
Desde que assumi a Sociedade 
de Infectologia do Estado do 
Rio de Janeiro, tenho procura-

do estimular a interiorização das nossas 
atividades. Durante o ano, realizamos al-
gumas reuniões científicas fora da capi-
tal, sendo que a última delas aconteceu 
no mês de setembro, em Nova Friburgo, 
e abordou os temas sepse, infecção do 
trato urinário e pneumonia. Segundo o 
nosso Coordenador das Regionais da 
SIERJ, Mauro Treistman, a reunião con-
tou com a presença de numerosa pla-
téia, de importantes médicos da Região 
Serrana, o que deixou a Sociedade bas-
tante honrada e motivada para seguir 
neste caminho.

A interiorização das atividades tem como 
objetivo não apenas facilitar o acesso à 
educação médica continuada aos espe-
cialistas, mas também fazer com que a 
diretoria da SIERJ esteja mais perto da 
realidade, dos problemas e dos anseios 
dos infectologistas do interior do Estado. 
Acredito que temos tido sucesso nessa 
empreitada, uma vez que nossas reuniões 
têm sido bastante prestigiada, tornando-

SIERJ prioriza interiorização 
das atividades científicas 

se um importante fórum de debates e 
troca de experiências.

No ano que vem, a interiorização das 
nossas atividades científicas terá um 
desafio ainda maior. A exemplo do I 
Congresso de Infectologia realizado em 
junho passado na capital, em maio de 
2009, a SIERJ vai promover o I Fórum de 
Infectologia do Estado do Rio de Janeiro 
no município de Campos. A programa-
ção científica já está em fase de organi-
zação e os principais temas já foram es-
colhidos: DST/Aids, dengue, imunização, 
antibióticoterapia e hepatite.

Sempre preocupados com o padrão de 
qualidade dos nossos eventos científi-
cos, levaremos renomados professores 
e chefes de serviços para ministrarem as 
palestras do Fórum e contamos com a 
participação dos infectologistas dointe-
rior do Estado para abrilhantar este even-
to e torná-lo o mesmo sucesso que foi o I 
Congresso de Infectologia.

Até lá, o Boletim Informativo da SIERJ trará 
passo a passo toda a organização do Fórum.
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Curso de Capacitação e Atualização 

dos Aspectos Diagnósticos e Prog-

nósticos da NeuroAids   

Data: 24 e 25 de outubro 

Local: Recife - PE 

Informações: site: www.sbp.org.

br/eventos/eventoslista.aspx 

XXIII Reunião de Pesquisa 

Aplicada em Doença de Chagas 

e Leishmanioses  

Data: 25 a 27 de outubro

Local: Uberaba - MG 

Informações: (61)3307 1154 

E-mail: reuniaochagasleish2007@

reuniaochagasleish2007.org.br

Site: www.reuniaochagas-

leish2007.org.br/default.html

8ª Mostra Nacional de Experiências 

Bem-Sucedidas em Epidemiologia, 

Prevenção e Controle de Doenças 

Data: 5 a 7 de novembro 

Local: Brasília - DF 

Informações: (61) 3213-8387 

E-mail: expoepi@saude.gov.br

Site: http://portal.saude.gov.br/

portal/saude/visualizar_texto.

cfm?idtxt=27935 

XV Congresso de Infectologia 

Pediátrica 

Data: 9 a 12 de novembro

Local: Vitória – ES

Informações: www.astreaventur.

com.br

E-mail: astreaventur@astreaven-

tur.com.br 

II Congresso Gaúcho 

de Infectologia 

Data: 13 a 15 de novembro  

Local: Gramado - RS 

Informações: (51) 3311-8969 / 

3311-2578  / Fax: (51) 3311-8969 

E-mail: plenar@terra.com.br

Site: www.plenariumcongressos.

com.br/congressos/infecto2008/ 

XI Congresso Brasileiro de 

Controle de Infecção e 

Epidemiologia Hospitalar

Data: 20 a 23 de novembro 

Local: Rio Cidade Nova Conven-

tion Center - Rio de Janeiro

Informações: (21) 2266-9150

E-mail: cih2008@jz.com.br

Site: www.cih2008.com.br 

II Congresso Norte e Nordeste 

de Infectologia 

Data: 28 a 30 de novembro 

Local: Belém - PA 

Informações: (91) 3249 2635 / 8115 8497 

E-mail: tribuna@tribunaeventos.com.br 

IV Jornada Bahiana de Infectologia    

Data: 4 a 6 de dezembro 

Local: Salvador – BA 

Informações: (71) 3240 6388 

E-mail: dagaz@dagaz.com.br 

Site: www.dagaz.com.br/infectologia2008

Congresso Panamericano 

de Infectologia  

Data: 25 a 28 de abril de 2009

Local: Campos de Jordão

Informações: www.api2009.com.br 
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Procurando eliminar a síndrome da 
rubéola congênita

A rubéola, como todos sabem, é uma 

doença viral (vírus do gênero Rubi-

vírus, da família Tagaviridae), conta-

giosa que pode acometer crianças, adolescen-

tes, homens e mulheres de qualquer idade. A 

transmissão se dá de pessoa a pessoa por via 

respiratória e inicia-se cerca de uma semana 

antes do início do exantema e dura até seis 

ou sete dias após seu aparecimento. Nas ges-

tantes, durante o período de viremia, existe a 

possibilidade de transmissão para o concepto 

através da placenta, com risco de teratogênese. 

A infecção pelo vírus da rubéola pode ser as-

sintomática em até 50% dos casos. Quando 

presente, o quadro clínico, após um período de 

incubação de cerca de 14-21 dias, se caracteri-

za por febre baixa, exantema e linfadenopatia 

cervical. Caracteristicamente, o exantema é ma-

culopapular róseo-avermelhado discreto, inicia-

se na face e alastra-se rapidamente para região 

cervical, braços, tronco e extremidades, estando 

todo corpo coberto no final do primeiro dia. 

No segundo dia o “rash” começa desaparecer, 

inicialmente na face, até que no terceiro dia 

desaparece, podendo ocorrer descamação fina. 

Adolescentes e adultos podem apresentar um 

quadro prodrômico (o que não ocorre em crian-

ças) que cursa com febre baixa, cefaléia, coriza, 

mal-estar, anorexia, conjuntivite leve, tosse, dor 

de garganta, linfadenopatia e náuseas que desa-

parecem após primeiro dia de “rash”.

Observa-se artralgia em cerca de 70% das mu-

lheres adultas com rubéola, o que é raro em ho-

mens e crianças. As manifestações articulares 

podem durar até um mês e, mais comumente, 

comprometem  os dedos, os punhos e os joelhos. 

A rubéola, também pode cursar com alguma 

plaquetopenia, A ocorrência de manifestações 

hemorrágicas na rubéola, no entanto, é relati-

vamente incomum (um para cada 3.000 casos). 

São mais freqüentes em crianças e, em geral, 

manifestam-se pelo aparecimento de pequenas 

petéquias. Mais raramente, podem ser observa-

das  hemorragias no trato grastrointestinal, nos 

rins e no cérebro. A encefalite (inflamação cere-

bral), que em geral acomete adultos e é poten-

cialmente fatal, pode acontecer na proporção 

de um para cada 6.000 casos.

No entanto, em geral, a rubéola não é uma do-

ença grave, mas a implicação dessa infecção em 

grávidas, faz da rubéola uma doença de comba-

te prioritário. 

O diagnóstico diferencial deve ser feito com To-

xoplