV-2 no LCR. Método: Trata-se de estudo 
retrospectivo. Foram selecionadas 29 amostras de LCR de 26 pacientes com 
suspeita de infecção viral no sistema nervoso (SN), negativas para GC, BK ou 
fungos, coletadas no período de janeiro de 2020 – abril 2021. A análise do LCR 
incluiu: citologia, bioquímica, avaliação microbiológica, pesquisa de anticorpos 
para lues e anti-SARS-CoV-2 (ELISA), e RT-PCR (transcriptase reversa-reação 
em cadeia de polimerase). O estudo foi aprovado pelo CEP HUCFF/UFRJ CAAE: 
40282920.7.0000.5257. Resultados: Dezesseis amostras de LCR eram 
provenientes de 14 (54%) pacientes com suspeita de COVID-19 (WHO, 2021): 
romboencefalite (3), encefalopatia (5), mielite (1), encefalite (1), meningite (1), 
meningoencefalite (1), ADEM (2). Deste grupo, seis (43%) casos foram 
confirmados para SARS-CoV-2 por RT-PCR em amostras respiratórias. O exame 
do LCR revelou: mediana (variação) de 2 células/mm3 (1-4829), 60 mg/dL de 
glicose (36-128), 83,5 mg/dL de proteína (24-128), 15/16 negativas para RT-PCR 
e uma inconclusiva, e seis reativas para IgG SARS-CoV-2 no LCR. As amostras 
do grupo não-COVID-19 foram todas negativas para RT-PCR e IgG específica no 
LCR. Conclusão: O teste molecular negativo em amostras de LCR não permite 
excluir o diagnóstico de neuroCOVID-19. Os testes imunológicos de detecção de 
anticorpos específicos podem representar um apoio adicional ao diagnóstico de 
neuro-COVID-19. 
 
Palavras-chave: complicações neurológicas à COVID-19, líquido 
cefalorraquidiano, SARS-CoV-2, saúde global. 

Fonte de auxílio financeiro: FAPERJ/ CAPES. 
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ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO APÓS VACINA CONTRA O SARS-COV-
2: OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIAL?  RELATO DE UM CASO. 
 
Mello, CS- UFRJ; Magalhaes, SV - UNIRIO; Penedo, BV - UNIRIO; Puccioni-
Sohler, M (UFRJ).  
 
Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias, Faculdade de 
Medicina, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 
RESUMO 
Introdução: Existem notificações de trombose venosa cerebral (TVC) após 
administração de vacinas contra SARS-CoV-2. Apresentamos o relato de um caso 
de evento isquêmico cerebral após a segunda dose da Astrazeneca em um 
homem de 42 anos, sem comorbidades. A TVC é uma causa do Acidente 
Vascular Encefálico (AVE) isquêmico. Notificações dessa condição têm sido feitas 
após administração vacinal contra SARS-CoV-2, associada à trombocitopenia 
trombótica. Por hipótese, agregação plaquetária induzida pelo imunizante poderia 
predispor a eventos tromboembólicos e, posteriormente, episódios hemorrágicos. 
Relato de caso: SCCS, 42 anos, preto, completou em junho/2021 a vacinação 
com a Astrazeneca. Uma semana após, apresentou quadro de hemiparesia à 
esquerda, dores intensas, parestesia e espasticidade em membro superior 
esquerdo. Procurou neurologista, sendo diagnosticado AVE isquêmico. Foram 
prescritos sintomáticos. Pela RM do crânio, evidenciou-se foco de difusão restrita 
no mesencéfalo-do pedúnculo cerebral ao tálamo à direita, sugerindo evento 
isquêmico subagudo. Ademais, avaliação laboratorial de mutação do fator V de 
Leiden, deficiências das proteínas S e C, dosagem dos fatores VIII, IX, XI. Ao 
exame neurológico: marcha hemiparética, com apoio unilateral, força grau 4, 
hiperreflexia, reflexos de Trommer e sinal Babinski à esquerda. Iniciou-se uso de 
antiagregante plaquetário e retorno para reavaliação. Discussão e conclusão: A 
vacinação é a principal estratégia de combate à COVID-19. Com diferentes 
vacinas sendo capazes de induzir resposta eficiente contra a infecção. Mesmo 
seguras e eficazes, os efeitos colaterais são comuns: dor local, linfonodomegalia, 
febre, fadiga e cefaleia. Incomumente, eventos adversos graves, como anafilaxia e 
eventos trombóticos. Portanto, embora já notificados em pacientes imunizados, 
como neste caso, esses eventos ainda não foram identificados como casualidade 
associada à vacina. 
 
Palavras-chave: acidente vascular encefálico, SARS-CoV-2, vacinas, saúde 
global. 
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ACIDENTES PROVOCADOS POR ANIMAIS MARINHOS: OCORRÊNCIA EM 
UMA POPULAÇÃO DE PESCADORES ARTESANAIS 
 
Moana Ferreira dos Santos, Simone Aranha Nouer, Ricardo Pereira Igreja. 
 
Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias, 
Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 
RESUMO 
Introdução: Acidentes causados por animais marinhos peçonhentos e venenosos 
ocorrem por meio do contato acidental podendo resultar em envenenamentos de 
graves consequências, geralmente passíveis de terapias sem embasamento 
científico, inclusive em ambientes hospitalares. Tratando-se de pesca artesanal, a 
exposição aos riscos é cotidiana. Sobre os acidentes, pouco se conhece sobre o 
padrão de ocorrência, epidemiologia, etiologia, sinais e sintomas, e medidas 
terapêuticas comumente empregadas. Sabe-se que fatores ambientais como 
alterações climáticas, desequilíbrios nas populações de predadores naturais e 
poluição de origem antrópica podem significar um aumento da presença desses 
animais no litoral, e consequentemente, uma maior exposição desta população. 
Existe uma carência de registros oficiais e disponibilidade bibliográfica em termos 
de epidemiologia. Como estratégia de garantia de bem estar na relação homem-
ambiente, é de extrema importância compreender o contexto desses acidentes. 
Objetivo: Estimar a frequência, incidência e etiologia dos acidentes provocados 
por animais marinhos via contato com pescadores artesanais no município de 
Arraial do Cabo, RJ, Brasil. Métodos: Estudo descritivo de uma série de casos 
retrospectiva (2001 a 2021), seguido por um estudo descritivo de uma série de 
casos prospectiva (12 meses consecutivos). Serão entrevistados os pescadores 
interessados e registrados na colônia Z5, tendo como principais questionamentos 
a ocorrência e frequência dos acidentes, os animais causadores, sintomas e 
agravos, regiões anatômicas atingidas, tratamento aplicado, encaminhamento 
realizado ou não. Os resultados serão analisados através de métodos de análise 
exploratória e estatística descritiva. Serão gerados mapas georreferenciados 
contendo a distribuição dos resultados das taxas de incidência.  Resultados: 
Conforme dados do SINAN, desde 2001 apenas três casos foram registrados 
(2012, 2017 e 2019), onde os animais causadores dos acidentes não são 
identificados. A fase retrospectiva se encontra em andamento. Conclusão: 
Espera-se elucidar informações sobre ocorrência, frequência, incidência e 
etiologia dos acidentes causados por animais marinhos peçonhentos no Munícipio 
estudado. 
 
Palavras-chave: Envenenamento, Pescador artesanal, Animais peçonhentos, 
Fauna marinha, Toxinas, Saúde única. 
 
Bolsa: CAPES 
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INVESTIGAÇÃO DE FATORES IMUNOGENÉTICOS E VIROLÓGICOS DA 
INFECÇÃO POR CITOMEGALOVÍRUS EM PACIENTES TRANSPLANTADOS 
RENAIS DO RIO DE JANEIRO 
 
Stéphanie Gomes Santos de Almeida; Maria Angélica A. M. Guimarães; Rafael 
Brandão Varella; Ricardo Luiz Dantas Machado. 
 
Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias, Faculdade de 
Medicina, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 
RESUMO 
Introdução: Os polimorfismos em genes que codificam citocinas parecem 
contribuir para o risco ou a patogênese do Citomegalovírus (CMV) e o 
conhecimento detalhado desses polimorfismos no contexto da infecção em 
pacientes imunocomprometidos pode ter implicações na prática clínica. Objetivo: 
Investigar a influência de fatores imunogenéticos e virológicos na infecção e 
doença por CMV em pacientes transplantados renais do Centro Estadual de 
Transplantes, no Hospital São Francisco na Providência de Deus. Métodos: 
Neste estudo retrospectivo observacional amostras de plasma foram coletadas de 
pacientes durante o primeiro ano pós-transplante. A infecção por CMV foi 
diagnosticada por PCR em tempo real (TaqMan) e a genotipagem dos 
polimorfismos de nucleotídeos únicos (SPNs) foi realizada por ARMS-PCR. 
Resultados Preliminares: Foram incluídos 81 pacientes, e a detecção do CMV 
ocorreu em 39,5% (32/81) destes durante o período de acompanhamento. Foi 
realizada a genotipagem dos SNPs de citocinas, onde para TNF-α -308 38% 
(31/81) dos pacientes apresentaram genótipo AG e 62% (50/81) o GG; para IL6 -
174 36% (29/81) apresentaram genótipo CG e 64% (52/81) o GG; para IL10 -1082 
1% (1/81) apresentaram genótipo AA, 93% (75/81) o GA e 6% (5/81) o GG; para 
IL10 -819 91% (74/81) apresentaram genótipo CT e 9% (7/81) o CC; para IL10 -
592 49% (40/81) apresentaram genótipo AC e 51% (41/81) o CC; e para IFN-γ 
+874 43% (35/81) apresentaram genótipo AA, 41% (33/81) o AT e 16% (13/81) o 
TT. Conclusão: A definição de marcadores genéticos correlacionados com o 
aumento de risco de infecções por CMV em receptores de transplante pode 
permitir a adaptação da profilaxia ou de outras estratégias mais efetiva. Nesse 
estudo, o genótipo TT de alta produção de IFN-γ, pareceu conferir proteção para 
rejeição aguda do enxerto. Porém análises envolvendo polimorfismos em genes 
de citocinas são complexas e envolvem muitas variáveis. 
 
Palavras-chave: Polimorfismo; gene de citocinas; CMV; ARMS-PCR; 
imunogenética; transplantados. 
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RESUMO 
Introdução: Picada de serpentes é um problema de saúde pública e emergências 
médicas no mundo. Apesar das pesquisas sobre filogenia, taxonomia, morfologia 
e ecologia de serpentes peçonhentas o tema tem pouca atenção, configurando um 
desafio em saúde pública e conservação ambiental. Evento mediado pela 
biodiversidade e meio ambiente, sua epidemiologia é suscetível ao deslocamento 
espacial com as mudanças ambientais, sociais e antropogênicas globais como 
clima, uso da terra, demografia, economia e mudança global. Objetivo: Abordar a 
relação entre picadas de serpentes e mudanças climáticas. Métodos: Revisão 
bibliográfica no PubMed, Google Schoolar e BVS combinando os descritores: 
ofidismo, serpentes peçonhentas, mudanças climáticas,  biodiversidade e risco. 
Artigos publicados nos últimos 3 anos em inglês e português. Resultados: Dado o 
aspecto ambiental do ofidismo, espera-se uma alteração espacial com as 
mudanças ambientais. A distribuição e a abundância de serpentes sofrerão com o 
aquecimento global por sua tolerância térmica, enquanto as chuvas poderão afetar 
a alimentação e reprodução desses animais. O crescimento da população 
humana, principal causa da mudança no uso da terra, pode impactar serpentes 
em escalas espaciais menores como perda de habitat e biodiversidade. 
Modelagens de Distribuição de Espécies vêm sendo empregadas, mesmo em 
áreas sem registros de distribuição, no estudo do habitat, biodiversidade, 
identificação de fatores ambientais da distribuição das espécies e na previsão dos 
impactos das mudanças climáticas, e podem identificar regiões de potencial risco 
de acidentes. Outra metodologia é a Modelagem Baseada em Agente para 
caracterizar mecanismos de picada de serpentes e identificar fatores de risco. 
Esse modelo explicaria padrões temporais de incidência de picadas por espécie 
de serpente correlacionando a atividade de uso do solo. Conclusão: Estudos eco-
epidemiológicos dos acidentes são fundamentais na estimativa de risco e 
consequente prevenção dos mesmos. 
 
Palavras-chave: Biodiversidade; Eco-epidemiologia; Ofidismo; Mudanças 
Climáticas; Saúde única; Serpentes peçonhentas; 
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RESUMO 
Introdução: Em 20% dos casos de COVID-19, há evolução para doença grave e 
morte, sendo a obesidade um dos fatores de risco associados a estes desfechos 
na fase aguda. Porém, sua associação com complicações tardias é pouco 
conhecida. Objetivos: Estudar o desenvolvimento de complicações na COVID-19 
de fase aguda e pós-aguda em indivíduos não obesos (Nob), com sobrepeso (Sp) 
e obesos (Ob). Métodos: Foram estudados 85 indivíduos com COVID-19 
confirmada laboratorialmente, por meio de biomarcadores metabólicos, 
inflamatórios, coagulatórios e determinação de carga viral (CV). Dados 
demográficos e clínicos foram obtidos através de fichas padronizadas e bancos de 
dados institucionais (ProntHu; MEDTrack), sendo a análise estatística realizada 
pelo software R2. Adotou-se a definição de obesidade estabelecida pela OMS3. 
Resultados: Na população de estudo, 54,1% eram mulheres, a idade média 
(i.m.), 60,6 ± 16,3 anos, e o IMC=28±6 kg/mm2. Na fase aguda, Nob e Sp/Ob, a 
carga viral foi de 6,3x106 ±10,9x106 e 1,1x105±8,7x104 cópias (<14 dias após 
início de sintomas) e, 1,8x103±0,9x103 e 2,4x106±4,9x106 cópias (>14 dias), 
respectivamente. Nos grupos Nob, Sp e Ob, a mortalidade foi de 42,9% x 21,4% x 
35,7% (p = 0.223) e a internação no CTI, 66,7% x 51,9% x 56,7%; TEP/TVP, 
66,7% x 43,3% x 25,9%; HD, 33,3% x 43,3% x 25,9%; VMI, 51,9% x 36,7% x 
33,3%; uso de aminas, 51,9% x 40% x 33,3% e insulina venosa, 14,8% x 6,7% x 
7,4%, respectivamente. Não houve diferenças significativas entre os grupos. Após 
a fase aguda, observou-se a persistência e surgimento de novos sintomas pós-
COVID-19 em 80% e 30%, Nob, x 90% e 60%, Sp/Ob. Em 25% dos casos, 
ocorreu reinternação: 80% Nob e 75% Sp/Ob. Conclusão: Na fase aguda, o 
sobrepeso/obesidade associam-se com o tardio clearance viral, já relatado 
anteriormente4, enquanto na pós-aguda, promovem o prolongamento ou 
surgimento de sintomas caracterizados como pós-COVID-19. 
 
Palavras-chave: COVID-19; Obesidade; COVID-19 pós-aguda; Síndrome 
Respiratória Aguda Grave; Distúrbios Coagulatórios; Saúde Única.   
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RESUMO 
Introdução: A pandemia de COVID-19 expôs diversos desafios em relação às 
medidas de saúde pública no mundo. O melhor prognostico da infecção pelo 
SARS-CoV-2 não é única diferença entre crianças e adultos, uma vez que nessa 
faixa etária o desafio diagnóstico é maior pelas semelhanças da apresentação 
clínica com outros quadros virais comuns. Objetivo: Comparar manifestações 
clínicas da COVID-19 entre crianças e adolescentes internadas em um hospital 
pediátrico universitário com RT-PCR positivo e negativo para SARS-CoV-2 em 
swab nasofaríngeo (SNF). Métodos: estudo de coorte, com crianças internadas 
em um hospital pediátrico universitário, de abril a novembro de 2020, com quadro 
de infecção de vias aéreas superiores e inferiores, exantema febril, sintomas 
gastrointestinais ou neurológicos que realizaram o RT-PCR para investigação de 
COVID-19. Houve acompanhamento durante a internação e após 30 dias, 
utilizando-se questionário padronizado. Comparamos as manifestações clínicas e 
laboratoriais entre crianças com RT-PCR positivo e negativo para SARS-CoV-2, 
utilizando regressão logística. Estudo aprovado pelo CEP. Resultados: foram 
recrutadas 247 crianças, com idade entre 20 dias e 16 anos (média de 49 meses), 
116 (49%) sexo feminino. 33 (13%) apresentaram RT-PCR positivo ou 
indeterminado. 48 (19%) internaram em unidade de terapia intensiva e dois 
pacientes evoluíram para óbito (um em cada grupo). As variáveis associadas ao 
diagnóstico de COVID-19 foram: idade maior que 24 meses (OR=3,4, IC95%=1,4-
8,3); contato domiciliar com um adulto com diagnóstico da COVID-19 (OR=2,9, 
IC95%=1,4-6,2); ausência de tosse na internação (OR=2,2, IC95%= 1,0- 4,7); 
ausência de coriza na admissão (OR=4,0, IC95%= 1,7-9,3), taquipnéia na 
admissão (OR= 2,4, IC95%=1,1-5,1) e menores níveis de hemoglobina na 
admissão (OR=0,8, 95%CI=0,8-1,0). Conclusão: A infecção por COVID-19 não 
foi associada à maior mortalidade neste estudo de coorte. O contato domiciliar 
com outro caso, idade mais avançada, falta de sintomas de infecção respiratória 
superior e taquipneia foram associados à infecção pelo SARS-CoV-2. 
 
Palavras chaves: COVID-19, SARS-CoV-2, pediatria 
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RESUMO 
Introdução: Na COVID-19, hipertensão arterial (HAS), obesidade (Obes) e 
diabetes mellitus (DM) são comorbidades relacionadas a gravidade e  desfecho 
fatal. Entretanto, a associação destas e a síndrome metabólica (SMet) com 
complicações da COVID-19 de fase aguda e doença prolongada  são pouco 
conhecidas. Objetivo: Descrever o perfil da COVID-19 em indivíduos com DMet 
em Hospital Terciário. Métodos: Estudo observacional de série de casos de 
indivíduos com COVID-19 confirmada laboratorialmente internados no período de 
maio/2020 a junho/2021. Os dados foram obtidos através de bancos de dados 
(PRONTHU, VisualizaCOVID19) e fichas padronizadas, sendo a análise 
estatística no software R1. Resultados: Dos 84 pacientes incluídos, 54.1% eram 
mulheres, 56.6%, negros/pardos, sendo a mediana de idade de 64 (min=17; 
max95) anos. Entre as comorbidades e fatores de risco para COVID-19, a HAS 
ocorreu em 69/84 (82.4%), DMet em 39/84 (46.4%),  DM em   32 / 84 (38.09%); 
dislipidemia 26/84 (30.95%), Sobrepeso/Obesidade (Sob/Ob), 57/ 84 (67.85) 
indivíduos. Entre os desfechos primários, os resultados mostraram que 28/84 
(33.3%) indivíduos evoluíram para óbito, sendo que 12/28 (42.9%) eram 
portadores de DMet (RR= 1.04 ( IC 95%= 0.7844 – 1.466). Após a alta hospitalar, 
20 pacientes foram acompanhados por ≥ 6 meses, sendo portadores de SMet 
7/20 (35%). Em fase pós-aguda, observou-se a persistência e/ou surgimento de 
novos sintomas em 9/20 (45%).  Os sintomas pós-COVID-19 diagnosticados 
foram: alteração de raciocínio, 10/20 (50%); distúrbios do sono, 9/20 (45%); 
cansaço, 8/20 (40%); perda de atenção, 8/20 (40%) e ansiedade, 7/20 (35%). 
Além disso, 1/20 (5%) evoluiu com dependência de hemodiálise e 2/20  (10%) dos  
indivíduos necessitaram > 2 internações na fase pós-aguda. Conclusão: Os 
dados sugerem discreta relação entre DMet e  desfecho  grave em fase aguda. No 
pós-COVID-19, a persistência e / ou ressurgimento de sintomas em indivíduos 
com DMet deverão ser objeto de mais investigação a longo prazo. 
 
Palavras-chave: Covid-19, Doenças do Metabolismo.  
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RESUMO 
Introdução: Cepas de E. coli podem causar infecções intra ou extra intestinais 
através de genes de virulência. Fluoroquinolonas são utilizadas frequentemente 
no tratamento de infecções causadas por E. coli. A resistência à ciprofloxacina 
(CIP) ocorre por meio de mutações nos genes cromossômicos gyrA e parC ou  por 
determinantes plasmidiais de resistência a fluoroquinolonas (DPRF). Objetivos: 
Determinar a prevalência de amostras de E. coli carreadoras de determinantes de 
virulência e resistência à CIP e as variáveis associadas a esta colonização, em 
estudo transversal com indivíduos na comunidade do Rio de Janeiro. Métodos: 
Espécimes fecais foram obtidos de indivíduos saudáveis atendidos em três 
unidades de saúde do Rio de Janeiro de 2015 a 2019. Dados demográficos e 
clínicos foram coletados por meio de questionário. Amostras fecais foram 
semeadas em ágar MacConkey e identificadas por MALDI-TOF-MS. A 
susceptibilidade à CIP foi realizada por disco-difusão. A identificação dos genes 
DPRF e virulência foram realizadas por PCR. Mutações nos genes gyrA e parC e 
a confirmação de aac(6')-Ib-cr foram identificadas por sequenciamento. Análises 
estatísticas foram realizadas por meio do teste do qui-quadrado ou exato de 
Fisher (p <0,05). Resultados: 623 amostras foram identificadas, das quais 13% 
eram MDR, 9% resistentes a CIP e 7% carreadoras de DPRF (4% qnrB; 1% qnrS; 
1% aac(6')-Ib-cr; 0, 3% qepA e 0.16% qnrB + aac(6')-Ib-cr). A prevalência de 
mutações em gyrA e parC foi de 47% e 40%, respectivamente. Os genes de 
virulência mais frequentes foram fimH (98%), fyuA (69%) e RPai (64%). O uso de 
antimicrobianos e ser profissional de saúde foram associados à colonização 
intestinal por E. coli resistente a CIP (p <0,01). Conclusão: A presença de 
amostras virulentas, resistentes a CIP e carreadoras de DPRF na microbiota 
intestinal pode representar uma ameaça a possíveis infecções de difícil 
tratamento. 
 
Palavras-chave: Escherichia coli; colonização intestinal; comunidade; resistência 
a fluoroquinolonas; mecanismos de virulência. 
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RESUMO 
Introdução: A COVID-19 em crianças tende a ser mais branda do que em 
adultos, porém, crianças menores de 2 anos têm apresentado mais casos graves 
e maior risco de morte. A infecção, marcada clinicamente pela síndrome aguda 
respiratória grave (SRAG), induz uma tempestade de citocinas no paciente 
acometido. Polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) em genes de 
determinadas citocinas podem alterar sua expressão e a gravidade de infecções 
respiratórias. Objetivo: Detectar a presença de infecção pelo SARS-CoV-2 e 
investigar SNPs em genes de IL10 em crianças atendidas no Instituto de 
Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira – IPPMG. Métodos: Nesse estudo 
transversal, amostras respiratórias (swabs naso e/ou orofaringe e aspirados 
traqueais), líquor, sangue total e swabs retais de crianças até 18 anos foram 
utilizadas para detecção do SARS-CoV-2 por RT-qPCR (TaqMan) e o ARMS-PCR 
foi utilizado para genotipagem de SNPs em IL10. Resultados preliminares: 1512 
amostras provenientes de 860 pacientes menores de 18 anos foram avaliadas 
para diagnóstico de COVID-19. O DNA do SARS-CoV-2 foi detectado em 71/1087 
(6,5%) dos SNF, 10/294 (3,4%) ST, 3/60 (5%) LCR, 3/38 (7,9%) ASP e 6/34 
(17,6%) SWR. Quanto a idade, foram positivas 12,7% das amostras de pacientes 
entre 10 e 18 anos; crianças <2 anos, apenas 3,2%; e entre 2 e 10 anos, 8,2%. 
Quanto aos polimorfismos, foram avaliados 92 pacientes até o momento, para 
IL10 -592, o genótipo CA esteve presente em 61% das amostras e o genótipo CC 
em 35%; nos loci -819 e -1082, também foi observada maior prevalência dos 
genótipos heterozigóticos, 81,9% CT e 85% GA, respectivamente. Conclusão: A 
baixa positividade observada em crianças corresponde com demais relatos da 
literatura. Entretanto espera-se elucidar no decorrer do estudo, se a prevalência 
de polimorfismos em IL10 acarretará diferenças na gravidade da infecção na 
população estudada. 
 
Palavras-chave: Coronavírus, genotipagem de polimorfismos, doenças 
respiratórias, interleucinas, SRAG. 
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ABSTRACT 
Introduction: Candidemia is a major complication in hematopoietic cell 
transplantation (HCT), and antifungal prophylaxis with fluconazole decreases the 
incidence of this complication. Methods: We compared 2 strategies for fluconazole 
prophylaxis in patients with hematologic malignancy undergoing autologous HCT 
between 1997 and 2017. From 1997 to 2003, fluconazole prophylaxis (400 mg/d) 
was given to all HCTs, started with the conditioning regimen (early prophylaxis), 
and given until neutrophil engraftment or the need of non-prophylactic antifungal 
therapy. From 2004 on, fluconazole (400mg daily) was started only if (and when) 
the patient developed oral mucositis (late prophylaxis). Results: Among 571 HCT, 
270 received early prophylaxis, 112 received late prophylaxis, and 189 did not 
receive fluconazole because they did not develop oral mucositis. The incidence of 
candidemia was 1.8% in the early prophylaxis group, 0% in the late prophylaxis 
group, and 1.1% in the no prophylaxis group (P = .31). Among patients receiving 
fluconazole, the median duration of prophylaxis was 17 days (range, 6-36 days) in 
the early prophylaxis group and 6 days (range, 2-16 days) in the late prophylaxis 
group (P < .001). Conclusion: The initiation of fluconazole prophylaxis guided by 
the occurrence of oral mucositis (late prophylaxis) was as good as early 
fluconazole prophylaxis. 
 
Keywords: Autologous transplantation; Candidemia; Fluconazole; Mucositis; 
Prophylaxis. 
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RESUMO 
Introdução: As neoplasias malignas em região de cabeça e pescoço são a 5ª 
mais prevalente no Brasil e o carcinoma de células escamosas é o tipo histológico 
mais frequente, sendo detectado em até 90% dos casos. A abordagem terapêutica 
dos cânceres de cabeça e pescoço (CCP) é cirúrgica podendo ser 
complementada pela radioterapia associada ou não ao tratamento quimioterápico. 
A radioterapia tem como objetivo a destruição das células tumorais, entretanto 
observa-se também, como efeito colateral, o acometimento da mucosa oral, das 
glândulas salivares, do tecido ósseo, dos dentes, dos músculos da mastigação e 
da articulação temporomandibular. Dentre as primeiras complicações observada 
em pacientes com CCP, submetidos à radioterapia, está a mucosite oral, que é o 
resultado de uma reação inflamatória em consequência da radiação ionizante. 
Objetivo: Avaliar a excreção oral dos herpes vírus humanos e sua possível 
associação com o desenvolvimento e agravamento da mucosite oral em pacientes 
com câncer de cabeça e pescoço submetidos à radioterapia. Resultados: Foram 
incluídos no estudo 44 pacientes, 11 do gênero feminino e 33 do gênero 
masculino, com idade entre 33 e 91 anos, no período de março de 2018 a junho 
de 2021. Até o momento foram analisadas 386 amostras de lavado oral e swab, 
pela técnica de PCR em tempo real. Conclusão: Foram detectados a presença 
dos vírus Herpes simples (HSV1/2), o vírus Epstein-Baar (EBV) e Herpes vírus 
tipo 7 (HV7), tendo sido constatado que a presença de vírus nem sempre estava 
associada a presença de mucosite. 
 
Palavras-chave: Herpesvírus humano. Radioterapia. Carcinoma de células 
escamosas. Mucosite oral.  
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RESUMO 
Introdução: Streptococcus pneumoniae é uma das principais causas de 
morbidade e mortalidade associadas a doenças infecciosas, especialmente 
pneumonia, bacteremia e meningite, sobretudo em crianças, idosos e indivíduos 
imunocomprometidos. Por outro lado, pode ser encontrada colonizando a 
nasofaringe de portadores assintomáticos. Membros dessa espécie contam com 
vários atributos de virulência, entre os quais desponta a cápsula polissacarídica 
cuja variabilidade antigênica permite a classificação em mais de 90 sorotipos e 
tem sido a base para formulação das vacinas pneumocócicas conjugadas (PCV). 
Dentre eles, o sorogrupo 19 se destaca pela frequência elevada em colonização e 
infecção, além da associação com resistência a antimicrobianos, sendo os 
sorotipos incluídos neste sorogrupo contemplados por diferentes PCVs. Esse 
microrganismo é capaz de modular seu fenótipo colonial de acordo com as 
condições nas quais se encontra, num processo que resulta da expressão 
diferenciada de proteínas de superfície e da cápsula polissacarídica conhecido 
como variação de fase, além de também ser capaz de formar biofilmes. Métodos: 
Neste estudo, foram analisadas 12 amostras de S. pneumoniae dos sorotipos 19A 
e 19F em relação à capacidade de formar biofilmes e à expressão dos diferentes 
fenótipos coloniais in vitro. Resultados: Os resultados indicaram que todas as 
amostras foram capazes de formar biofilmes, sendo o sorotipo 19A associado à 
fraca formação de biofilme e o 19F associado a forte formação de biofilme. Tais 
biofilmes possuem matrizes de composição mista, que inclui proteínas, DNA 
extracelular e polissacarídeos. Quanto à variação de fase, as amostras do sorotipo 
19A foram mais associadas ao fenótipo opaco, enquanto as do sorotipo 19F foram 
mais associadas ao fenótipo transparente, os quais são relacionados a diferentes 
potenciais invasivos (maior e menor, respectivamente). Conclusão: Estudos 
adicionais são necessários para esclarecer se as diferenças de potencial de 
virulência, evidenciadas no presente estudo, têm impactos no estabelecimento de 
colonização e infecção por esse importante sorogrupo de pneumococos. 
 
Palavras-chave: Streptococcus pneumoniae, sorogrupo 19, variação de fase, 
biofilme, composição de biofilme. 
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ARBOVIROSES NO SISTEMA NERVOSO: PESQUISA DE DENGUE, ZIKA E 
CHIKUNGUNYA 

 
Cíntia Mello; Marzia Puccione-Sohler.  
Nível: Doutorado. 
 
RESUMO 
Introdução: O diagnóstico das neuroarboviroses associadas aos vírus da Dengue 
(DENV), Zika(ZIKV) e Chikungunya (CHIKV) é baseado em critérios clínicos 
devendo ser confirmado pela presença de RNA viral ou IgM específica, no soro 
e/ou líquido cefalorraquidiano (LCR). A síntese intratecal de anticorpos específicos 
auxilia no diagnóstico de doenças inflamatórias do Sistema Nervoso Central 
(SNC). As complicações neurológicas causadas pela infecção por DENV, ZIKV e 
CHIKV são de relevância clínica devido ao seu alto potencial de causar morte ou 
déficits neurológicos. O diagnóstico das neuroarboviroses se baseia na detecção 
de antígenos e anticorpos virais específicos primordialmente no soro ou LCR. O 
exame do LCR pode demonstrar reação inflamatória, excluir outras doenças 
infecciosas e possibilitar a detecção do agente etiológico. Objetivo: Verificar a 
presença de infecção por estes arbovírus no LCR e/ou soro,quando disponível, de 
pacientes com manifestações sugestivas de infecção viral no SNC e quadros pós-
infecciosos. Métodos: Analisamos 47 amostras clínicas (36 LCR e 11 soros 
pareados), de 36 pacientes. Realizamos a pesquisa do RNA viral por transcrição 
reversa-PCR, de anticorpos IgM e IgG específicos, e análise de síntese intratecal 
de anticorpos IgG específicos para DENV e CHIKV. Resultados: Do grupo total, 
36% (13/36) preencheram os critérios de positividade de neuroarboviroses no LCR 
e/ou soro. Dos 13 casos diagnosticados, 54% foram pelo DENV e 46% pelo 
CHIKV. Três dos seis casos com amostras pareadas (LCR/soro) tiveram síntese 
intratecal de IgG específica: um caso de encefalite por CHIKV e dois outros casos 
para DENV, sendo uma encefalite e uma neurite óptica. Conclusão: O uso 
combinado do LCR e soro para o cálculo do AI IgG aumenta a acurácia 
diagnóstica das doenças neurológicas causadas por DENV e CHIKV, o que pode 
permitir o diagnóstico retrospectivo, principalmente durante epidemias, evitando 
possíveis sequelas e melhorando a qualidade de vida dos pacientes.  
 
Palavras-chave: dengue, Zika, chikungunya, líquido cefalorraquidiano, síntese 
intratecal. 
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RESISTÊNCIA A METAIS PESADOS EM ENTEROCOCCUS: POR QUE 
DEVEMOS NOS PREOCUPAR?    
 
GUERRA, C.F.1,2; FARIA, A.R.1,2; LEITE, V.L.M.1; SOUZA, S.S.R.1; FREITAS, 
A.A.R.1; MORAIS, J.M. 1,3; MELO, C.M.C.1,3; MERQUIOR, V.L.C.3; TEIXEIRA, 
L.M1. 
 
1 Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, CCS-UFRJ, Rio de Janeiro, RJ (Av. Carlos 
Chagas Filho, 373, Bloco I, 2º andar, CEP 21941-590, Rio de Janeiro - RJ, Brazil);  
2 Faculdade de Medicina, UFRJ, Rio de Janeiro, RJ (Rua Bruno Lobo, 50, 5º andar, CEP 
21044-020, Rio de Janeiro- RJ, Brazil);  
3 Faculdade de Ciências Médicas, UERJ, Rio de Janeiro, RJ (Av. Professor Manoel de 
Abreu, 444, 2º andar, CEP 20550-170, Rio de Janeiro - RJ, Brazil). 

 
RESUMO 
Enterococcus são microrganismos ubíquos e importante causa de Infecções 
Relacionadas à Assistência à Saúde. O estudo visou investigar a presença de 
genes de resistência a metais pesados (RMP) nas duas principais espécies do 
gênero e a potencial correlação com genes de resistência aos antimicrobianos 
(RA), marcadores plasmidiais e a diversidade populacional. Foram estudadas 170 
amostras (E. faecalis, N=93; e E. faecium, N=77), de origem humana (pacientes 
hospitalizados, N=60), ambiental (águas costeiras, N=60) e animal (aves 
selvagens, N=50). A identificação foi realizada por MALDI-TOF MS, enquanto a 
presença de genes de RMP [cobre (tcrB e cueO), mercúrio (merA) e cádmio 
(cadA)] e de RA foi investigada por PCR. As ferramentas BLAST e PlasmidFinder 
v2.0.1 foram utilizadas para análise de 52 amostras submetidas ao 
sequenciamento do genoma completo. Pelo menos um gene de RMP foi 
encontrado em 75,9% das amostras, enquanto 51,2% possuía um ou mais genes 
de RMP e um ou mais genes de RA, concomitantemente. Em E. faecalis, cadA 
predominou (74,2%) e tcrB em E. faecium (67,5%). Dentre os genes de RA, vanA, 
tetM, tetL, ermB, aac(6')-Ia-aph(2")-Ia, ant(6')-Ia e aph(3')-IIIa foram 
frequentemente associados a presença concomitante de genes de RMP. Dentre 
19 marcadores plasmidiais identificados, repUS15 predominou em E. faecium 
(92,5%) e repUS43 em E. faecalis (91,6%). A maioria das amostras de E. faecium 
portadoras de repUS15 (70,3%) carreava tcrB e dos E. faecalis portadores de 
repUS43 (90,9%) possuía cadA. Foram identificados 38 STs para E. faecium e 37 
para E. faecalis, sendo cinco compartilhados entre amostras de origens diversas: 
ST94 (ambiental e animal), ST4, ST330 (humana e animal), ST21 e ST40 
(humana e ambiental). Os resultados corroboram evidências de que a pressão 
exercida pela exposição contínua a poluentes químicos parece influenciar a co-
seleção de determinantes de RMP e de RA em Enterococcus de diferentes 
origens, reforçando os conceitos de Saúde Única. 
 

Palavras-chave: Enterococcus; Resistência a metais pesados; Resistência aos 
antimicrobianos; Marcadores plasmidiais; One Health; Saúde única.  
 
Agências de Fomento: CNPq; INPRA; CAPES e FAPERJ. 
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A PROBLEMATIZAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL POR BACTÉRIAS 
RESISTENTES A ANTIMICROBIANOS A PARTIR DE UM ESTUDO DE CASO 
EM UM AFLUENTE DO RIO MARACANÃ FEITO POR ESTUDANTES DO 
COLÉGIO PEDRO II 
 
Lais Leite Futuro; Renata Cristina Picão. 
 
Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas e Parasitárias, Faculdade de 
Medicina, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. 

 
RESUMO 
Introdução: A resistência a antimicrobianos é reconhecida pela OMS como uma 
grande ameaça à saúde pública mundial e requer ações de combate de todos os 
setores. Assim, a educação e o acesso da população ao conhecimento é 
fundamental em uma abordagem integradora de políticas públicas de promoção 
da saúde e debates sobre estes problemas. Através de vivências que conectam 
os estudantes com a ciência é possível estimular o pensar e a formação de 
sujeitos sociais críticos, capazes de discutir e atuar na promoção de sua própria 
saúde e do ambiente. Objetivo: Proporcionar uma vivência e mudança de 
percepção, de estudantes da primeira série do ensino médio do Colégio Pedro II,  
acerca do problema da resistência antimicrobiana e contaminação ambiental por 
essas substâncias, para promover a conscientização e facilitar atitudes que 
promovam uma saúde preventiva. Métodos: Os discentes participantes do 
Programa de Iniciação Científica Júnior observaram e coletaram água em três 
pontos do Rio Trapicheiros, afluente do Rio Maracanã. Eles realizaram medidas 
físico-químicas, de resíduos sólidos e acompanharam a contagem de coliformes 
fecais e a análise da presença de bactérias resistentes a cinco antimicrobianos no 
Laboratório de Investigação em Microbiologia Médica da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Resultados: Os estudantes averiguaram que o grau de poluição 
do rio aumentou em todos os parâmetros medidos a partir dos primeiros pontos de 
urbanização. A problematização, as vivências da rotina laboratorial e a troca com 
especialistas da área estimularam nos estudantes o desejo de conscientizar a 
comunidade escolar acerca do tema, produzindo um vídeo de divulgação das 
principais informações. Conclusão: Projetos que integram a escola à 
universidade proporcionam uma vivência científica para os estudantes e uma 
compreensão mais ampla sobre problemas de saúde mundial, contribuindo para a 
formação crítica de cidadãos mais conscientes e ativos no debate e prevenção de 
tais questões.  
 
Palavras-chave: One health, educação em saúde, extensão, coliformes fecais, 
Rio Trapicheiros. 
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BACTEREMIA PRIMÁRIA POR ACINETOBACTER BAUMANNII EM 
PACIENTES ADMITIDOS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO RIO DE 
JANEIRO 
 
Souza, CRC-UFRJ; Nouér, Simone Aranha-UFRJ; Martins, Ianick Souto-UFF. 
 
RESUMO  
Introdução: As infecções relacionadas com assistência em saúde (IRAS), 
apresentam importante impacto na mortalidade e nos custos hospitalares Neste 
contexto, a Infecção da corrente sanguínea (ICS), causada por bactérias Gram 
negativas é frequente no ambiente hospitalar e cursa com elevada letalidade 
acometendo pacientes internados principalmente em Terapia Intensiva. Objetivo: 
O presente estudo descreve a incidência e letalidade de BPAc (Bacteremia 
primária por Acinetobacter baumannii) em pacientes admitidos em um hospital 
universitário; analisa também fatores associados com óbito relacionado a BPAc. 
Metodologia: Série de casos incluindo 158 pacientes com BPAc foi conduzida 
durante maio de 2001 a maio de 2007, através de revisão do banco de dados do 
sistema de vigilância de infecção de corrente sanguínea da Coordenação de 
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH/HUCFF). Óbito relacionado à BPAc foi 
definido como o ocorrido em 7 dias, sem outra causa identificada. Resultado: A 
densidade de incidência foi 0,21 casos por 1.000 paciente-dias, com 75% dos 
casos ocorrendo em enfermarias. A letalidade foi 28%; a chance de óbito foi de 
25% até o 3ºdia do diagnóstico de BPAc. Em análise multivariada, apenas o 
escore de Pitt ≥4 foi associado com óbito (OR:20,49; IC95%:6,90-60,85). 
Conclusão: Estes dados confirmam a importância de medidas de prevenção para 
infecções da corrente sanguínea, assim como de transmissão horizontal, para 
reduzir a letalidade dos pacientes. É possível que cepas virulentas de 
Acinetobacter tenham contribuído para a gravidade das infecções e para alta 
letalidade encontrada.  
 
Palavras-chave: Bacteremia; Acinetobacter baumannii; letalidade. 
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CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA E GENOTÍPICA DA RESISTÊNCIA in vivo 
DO Plasmodium vivax À CLOROQUINA EM REGIÃO ENDÊMICA DE MALÁRIA 
NA AMAZÔNIA: BUSCA DE NOVOS MARCADORES MOLECULARES DE 
RESISTÊNCIA À CLOROQUINA 
 
Carla Sodré Grassini Gomes 
Orientadores: Mariano Gustavo Zalis, PhD e Martha Cecília Suárez Mutis, PhD. 
 
RESUMO 
Introdução: Um dos grandes desafios para o controle da malária tem sido a 
resistência do Plasmodium as drogas antimaláricas. A resistência às drogas em 
diferentes organismos tem sido relacionada com mutações ou super expressão de 
certos genes, principalmente os que codificam proteínas transportadoras. Diversos 
relatos de resistência à CQ por P. vivax tem sido descrito em vários países, 
inclusive no Brasil. No entanto, até o momento, nenhuma associação entre 
polimorfismos genéticos e a resistência à CQ em P. vivax tem sido observado com 
clareza. Objetivo: Relacionar a resistência in vivo do P.vivax à CQ com SNPs nos 
genes PVX_080100 (Pvmdr-1) e PVX_097025, propostos pelo nosso grupo como 
possíveis biomarcadores de resistência. Métodos: Um total de 81 pacientes com 
malária por P. vivax, da cidade de Barcelos (AM), receberam tratamento 
supervisionado com CQ (25mg/kg de peso base) por 3 dias consecutivos e foram 
acompanhados por 28 dias, para coleta de dados clínicos e amostras de sangue. 
A avaliação da resposta terapêutica à CQ foi feito através do controle da 
parasitemia por PCR em tempo real e através da dosagem dos níveis sanguíneos 
de CQ e DCQ nos pacientes que apresentaram recrudescência. Para a 
identificação dos SNPs nos genes propostos foram realizados os 
sequenciamentos de regiões alvo destes genes e sua comparação com a 
sequência da cepa de referência Sal-I. Resultados: Três pacientes (3,7%) 
apresentaram falha recorrente tardia, com a resposta parasitológica classificada 
no padrão de resistência tipo RI. Nenhuma associação estatisticamente 
significativa foi encontrada entre os SNPs identificados nos genes PVX_080100 
(Pvmdr1) e PVX_097025 e o fenótipo de resistência à CQ. Conclusão: Como 
nenhuma associação estatisticamente significativa foi encontrada entre os SNPs 
identificados nos genes estudados e o fenótipo de resistência à CQ, outros genes 
devem ser avaliados quanto a este papel. 
 
Palavras chaves: Malária, P. vivax, resistência, Cloroquina, biomarcadores.   
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CONTATOS DE PACIENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR 
BACILÍFEROS OU NÃO: ESTRATÉGIAS DE CONTROLE 
 
Elisa Barroso de Aguiar  
 
Orientadores: Professor doutor Clemax Couto Sant’Anna e professora doutora 
Anete Trajman 
 
RESUMO 
Introdução: A erradicação global da tuberculose (TB) constitui um grande desafio, 
e a infecção latente por TB (ILTB) é um reservatório a partir do qual a doença 
ativa se desenvolve. Contatos intradomiciliares constituem um dos principais 
grupos de risco para ILTB, cuja investigação tem impacto individual e coletivo. A 
transmissão por pacientes não bacilíferos parece contribuir significativamente para 
a cadeia de transmissão, mas existem poucos dados acerca das diferenças na 
cascata de cuidado de contatos desses pacientes. Objetivo: Descrever os 
desfechos de contatos intradomiciliares de TB pulmonar de acordo com a 
confirmação (bacteriológica/molecular) ou não do caso índice. Métodos: estudo 
descritivo, inserido em ensaio comunitário randomizado que comparará três 
estratégias de investigação de ILTB (estratégia padrão preconizada pelo Ministério 
da Saúde, com rastreio de sintomas, radiografia de tórax e prova tuberculínica; 
substituição da radiografia pelo geneXpert; e apenas radiografia de tórax, 
independente de sintomas), realizado em 4 unidades de Atenção Básica do Rio de 
Janeiro, de 2021 a 2024. Serão comparados desfechos entre os contactantes de 
pacientes com TB ativa confirmada e não confirmada: prevalência de PT positiva e 
de TB ativa; adesão as etapas do fluxo de investigação; e conclusão do 
tratamento para ILTB. Trabalho inserido em projeto já aprovado pela CONEP 
(CAAE 23176119.8.0000.5257). Resultados e conclusão: recrutamento de 
pacientes iniciado em julho de 2021, ainda em andamento. 
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ASPECTOS ESSENCIAIS DA QUÍMICA NO CONTEXTO ONE HEALTH: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 
Livia da Silva Freitas; Priscila Cristina Bartolomeu Halicki; Flávio Manoel 
Rodrigues da Silva Júnior; Daniela Fernandes Ramos*. 
 
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) – Universidade Federal do 
Rio Grande (FURG) – Rio Grande, RS – Brasil. 
Núcleo de Desenvolvimento de Novos Fármacos (NUDEFA) - Universidade Federal do 
Rio Grande (FURG) - Rio Grande, RS- Brasil. 

 
RESUMO 
Introdução: Pensando nesta inteiração e manutenção da saúde humana, animal 
e ambiental, tema bastante recorrente, recentemente, através do conceito “One 
Health (saúde única)”, não podemos deixar de pensar na química como parte 
deste processo, já que a química está presente no nosso cotidiano através de 
todas as reações e transformações no corpo humano, animal e meio ambiente. 
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi relatar a experiência vivenciada na 
organização e participação em um evento no formato virtual, o qual promoveu 
discussões centradas na química no contexto da “saúde única”. Metodologia: A 
primeira edição do evento “One health e o impacto da Química nesse processo” 
foi promovida pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde junto ao 
Núcleo de Desenvolvimento de Novos Fármacos (NUDEFA), ambos da FURG. O 
evento aconteceu virtualmente, com transmissão ao vivo pelo canal da FURG no 
Youtube entre os dias 17 de novembro e 12 de dezembro de 2020, separados por 
quatro módulos (Química Analítica, Medicinal, Ambiental e Toxicologia e One 
Health). Resultados: O evento contou com a participação de 26 palestrantes de 
diferentes regiões brasileiras, experts nas temáticas propostas, promovendo 
discussões multidisciplinares e ressaltando o papel da química no âmbito do 
conceito One Health, bem como 142 participantes inscritos, de diferentes áreas e 
graus acadêmicos. Durante os oito dias do evento a média da assiduidade foi de 
26,6%, porém, após nove meses, pode-se verificar em média. 215 visualizações 
para cada encontro, o que demonstra a grande procura pelo tema. Esse evento 
reforçou o que já havíamos percebido, já que muito dos participantes 
negligenciava o papel crucial da química no conceito de “saúde única”, portanto, 
ressaltamos a necessidade de fomentar discussões sobre One Health, em 
diferentes cenários e perspectivas, a fim de promover o desenvolvimento técnico-
científico e social a nível nacional. 
 
Palavras-Chave: Química; one health, divulgação científica, 
multidisciplinariedade.  
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BARREIRAS AO ACESSO A CUIDADO E CURA DO PACIENTE PORTADOR 
DA HEPATITE B CRÔNICA 
 
Kycia Maria Rodrigues do Ó – MS comitê técnico das HV; d'Albuquerque e Castro, 
FR (HUB/DF); Gomes, JNN (depto de doenças crônicas do MS); Ramalho, 
AB(SMS Nova Iguaçu/RJ); Barros, JJF (laboratório de Virologia Molecular, 
IOC/Fiocruz). 
 
RESUMO 
Introdução: apesar da segurança e eficácia do tratamento da Hepatite B Crônica 
(HBC), novos desafios permanecem em relação ao cuidado e acesso ao 
tratamento. Falhas no tratar e curar pacientes elegíveis ao tratamento contra a 
hepatite B Crônica podem impedir a meta de eliminação da hepatite B no Brasil. 
Objetivo: avaliar o número de pacientes com hepatite B Crônica e (HBVDNA 
positivos elegíveis para o tratamento antiviral que não foram encaminhados para 
serviços especializados), identificar os pacientes e detectar as barreiras à ligação 
ao cuidado. Material e Métodos: os dados foram obtidos no departamento de 
IST/AIDS e Hepatites virais da Secretaria de Saúde do Município de Armação de 
Búzios/RJ entre os anos de 2015-2020. O banco de dados apresentava 
informações em relação aos parâmetros socioeconômicos, idade, sexo, exames 
laboratoriais, Elastografia hepática e registros de farmácia. Um total de 117 
pacientes, 68 homens e 49 mulheres foram submetidas ao teste rápido para 
HBsAg (Biomerieux); 22 do sexo masculino e 13 do sexo feminino testaram 
positivo para o HBsAg; uma carta foi enviada para a Atenção Primária solicitando 
a complementação da investigação, dos 35 pacientes elegíveis para tratamento 
incluindo testes de função hepática, HBVDNA quantitativo e Elastografia por 
Fibroscan. Conclusão: as maneiras para superar as barreiras e melhorar o 
acesso ao atendimento incluem descentralização de tratamento para as Unidades 
Básicas de Saúde e mudança de componente especializado de assistência 
farmacêutica (Ceaf) para o elenco Componente Estratégico da Assistência 
Farmacêutica (Cesaf). 
 
Palavras-chave: VHB; Hepatite B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  

31  

DIFFERENT GENETIC CONTEXTS AND PLASMIDS CARRIES qnrVC IN 
CARBAPENEMASE-PRODUCING GRAM-NEGATIVE BACILLI ISOLATED 
FROM AQUATIC MATRICES 

 
Kraychete, G.B.; Monteiro-Dias, P.V.; Botelho, L.A.B.; Picão, R.C.; and Bonelli, 
R.R. 
 
ABSTRACT 
Introduction: Qnr proteins reduce bacterial susceptibility to quinolones. Unlike 
other widespread qnr, qnrVC has been reported mainly in Vibrio spp. Previously, 
22 qnrVC-carrying strains belonging to Enterobacter (17), Klebsiella (3), or 
Pseudomonas (2) were identified among 111 gram-negative carbapenemase-
producing bacteria (KPC-2 in Enterobacterales and VIM-2 in Pseudomonas) 
isolated from Brazilian coastal water. Objectives: This study aimed to characterize 
the qnrVC-carrying isolates, emphasizing their species identification, as well as 
qnrVC genetic context and transfer capacity. Methods: Representatives of strains’ 
clonal diversity were selected by PFGE and subjected to antimicrobial 
susceptibility tests, conjugation assays, and whole-genome sequencing (WGS). 
Results: Typification revealed 12 clonal profiles of Enterobacter and one of 
Klebsiella. Transconjugants (Tcs) were obtained from 5 Enterobacter isolates. 
Parental strains were resistant to several classes of antibiotics, while Tcs were 
resistant to ampicillin and amoxicillin-clavulanate, with reduced susceptibility to 
extended-spectrum cephalosporins, meropenem, and ciprofloxacin. WGS analysis 
allowed the identification of E. soli (1), E. kobei (4), and a new Enterobacter 
species (Taxon 3) (7). The Pseudomonas strains were identified as related to P. 
monteilii. The Klebsiella isolate was identified as K. quasipneumoniae subsp. 
similipneumoniae, which belonged to the new ST5440. Resistance genes to 
different classes of antimicrobial agents and various plasmid incompatibility groups 
(Inc) were identified in Enterobacterales. However, no Inc groups were found in P. 
monteilli, which carried the qnrVC6 and blaVIM-2 genes at the chromosome. 
qnrVC1 or qnrVC4 were identified together with blaKPC-2 in high molecular weight 
plasmids with different Incs in Enterobacter. In K. quasipneumoniae, qnrVC1 was 
identified in association with blaKPC-2 in a low molecular weight plasmid. 
Conclusion: Here, we highlight that qnrVC dissemination in Brazilian aquatic 
matrices is probably associated with several events of genetic recombination. We 
also emphasize the occurrence of relevant resistance genes in opportunistic 
pathogens isolated from the aquatic environment. 
 
Keywords: qnrVC, qnrVC genetic context, qnrVC in aquatic matrices, qnrVC and 
carbapenemases association, qnrVC in gram-negative bacilli, One Health 
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OCCURRENCE OF COLISTIN-RESISTANT Enterobacter kobei HARBORYING 
mcr AND blaKPC-2 IN BRAZILIAN COASTAL WATER  

 
Kraychete, G.B.; Monteiro-Dias, P.V.; Botelho, L.A.B.; Bonelli, R.R.; and Picão, 
R.C. 
 
ABSTRACT 
Introduction: Polymyxins are the last resort for the treatment of infections caused 
by carbapenem-resistant Enterobacteriaceae. Thereby, the worldwide spread of 
mcr is a global public health concern. Furthermore, few reports of co-occurrence of 
mcr and carbapenamese-encoding genes are restricted to clinical settings in 
Brazil. Objective: This study focused on the characterization of two Enterobacter 
kobei isolates (CB-221 and CB-722) recovered from Brazillian recreational coastal 
waters that carried both mcr and blaKPC-2 genes. Methods: Antimicrobial 
susceptibility tests and whole-genome sequencing were applied. Results: Both 
isolates showed a multidrug-resistant phenotype with high colistin MICs (32 and 
>512 ug/mL for CB-221 and CB-722, respectively). WGS confirmed both strains as 
E. kobei. Resistome analysis identified acquired resistance determinants to several 
classes of antimicrobial agents in both strains. CB-221 harbored only the mcr-9 
variant, while CB-722 carried mcr-9, mcr-5 and the truncated mcr-10 (90.49% of 
coverage). Regarding beta-lactamases-encoding genes, both isolates carried 
blaKPC-2 and the intrinsic blaACT-6, while CB-722 also carried blaTEM-1A, 
blaOXA-9, and blaGES-16. The plasmid markers Col(pHAD28), Col440II, and IncU 
were found in CB-221, while CB-722 showed Col440I, IncU, IncP6, ColE10, and 
IncQ1 in addition to these. Complementary analysis using long-reads WGS of CB-
722 revealed the occurrence of mcr-5, blaKPC-2, and blaGES16 in a hybrid 
IncU/IncP6-type and 41 Kb-long plasmid. The mcr-9 was detected on the 
chromosome, and the truncated mcr-10 in a non-typeable and 156 Kb-long 
plasmid. A second copy of  blaKPC-2 was detected in a small IncQ1 plasmid (8 
Kb), with high coverage to other blaKPC-2-carrying IncQ-plasmids found in 
Brazilian clinical isolates. Conclusion: Considering that Enterobacter cloacae 
complex species are part of human and animal microbiota, as well they are 
commonly found in environmental sources, their presence in recreational coastal 
waters carrying mcr and carbapenemases-encoding genes may highlight a 
possible route for community dissemination of clinically relevant antimicrobial 
resistance determinants. 
 
Keywords: mcr; blaKPC-2; mcr and blaKPC-2 co-occurrence; Enterobacter kobei, 
recreational coastal water, One Health 
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ABSTRACT 
Introduction: Listeriosis is a serious foodborne illness in high-risk groups such as 
the elderly, newborns and pregnant women. However, the ecology of Listeria 
monocytogenes is poorly understood and some strains capacity to adapt to 
environmental conditions, what makes Lm a major challenge to food safety in the 
industry. Objective: The aim of this study was to analyze, by Whole Genome 
Sequencing (WGS), 48 strains of Lm isolated from food (21) and clinical samples 
(27), from 1975 to 2014 and different States. Method: In silico analysis was 
performed using tools built in the BIGSdb-Lm database of the Institute 
Pasteur/France. Result: MLST analysis showed the presence of Clonal 
Complexes: CC3 (15), CC1 (13), CC218 (9), CC9 (5), CC2 (2), CC7 (1), CC59 (1), 
CC155 (1) and CC315 (1), corresponding to ST3 (14), ST1 (13), ST218 (9), ST9 
(4), ST2 (2), ST7 (1), ST59 (1), ST122 (1), ST520 (1), ST1434 (1) and ST1435 (1) 
respectively. In addition, two new STs were described, ST1434 and ST1435 
isolated from ricotta cheese and human blood, respectively. ST1 was associated 
with hypervirulence and tropism towards the central nervous system (CNS) and 
ST9 was strongly associated with food but not clinical samples. Plasmids were 
found in 23 strains, six of them with the bcrA gene, which confers resistance to 
benzylkonium chloride. In the chromosome, genes related to resistance against 
heavy metals (mco (6), mdrL/yfmO (27), merR1 (5), merR2 (5)) and antibiotics 
(aacA4 (5), fosX (48), sul (46), mprF (48), mdrL/yfmO (27), norB (48), lde (48)) 
were also detected. Conclusion: WGS allowed a deeper analysis of the genetic 
diversity of Lm circulating in Brazil, contributing to a better understanding of its 
virulence and resistance patterns. The sequences are still being analyzed, so 
patterns and proportions observed so far may be subject to change. 
 
Keywords: Listeria monocytogenes, clonal complexes, One Health, WGS 
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EL ENFOQUE DE ONE-HEALTH: BIOÉTICA GLOBAL, VULNERABILIDAD Y 
COVID-19 

 
Jeyver Rodríguez, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6668-7157 
 
RESUMEN  
Introducción: Haciendo énfasis en el concepto de vulnerabilidad como base de la 
bioética global, se analizan algunos dilemas originados por la crisis sanitaria en la 
interfaz entre la salud humana, animal y ambiental. Objetivo: Este trabajo analiza 
los conceptos de interdependencia y vulnerabilidad que pueden ayudar a 
fortalecer el alcance normativo del enfoque de One-Health mediante un mayor 
diálogo entre la bioética global, la ética ambiental y la ética de la salud pública. 
Método: La investigación utiliza el método hermenéutico para problematizar los 
nuevos problemas de salud surgidos por la emergencia de EIDs que se producen 
como resultado del deterioro de la salud planetaria. Resultados: Se encontró que 
para superar la visión reactiva del modelo de salud pública vigente se debe 
repensar la salud como un concepto normativo buscando superar una visión 
puramente antropocéntrica y atomista. El enfoque de On-Health se plantea 
avanzar hacia una visión comprensiva y multidimensional que integre la salud 
humana, animal y ambiental. El enfoque de One-Health busca comprender de 
manera interrelacionada, holística y transdisciplinaria el surgimiento y expansión 
de EIDs debido al contacto estrecho entre comunidades humanas, animales y 
ambientes. Conclusiones: Esta visión comprensiva de la salud resulta 
particularmente iluminadora para el enfoque de One-Health en el tiempo que 
vivimos. Como la COVID-19 nos ha mostrado, seguimos siendo como el 
convaleciente que sólo llega a apreciar el inmenso valor de la salud planetaria 
cuando nuestra propia salud está seriamente amenazada. Para sacar algún 
aprendizaje de la pandemia COVID-19 debemos advertir que nuestra salud y la 
salud de la tierra está seriamente amenazada por nuestros propios 
comportamientos, estilos de vida y nuestro sistema económico. Urge pensar una 
salud para un solo planeta desde una perspectiva multidimensional, comprensiva 
y a largo plazo.  
 
Palabras clave: One-Health, Bioética global, EIDs, Vulnerabilidad, COVID-19. 
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RESUMO 
A terapia antirretroviral combinada (cART) tornou a infecção pelo HIV uma doença 
crônica. Na população pediátrica, mais de 95% das infecções ocorrem por 
transmissão vertical (TV). O CDC inclui alguns linfomas na categoria de doenças 
definidoras de AIDS. Crianças e adolescentes infectados pelo HIV apresentam 
risco 60 a 200 vezes maior de desenvolver malignidades, principalmente Linfomas 
não-Hodgkin (LNH). Antes da disseminação da cART, a incidência de 
malignidades em crianças e adolescentes infectados variou muito entre estudos. 
Porém, em países desenvolvidos, ainda é 8 vezes maior se comparado a 
pacientes não infectados. A incidência de neoplasias definidoras de AIDS, como 
os LNH, diminuiu em 60% na era cART (após anos 2000). No Brasil, dados sobre 
incidência de NLM nessa população são escassos e pouco se sabe sobre o 
impacto do uso da cART na sobrevida de crianças e adolescentes infectados e o 
desenvolvimento dessas neoplasias. O objetivo do estudo foi avaliar a incidência 
de neoplasias linfoproliferativas malignas (NLM) em pacientes de 0 a 20 anos 
incompletos, com TV de HIV, que iniciaram acompanhamento em 6 hospitais de 
referência para HIV/AIDS no Rio de Janeiro de 01/01/1995 a 01/01/2018, e 
estudar sua sobrevida. Trata-se de um estudo observacional, de coorte 
retrospectiva de pacientes pediátricos portadores de HIV por TV. Foram 
estudados 1.307 pacientes com TV de HIV, com 27 linfomas encontrados no total. 
A coorte foi dividida em 3 eras – Early cART, Midle cART e Pós cART (pontos de 
corte: 1995-1999, 2000-2003 e 2004-2018). Quanto à densidade de incidência de 
linfomas, o valor foi de 1,83 a cada 1.000 pessoas-ano para o estudo global, bem 
como de 2,71 a cada 1.000 pessoas-ano no período Early, 2,63 na era Midle e 
0,37 na era Pós. Foi encontrada uma probabilidade cumulativa de evento total de 
3,1% em 23 anos de acompanhamento. Entre as eras, a mesma foi de 5,1% na 
era Early, de 4,0% na era Midle e de 0,7% na era Pós, com p(logrank) valor de 
0,005. O tempo de acompanhamento mediano foi de 12,83 anos para a coorte 
Early, 13,50 anos para a Midle e de 11,63 anos para a coorte Pós, sendo o total 
de 12,63 anos. A Hazard Ratio (HR) entre as Eras Midle e Early foi de 0,956 (IC = 
0,436 – 2,095; p = 0,910), entre as Eras Pos e Early foi de 0,131 (IC = 0,030 – 
0,580; p = 0,007) e, entre as eras Pos e Midle foi de 0,135 (IC = 0,030 – 0,601; p = 
0,009). Tais achados confirmam a eficácia da cART na redução da incidência de 
neoplasias relacionadas à imunossupressão pelo HIV. Além disso, a proporção de 
tipos de linfomas encontrados está de acordo com a literatura. Embora o Brasil 
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tenha um programa para redução de TV de HIV, o número de crianças e 
adolescentes infectados ainda é elevado. Dessa forma, esse estudo trouxe 
resultados robustos e inéditos para o entendimento do espectro de NLM nessa 
população. 
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RESUMO  
Introdução: Em face da reconhecida importância do status nutricional na resposta 
imune, a pandemia Covid-19 aumentou o interesse em se investigar a resposta às 
manobras dietéticas e/ou suplementação por indivíduos infectados pelo vírus HIV 
e Sars-CoV-2. Objetivo: Identificar os nutrientes e fatores da dieta que vem sendo 
mais estudados nessa área de pesquisa. Método: Estudo transversal de revisão 
usando base de dados: medline/pubmed, web of science, scopus, embase, lilacs, 
livivo e open grey dos últimos três anos. A estratégia incluiu unitermos, como: hiv 
or “human immunodeficiency virus” or “acquired immune deficiency syndrome 
virus” or “people living hiv” or “aids” and “covid-19” or “ Sars-CoV-2” and “ hiv Sars-
CoV-2 coinfection, “Nutritional strategies” or “ Nutrients”. Após a busca e a 
aplicação de critérios de exclusão, os artigos selecionados foram lidos na integra e 
os resultados expressos por distribuição de frequência e apresentados em ordem 
decrescente. Resultados: De 145 resumos obtidos, após uma primeira seleção 
resultaram 65 artigos que foram lidos na íntegra e, destes, 12 estudos foram 
incluídos para a extração de dados por atingir o objetivo do presente estudo. A 
maioria dos trabalhos (41,66%), se refere à suplementação isolada de vitamina D 
e 33,33% dos trabalhos à suplementação desta vitamina associada a outros 
nutrientes, como: vitaminas C, E, A, complexo B, Zinco, Selênio. Alguns estudos 
(16,66%) recomendam manobras dietéticas ricas em alimentos funcionais 
(polifenóis), vitaminas, minerais antioxidantes e omega 3, além da restrição de 
ultra-processados, sal e açúcar, para prevenir quadros graves de Covid-19 e, 
8,33% das pesquisas propõem um protocolo que contém vitamina C e tiamina 
para tratamento de indivíduos já internados em UTI. Conclusão: Apesar da 
necessidade de mais estudos clinico-randomizados, o atual panorama parece 
revelar que os estudos convergem para uma abordagem nutricional com 
características anti-inflamatória, antioxidante, antitrombótica e imunorregulatória.  
 
Palavras-chave: hiv, aids, covid-19, sars-CoV-2, nutritional strategies, nutrients.  
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DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO FUZZY PARA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DA COVID-19 
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Lobo. 
 
RESUMO 
Introdução: A credibilidade do sistema de vigilância epidemiológica depende da 
capacidade diagnóstica dos serviços de saúde, destacando a importância dos 
testes laboratoriais e de recursos complementares. A acurácia do teste molecular 
para o diagnóstico da COVID-19 pode ser afetada por condições pré-analíticas e 
por variáveis como tempo de doença, carga viral e material clínico. Assim, diante 
do teste negativo, a investigação epidemiológica deve considerar outros 
elementos para classificação final do caso suspeito. Nesse cenário de imprecisão 
e incerteza, a lógica fuzzy pode ser aplicada pela sua capacidade de modelar 
matematicamente o raciocínio mais próximo do humano. Objetivo: Desenvolver 
um modelo baseado na lógica fuzzy para apoio à vigilância epidemiológica da 
COVID-19 em pacientes hospitalizados com Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) com teste molecular negativo num hospital universitário do município do 
Rio de Janeiro. Métodos: Trata-se de um modelo matemático baseado em lógica 
fuzzy, que está sendo desenvolvido para uma tese em andamento, segundo a 
experiência de infectologistas e cujo desempenho será avaliado a partir de casos 
notificados de SRAG numa unidade hospitalar testados laboratorialmente para 
COVID-19. Resultados: A primeira etapa consistiu em entrevistas com três 
infectologistas que levantaram como variáveis de entrada para o modelo o cenário 
epidemiológico, apresentação clínica e tomográfica, marcadores inflamatórios, 
história vacinal e diagnósticos diferenciais. A variável de saída do modelo será o 
grau de possibilidade do caso notificado ser classificado como COVID-19. 
Conclusão: Um modelo fuzzy pode simular o conhecimento do especialista em 
situações onde a subjetividade e a imprecisão prevalecem na tomada de decisão. 
O critério a ser considerado pela vigilância epidemiológica para a classificação 
final do caso suspeito de COVID-19 pode ser definido também a partir de 
parâmetros relevantes no contexto clínico e epidemiológico, utilizados pelo 
especialista a partir de sua experiência para decisão diagnóstica. 
 
Palavras-chave: vigilância epidemiológica; COVID-19; lógica fuzzy 
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EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA PELO COVD-19. 
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RESUMO 
Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020, declara 
o surto da nova cepa de coronavírus, a SARS-CoV-2 como Emergência de Saúde 
Pública de Importância Internacional (ESPII) e em março como pandemia. No 
cenário internacional tem-se o Marco de Sendai (MS) e os objetivos do 
desenvolvimento sustentável (ODS) encarregado pela redução do risco de 
desastres (RRD) e no cenário nacional o SUS encarregado pela resposta. 
Objetivo: Analisar os vínculos entre o MS, os ODS e os princípios do SUS, no 
contexto da ESPII da pandemia de COVID-19 e da RRD, traçando ações de 
gestão de risco (GR) voltadas ao Setor Saúde, a serem desenvolvidas no estado 
do Rio de Janeiro durante a pandemia de COVID-19. Métodos: Análise das 
tarefas desenvolvidas por dezesseis alunos da disciplina Seminário de Temas 
Emergentes da Prática Profissional: gestão de risco frente à COVID-19, do curso 
de Pós-graduação Stricto Sensu da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Escola de Enfermagem Anna Nery, Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão de 
Saúde em Emergências e Desastres em 2021. Sendo os dados tratados pelo 
software IRaMuTeQ. Resultados: Os aspectos relacionados aos vínculos entre o 
MS, os ODS e os princípios do SUS foram apresentados através de bloco 
temático com sete classes, a partir de classificação hierárquica descendente, 
sendo cada classe correspondendo a ações de mitigação, preparação, resposta e 
recuperação. Conclusão: Na lógica de GR, para existir desenvolvimento 
sustentável, são necessárias pessoas, o SUS e suas ações, sendo dever da 
saúde, juntamente com os órgãos públicos e de gestão do estado, travar 
estratégias para a RRD, para então alcançar o desenvolvimento sustentável. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável, Sistema Único de Saúde, 
Prevenção e Mitigação de Desastres.  
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RESUMO 
Introdução: O sarampo é uma doença infecciosa aguda, viral e extremamente 
contagiosa, que havia sido erradicada no território brasileiro. No entanto, tal 
enfermidade retornou de forma reemergente após relaxamento das medidas 
preventivas – como a vacinação – ocasionando perigo para a população, bem 
como fazendo com que o Brasil perdesse o certificado de erradicação. Objetivo: 
Identificar através da literatura científica a reemergência do sarampo no Brasil. 
Método: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada através das 
bases de dados SciELO, LILACS e MEDLINE, por meio dos Descritores em 
Ciências da Saúde (DeCS): “Sarampo”, “Vírus do Sarampo”, “Erradicação de 
Doenças” e “Brasil”, combinados através do booleano AND. Como critérios de 
inclusão: artigos disponíveis online, na íntegra, nos idiomas de português, 
espanhol e inglês, entre 2016 e 2021. Como critérios de exclusão: literatura 
cinzenta e estudos repetidos nas bases. Dessa forma, foram encontrados 18 
estudos, dos quais 7 foram selecionados. Resultados e discussão: O presente 
estudo elucidou que a fácil transmissão do sarampo, especialmente entre crianças 
não vacinadas, vem sendo crescente tendo em vista o alto impacto que o 
movimento anti-vacina vem gerando, sendo um retrocesso nas conquistas tidas 
por parte do Sistema Único de Saúde devido a falsas informações negativando as 
campanhas vacinais. Nesse sentido, se faz necessário uma vigilância 
epidemiológica mais rigorosa e contínua, busca ativa de casos suspeitos, assim 
como a adoção de medidas mais eficazes de controle da doença, a fim de impedir 
que o sarampo afete mais pessoas e cause mais estrago, voltando a tornar-se um 
problema de saúde pública. Conclusão: O sarampo é uma enfermidade de 
notificação compulsória e seu ressurgimento apresenta grande preocupação para 
a saúde pública. Dessa forma, os profissionais de saúde são protagonistas no 
enfrentamento de tal situação, necessitando um manejo articulado incentivando a 
vacinação a fim de frear a reemergência do vírus. 
 
Palavras-chave: Sarampo; Vírus do Sarampo; Erradicação de Doenças; Brasil. 
 
 
 



                                                  

41  

LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, MINAS 
GERAIS NO ANO DE 2019 
 
Marcella Oliveira Gama de Melo1, Alex Marcelino Borges1, Janice Oliveira 
Soares1, José Ronaldo Barbosa2, Gilberto Fontes3. 
 
1. Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura de Divinópolis, Minas Gerais. 
2. Fundação Ezequiel Dias - FUNED. 
3. Universidade Federal de São João Del Rei, Campus Centro-Oeste, Divinópolis, Minas 
Gerais. 

 
RESUMO 
Introdução: A leishmaniose visceral (LV) é uma grave zoonose presente nas 
cinco regiões geográficas do Brasil1, sendo sua urbanização um desafio para 
Saúde Pública. O cão é o principal reservatório urbano dos causadores dessa 
enfermidade e casos autóctones de leishmaniose visceral canina (LVC) foram 
identificados em 25 dos 27 Estados brasileiros. O município de Divinópolis, região 
Centro Oeste de Minas Gerais, considerado endêmico para LVC, teve o primeiro 
caso de LV humana notificado em 2007 e desde então 29 casos humanos com 
cinco evoluções a óbito foram notificados. Cães com suspeita de LVC são 
encaminhados para exames no Centro de Referência em Vigilância e Saúde 
Ambiental (CREVISA) órgão Municipal. Objetivo: Avaliar a frequência de LVC em 
cães atendidos no CREVISA em Divinópolis, MG, no ano de 2019. Métodos: São 
considerados cães com LVC, aqueles sororreagentes por duas técnicas de 
diagnóstico imunológico preconizadas pelo Ministério da Saúde, 
Imunocromatografia rápida-TR-DPP® (triagem) e Ensaio Imunoenzimático-ELISA 
(confirmatório). Os exames de triagem foram realizados no CREVISA e os 
confirmatórios no laboratório de Parasitologia da Universidade Federal de São 
João Del Rei-CCO. Foram utilizados Kits diagnósticos produzidos pela Bio-
Manguinhos/FIOCRUZ. Resultados: Foram avaliados 939 cães pelo TR-DPP®, 
sendo 524 (55,8%) reagentes para LVC. Desses, 386 (41,1%) confirmados pelo 
ELISA. A frequência de LVC nos cães avaliados pelo CREVISA no ano de 2019 
(41,1%) foi significamente maior que a encontrada em 2018 (25,7%) 
(p<0,0000001). Conclusão: O aumento significativo da frequência de LVC 
observada pelo CREVISA pode ser devido a maior conscientização da população 
acerca da severidade dessa enfermidade, aumentando a procura de atendimentos 
para a realização do diagnóstico de LVC. A elevada frequência de LVC reforça a 
necessidade da aplicação de medidas de controle no município, para evitar a 
ocorrência de casos humanos que têm aumentado na região e que podem ser 
fatais se não tratados a tempo. 
 
Palavras-chave: Diagnóstico imunológico, Frequência, Leishmaniose Visceral 
Canina. 
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RESUMO 
Introdução: A leishmaniose visceral (LV) é uma grave enfermidade, sendo o cão 
o principal reservatório urbano do agente causador. O município de Divinópolis, 
Centro Oeste de Minas Gerais, teve o primeiro caso de LV humana notificado em 
2007. Desde então, 29 casos humanos com cinco evoluções a óbito foram 
notificados. Em 2013 constatou-se prevalência de 4,6% de leishmaniose visceral 
canina (LVC) em amostra de 3.652 cães abrangendo todo município. A única 
medida de controle da LVC adotada continuamente no município foi realização de 
testes sorológicos em cães suspeitos e eutanásia dos sororreagentes. Objetivo: 
Determinar a prevalência de LVC entre cães domiciliados na área urbana de 
Divinópolis, entre janeiro/2018 a janeiro/2020. Métodos: Foram avaliados 
aleatoriamente por imunocromatografia rápida TR-DPP® (triagem), 3.205 cães 
domiciliados nas 11 regiões de Divinópolis, conforme metodologia no Manual de 
Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral (Ministério da Saúde). Dos 
sororreagentes pelo TR-DPP®, foram coletadas amostras de sangue para 
realização do teste ELISA (confirmatório), realizado no Laboratório de 
Parasitologia da Universidade Federal de São João del-Rei. Utilizou-se kits 
produzidos pela Bio-Manguinhos/FIOCRUZ. Resultados: Das 3.205 amostras, 
336 (10,4%) foram reagentes pelo TR-DPP® e 226 confirmadas por ELISA, sendo 
7,1% a prevalência de LVC. Dos 226 cães sororreagentes, 102 (45,1%) foram 
eutanasiados após autorização dos tutores, 57 (25,2%) ficaram com os tutores 
mediante assinatura de termo de responsabilidade, 20 (8,8%) vieram a óbito entre 
coleta e entrega dos resultados e 47 (20,8%) não tiveram seus tutores 
encontrados para entrega do resultado, ou se negaram a saber. Conclusão: 
Constatou-se aumento significativo entre a prevalência de LVC no atual estudo 
(7,1%) e a detectada em 2013 (4,6%) (p=0,000008614). Isso mostra que as 
eutanásias de animais com LVC entre o primeiro e segundo estudo não reduziu a 
LVC no município. A partir deste resultado, ações estão sendo implementadas 
para o controle desta zoonose. 
 
Palavras-chave: Diagnóstico imunológico, Prevalência, Leishmaniose Visceral 
Canina. 
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RESUMO 
Introdução: A qualificação de profissionais na saúde pode ser entendida como a 
efetivação de estratégias e ações no sentido de enfrentar as mudanças e os 
desafios gerados no desempenho do trabalho diário nos diferentes espaços do 
SUS. Objetivo: O objetivo do trabalho foi propor um modelo experimental de 
capacitação para médicos em uma unidade de pronto atendimento em Araguaína-
TO. Métodos: A equipe de vigilância em Saúde de Araguaína empregou um 
modelo de capacitação direcionada à médicos, adaptando os horários à rotina de 
serviço deste profissional. Sendo executada entre os intervalos de atendimentos 
entre os pacientes. Ocorreu no mês de fevereiro de 2020, e suspensa durante a 
emergência da COVID-19. Resultados: Foram capacitados 50% dos 
profissionais, mas com planejamento para retorno assim que os protocolos 
permitirem. O modelo oportunizou trocas de experiências entre médicos e 
vigilância em saúde de forma objetiva e técnica. Conclusão: A integração dos 
profissionais ao cotidiano dos serviços se desenvolve na prática de competências, 
habilidades e conhecimentos acumulados no processo de formação profissional e 
de vida. 
 
Palavras-chave: integração, interação, saúde única. 
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RESUMO 
Introdução: Streptococcus agalactiae ou estreptococos do Grupo B (GBS) são 
importantes agentes de infecções humanas e mastite bovina. Diferentes clones 
são adaptados a diferentes hospedeiros, mas ST103 vem se destacando no 
cenário de Saúde Única como clone emergente entre bovinos e humanos em 
diferentes países; contudo, ainda não há dados sobre este clone em nosso meio. 
Objetivo: Caracterizar cepas de GBS pertencentes ao clone ST103 isoladas de 
fontes humanas e bovinas ao longo de 30 anos no Rio de Janeiro. Métodos: 
Genes de proteínas de superfície, de resistência aos antimicrobianos, elementos 
CRISPR1 e a relação filogenética com outros clones de GBS foram determinados 
a partir dos genomas de 15 cepas do ST103, incluindo 11 cepas isoladas de 
amostras anovaginais de gestantes (AV; 2008-2019), 2 de orofaringe (OF; 1990) e 
2 de leite bovino. Resultados: As cepas ST103 apresentaram características 
predominantemente associadas com clones adaptados ao hospedeiro bovino, 
incluindo a presença de pilus 2b, a ausência de proteína ligadora de laminina 
(lmb), da enzima C5a peptidase (scpB), e do gene tetM. Filogeneticamente, as 
cepas ST103 se apresentaram distantes de clones adaptados ao hospedeiro 
humano (ST17) e bovino (ST61). Genes de proteínas da família Alp e AgI/II foram 
encontrados apenas nas cepas AV e LB de 2010. Além disso, o gene mef foi 
detectado nas cepas de OF e o gene tetO nas cepas de LB, sendo uma delas 
positiva também para ermB. Em todas as cepas foram detectados elementos 
CRISPR1, contendo de três (cepas LB) a 16 espaçadores (cepas OF), e 
espaçadores idênticos foram compartilhados entre cepas de diferentes fontes. 
Conclusão: ST103 apresenta características genômicas comuns em cepas 
adaptadas a bovinos, mas apresenta-se filogeneticamente distante de outros 
clones de GBS, sugerindo uma origem zoonótica e uma linha de evolução 
independente para este clone. 
 
Palavras-chave: GBS, ST103, genômica, potencial zoonótico, Saúde Única/One 
Health.  
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RESUMO 
Introdução: A abordagem da Saúde Única (“One Health”) para as doenças 
zoonóticas tem sido discutida em vários países na última década e o surgimento 
da pandemia Covid-19 reforçou o papel central desta iniciativa frente às ameaças 
à saúde na interface humano-animal-ambiente, em uma perspectiva multissetorial 
e multidisciplinar. No Brasil são observadas ações envolvendo órgãos 
governamentais que realizam ações de vigilância, prevenção e controle de 
zoonoses, entretanto, o uso da abordagem da Saúde Única não está claramente 
definido. Objetivo: Descrever a resposta governamental à pandemia da Covid-19 
no Brasil, considerando aspectos relacionados à Saúde Única e equidade. 
Métodos: Realizou-se uma análise de situação (“environmental scan”) por meio 
de análise documental e por contato informal com “stakeholders” para busca de 
documentos adicionais. Foi realizada análise temática por meio do software Nvivo, 
com a utilização de um esquema de codificação previamente definido dividido nos 
eixos principais: Saúde Única e Equidade. Resultados: Foram obtidos 107 
documentos (94 federais e 13 estaduais) relacionados à resposta à Covid-19. O 
termo “saúde única” não foi identificado, embora algumas medidas e estruturas 
existentes - como os fluxos de notificação de zoonoses, indiquem de forma 
indireta ações nesse sentido. O termo “equidade” foi mencionado em um 
documento do governo do estado do Maranhão referente a medidas voltadas para 
a população quilombola. Os documentos se concentraram nas seguintes 
categorias: "Estruturas, protocolos e planos existentes" e "Funções e 
responsabilidade para as partes interessadas”; Identificação de populações 
vulneráveis (afrodescendentes e indígenas), Gênero e Política Fiscal. Conclusão: 
A análise da resposta à covid-19 ilustrou a estrutura e experiência do país na 
resposta a doenças infecciosas, inclusive zoonoses. Embora sejam desenvolvidas 
ações conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Agricultura, são necessários 
avanços na integração visando a abordagem multidisplinar na perspectiva da 
Saúde Única.  
 
Palavras-chave: COVID-19; Saúde única; zoonoses; equidade. 
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ABSTRACT 
Introduction: Infective endocarditis (IE) is a systemic infection most caused by 
bacteria, with high lethality in absence of treatment. The genus Bartonella is one of 
the causative agents associated with blood culture-negative infective endocarditis 
(BCNIE), in which no pathogen can be detected by laboratory methods, mainly 
blood culture. Of the 14 species of Bartonella associated with BCNIE in humans 
and domestic animals, B.henselae is the most prevalent in both groups. This 
species is also known as the main cause of cat scratch disease (CSD), a 
neglected zoonotic disease in Brazil. BCNIE cases are a classic example of 
zoonosis that One Health approach must be applied, considering domestic cats 
and dogs and their ectoparasites can be hosts of B.henselae. The risk of infection 
is not restricted to the human population, as dogs and cats can also develop 
cardiac complications related to infection by Bartonella. Methods: After two 
patients with IE were admitted to Pedro Ernesto University Hospital (UERJ/RJ), a 
multidisciplinary team of physicians, biologists, and veterinarians performed 
fieldwork in patient’s homes to evaluate healthy living conditions with the collection 
of ectoparasites and blood samples from domestic animals for laboratory analysis. 
Serum samples from patients and their pets were evaluated by IFA for IgG-
antibodies against Bartonella spp. (cut-off:>64). Fluids and tissue samples were 
submitted to DNA extraction and PCR with specific primers (gltA,groEL, and htrA) 
to identify Bartonella spp. DNA. Results: Serum samples from patients 
(>2048~32000) and their pets (>128) were reactive with high titers to Bartonella 
IgG-antibodies. DNA sequences generated from human samples were similar to 
B.henselae (97~100%). Both patients showed unhealthy conditions, cats and dogs 
frequently were found in dirty spaces or sharing living spaces like beds. 
Conclusions: Professionals of human health, animal health, and environmental 
health should be alert for IE caused by Bartonella, an invisible and neglected 
pathogen in Brazil. 
 
Keywords: Bartonella; Endocarditis; One Health 
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RESUMO 
Introdução: As ações da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar(CCIH) da 
Policlínica Piquet Carneiro (PPC)/UERJ cumprem processos legais e de atuação 
próxima com os diversos segmentos dentro desta unidade de saúde secundária. 
Objetivo: Avaliar e atualizar o perfil vacinal dos trabalhadores da saúde da PPC, 
considerando as imunizações obrigatórias: hepatite B, difteria, tétano e influenza.  
Métodos: A listagem dos trabalhadores foi fornecida pelo Recursos Humanos. 
Distribuíram-se questionários com variáveis sociodemográficas (sexo/faixa etária) 
e o vínculo profissional/ocupação. Os dados foram analisados no Microsoft Excel.  
Resultados: Dos 940 trabalhadores, 64%(601/940) responderam ao questionário 
(maio/2019), dos quais 60% (360/601) estão na faixa etária 25-45 anos e 70% 
(421/601) são do sexo feminino. Nesta faixa etária, houve maior procura pelas 
vacinas hepatite B e dT Adulto. Foi observado que àqueles que não estão 
diretamente expostos a riscos biológicos, a cobertura vacinal é baixa (40%). Após 
este levantamento, o projeto “Vacinando a Comunidade” colaborou em imunizar 
203 trabalhadores (05/06/2019). A vacina mais aplicada foi contra influenza (188 
doses). O Departamento de Enfermagem/PPC (abril/2020) imunizou contra 
influenza cerca de 400 trabalhadores da saúde. Na sequência, em agosto/2020, 
em parceria com o departamento de segurança e saúde da universidade foi feito 
imunização de bloqueio para o sarampo, com a administração de 170 doses. 
Conclusão: Ressalta-se que o uso de vacinas tem maior custo-benefício no 
controle de doenças imunopreveníveis, se comparado ao uso de medicamentos 
para seu tratamento. Elas são vitais para diminuir internações hospitalares, e no 
contexto pandêmico, diminuir potencial confundimento de sintomas respiratórios. 
Podemos destacar que as atividades articuladas e planejadas, utilizaram-se das 
premissas de existência de uma universidade, cujo foco seja o ensino, pesquisa, 
extensão e assistência, com enfoque às doenças imunopreveníveis, à luz da 
saúde do trabalhador e perspectivas para a reflexão à Saúde Única. 
 
Palavras-chave: Imunização, Saúde do Trabalhador, Prevenção, Atenção 
Secundária, Saúde Única,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  

48  

IDENTIFICAÇÃO DE HOTSPOTS DE RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS 
EM UM ESTUÁRIO URBANO TROPICAL  
 
Anna Luiza Bauer Canellas1, Wellington Felipe da Costa1, Rodolfo Paranhos2, 
Marinella Silva Laport1  
 
1. Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Cidade Universitária, 21941-590. Rio de Janeiro, Brasil.  
2. Departamento de Biologia Marinha, Instituto de Biologia, Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, Cidade Universitária, 21941-617. Rio de Janeiro, Brasil. 

 
RESUMO 
Introdução: A resistência aos antimicrobianos é amplamente caracterizada sob a 
perspectiva clínica. Porém, existe uma considerável disparidade de conhecimento 
a respeito desta problemática no meio ambiente, sobretudo em ambientes 
aquáticos. Objetivo: Avaliar a presença de bactérias resistentes aos 
antimicrobianos nas águas da Baía de Guanabara (BG), Rio de Janeiro, Brasil. 
Métodos: Seis amostras de água foram coletadas em três pontos de coleta 
distintos na BG, nos quais também foram avaliadas variáveis ambientais como 
temperatura da água, concentrações de fósforo e nitrogênio e contagens de 
coliformes. O isolamento bacteriano foi conduzido por três abordagens: (1) cultivo 
de alíquotas de 100 μL de água em ágar Tiossulfato Citrato Bile e Sacarose 
(TCBS); (2) cultivo de 100 μL de água em ágar TCBS suplementado com 
ceftriaxona (2 μg/mL); e (3) cultivo de 100 μL de água filtrada em ágar TCBS 
suplementado com ceftriaxona (2 μg/mL). A identificação bacteriana foi realizada 
por espectrometria de massas e a susceptibilidade a aminoglicosídeos, beta-
lactâmicos, fluoroquinolonas, tetraciclinas e sulfonamidas foi avaliada, bem como 
a produção fenotípica de beta-lactamases de espectro estendido (ESBL) e a 
presença de genes codificadores de beta-lactamases. Resultados: Os gêneros 
mais isolados foram Aeromonas e Vibrio, incluindo espécies patogênicas a 
humanos e animais. Resistência a todas as classes de antimicrobianos avaliadas 
foi detectada, especialmente a beta-lactâmicos, sendo 21,6% das estirpes 
multirresistentes. Ademais, 66,6% das estirpes foram positivas para a produção de 
ESBL e, entre estas, 7,1%, 28,5% e 42,8% carreavam os genes blaCTX-M-1,2, 
blaCTX-M-14 e blaTEM, respectivamente. Bactérias resistentes foram 
predominantemente isoladas do ponto mais ecologicamente impactado, 
caracterizado pelas maiores contagens de coliformes e maiores concentrações de 
nutrientes. Conclusão: Revelou-se a presença de determinantes de resistência 
aos antimicrobianos de relevância clínica em bactérias ambientais, incluindo 
potenciais patógenos. Assim, indica-se a presença de hotspots de resistência aos 
antimicrobianos na BG, evidenciando os riscos à saúde pública.  
 
Palavras-chave: Aeromonas; Baía de Guanabara; resistência aos 
antimicrobianos; saúde pública; saúde única; Vibrio. 
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ABSTRACT 
Introduction: Gram-negative bacilli producing extended-spectrum β-lactamases 
(ESBL) is a global health problem that can have water matrices as hotspots for its 
dissemination, leading to human, animal, and environmental health risks. 
Objective: We aimed to investigate the occurrence and distribution of these 
bacteria in Guanabara Bay (GB) waters, a heavily polluted and tourist tropical 
estuary in Rio de Janeiro, Brazil, over 12 consecutive months, verifying its 
association with fecal indicators. Methods: Subsurface (1 m depth) and bottom (6-
20 m depth) water samples were collected monthly from Sep/2018 to Aug/2019 at 
three points with different pollution gradients inside GB. Potential ESBL-producers 
were recovered from 72 water samples on agar marine and chromogenic medium 
(CHROMagar) supplemented with ceftriaxone (8 μg.mL-1) and amphotericin B (1 
μg.mL-1). Strains were identified by MALDI-TOF MS. Gram-negative bacilli were 
characterized for ESBL phenotype and genotype by disc-approximation and PCR, 
respectively. Fecal indicator counts (MPN.100mL-1), thermotolerant coliforms (TC) 
and Escherichia coli (EC), were recorded from sampling points. Results: Over 12 
months, 1,558 colony-forming units were isolated and 706 (45.3%) were identified 
as: Enterobacterales (93), non-Enterobacterales gram-negative bacilli (264), and 
other microorganisms (349). Among the gram-negative bacilli, of 141 strains tested 
for ESBL production, 76 (53.9%) were positive. ESBL-producers belonged to 
Escherichia (38), Aeromonas (16), Acinetobacter (12), Citrobacter (7), 
Enterobacter (2), and Pseudomonas (1), which were isolated specially from GB34 
subsurface (39/76). Search for ESBL-coding genes detected blaCTX-M-14 (15), 
blaCTX-M-1,2 (11), blaCTX-M-8 (11), blaTEM (10), and blaSHV (7). The 12 
months average of fecal indicators in GB’s waters varied of the highest in GB34 
subsurface (1.4 x 105 and 1.3 x 105 of TC and EC, respectively) to minor in GB1 
bottom (2.7 x 101 and 2.2 x 101). Significant correlations were observed among 
ESBL-producers and EC (r=0.9167, p=0.0101) and TC (r=0.9209, p=0.0091). 
Conclusion: Thus, the occurrence and distribution of ESBL-producing gram-
negative bacilli in GB waters is likely related to sewage contamination. 
 
Keywords: One Health, ESBL, fecal coliforms, anthropogenic pollution, 
Guanabara Bay 
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RESUMO 

Introdução: Para promoção de boas práticas nos cuidados de saúde, as medidas 
para prevenção das Infecções relacionadas à assistência devem ser prioridade no 
planejamento estratégico das instituições, dentre estas práticas uma das medidas 
mais simples, baratas e de eficácia preventiva é a Higienização das Mãos (HM). 
Objetivos: avaliar a adesão da equipe multiprofissional aos cinco momentos de 
HM no cenário de Terapia Intensiva (TI) de pacientes acometidos por COVID-19, 
e, comparar a densidade de incidência de micro-organismos multirresistentes no 
período pré e trans pandemia na TI. Métodos: estudo seccional, descritivo, 
prospectivo. Resultados: Foram analisadas 377 oportunidades de HM obtendo 
uma adesão de 34%. A equipe de enfermagem obteve maior número de 
oportunidades, quando comparada a equipe de fisioterapia. O momento “após o 
contato com o paciente” obteve maior conformidade quando comparado com o 
momento “após o contato”. Quanto à escolha de solução, os enfermeiros 
utilizaram mais água e sabão, médicos e técnicos de enfermagem utilizaram mais 
solução alcoólica. Comparando os momentos de HM com a escolha de solução, 
no momento “após o contato com o paciente” houve preferência por utilizar água e 
sabão. Sobre a incidência de micro-organismos multirresistentes, houve aumento 
na incidência quando comparamos o período pré e trans pandêmico. Conclusão: 
Apesar de todos os programas e campanhas de incentivo a HM a adesão a essa 
prática pelos profissionais de saúde está distante das diretrizes nacionais e 
internacionais, principalmente frente ao cenário pandêmico atual onde esta prática 
é mandatória no combate ao COVID-19 e na prevenção de IRAS por 
microrganismos multirresistentes. 
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CURVAS ROC PARA AVALIAÇÃO DO CLASSIFICADOR DO MACHINE 
LEARNING: ANÁLISES PREDITIVAS PARA TUBERCULOSE  
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RESUMO 
Este estudo teve por objetivo avaliar gráficos ROC (Receiver Operating 
Characteristic) como uma ferramenta poderosa para predizer a tuberculose bovina 
no estado de São Paulo. Foi feita uma introdução à análise ROC dentro do escopo 
de aprendizado de máquina e mineração de dados, onde se fez uso do estudo de 
três hiperparâmetros, Xgboost, Support vector machine e Xgboost. O gráfico ROC 
é baseado na probabilidade de detecção, ou taxa de verdadeiros positivos (tpr=P 

(Y∣X)), e na probabilidade de falsos positivos (fpr=P (Y ∣X)). Para se construir o 
gráfico ROC plota-se fpr no eixo dos ordenadas – eixo x – etpr no eixo das 
abscissas – eixo y. É fácil de perceber que um ponto ROC é melhor que o outro se 
e somente se ele está acima e à esquerda do outro, tem maior taxa de 
verdadeiros positivos e uma menor taxa de falsos positivos. Uma rápida inspeção 
visual permite algumas constatações, na figura 1 é mostrado um gráfico ROC com 
um ponto, indicando a melhor taxa de verdadeiros positivos. Na etapa de 
aprendizado, foi utilizado o algoritmo para o ajuste de modelos gradient boosted 
trees. Os hiperparâmetros dos algoritmos foram otimizados por validação cruzada 
10-fold, para selecionar aqueles correspondentes aos melhores modelos. Os 
modelos apresentaram acurácia de 88,07%, com erro no processo de aprendizado 
igual a 3%. No procedimento de teste/validação do modelo (n=436) foi observado 
um erro na estimativa de 12%. Os preditores importantes (figura 1) para a 
presença da tuberculose no meio animal e consequentemente humano. A 
proporção de falsos positivos (FP) entre todos os indivíduos cuja resposta de 
interesse foi observada foi de 2,06%, e a de falsos negativos (FN) entre aqueles 
com resposta de interesse ausente foi de 9,86%. Neste trabalho foi feita uma 
introdução à análise ROC dentro do contexto de aprendizado de máquina para 
auxiliar profissionais no controle da doença. 
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RESUMO 
Introdução: A população africana foi introduzida no Brasil através do tráfico 
comercial de escravos. Os indivíduos que escapavam desse tipo de exploração 
humana formavam pequenas comunidades de resistência, conhecidos como 
"Quilombolas". Os quilombos se localizavam em áreas distantes dos centros 
urbanos e de difícil acesso. Atualmente no Brasil, existe 2359 comunidades 
quilombolas que mantém a história e tradição dos remanescentes dos quilombos. 
Apesar da existência de tratamento farmacológico e de uma vacina segura e 
eficaz para prevenção da hepatite B, trezentos milhões de portadores crônicos de 
infecção vivem espalhados em todo o mundo. Esta infecção pode levar a Cirrose e 
ao Carcinoma hepatocelular causando um grande impacto na saúde pública em 
muitos Países. Em 2013, o Brasil estendeu a faixa etária de acesso gratuito e 
universal à vacinação até os 49 anos de idade. No ano de 2016, a Organização 
Mundial de Saúde estabeleceu metas para eliminação das hepatites virais até 
2030, fornecendo uma estratégia global para eliminação e controle das hepatites 
virais que foram adotadas e endossadas por 194 Países, incluindo o Brasil. 
Objetivo: o objetivo desse estudo foi monitorar a circulação e os casos de 
pessoas portadoras do vírus da hepatite B (HBV) através de campanhas de 
testagem rápida e encaminhamento médico dos pacientes com resultados 
positivos em uma comunidade quilombola. Material e Métodos: 307 pacientes da 
Comunidade Quilombola da Rasa e Comunidade de Baía Formosa localizadas no 
Município de Armação de Búzios no estado do Rio de Janeiro/BR participaram da 
campanha de prevenção e de testagem rápida para detecção do HBsAg 
(Biomerieux) do HBV. Entre eles, 165 indivíduos do sexo feminino e, 142 do sexo 
masculino com idade compreendida entre 2 a 110 anos de idade. Os indivíduos 
com resultados positivos foram encaminhados para atendimento médico oferecido 
pela Secretaria de Saúde do Município de Armação de Búzios. Devido à 
pandemia, eles foram testados também para o Sars-Cov19 (Abbott). Resultados: 
HbsAg reagente foi detectado em 27 indivíduos (8.79 %); Covid19IgG em 12 
indivíduos (3.9%) e, um indivíduo com resultado Covid19IgM positivo. Conclusões: 
a partir de 2005 a utilização de testes rápidos se tornou uma importante 
ferramenta epidemiológica de triagem para doenças infecciosas. No presente 
estudo, observamos uma alta frequência do marcador sorológico de infecção ativa 
do HBV, HbsAg. A circulação do Sars-Covid19 se tornou evidente. Os resultados 
preliminares obtidos reforçam a importância da vigilância ativa e das medidas de 
prevenção no controle e eliminação da Hepatite B em nosso País. 


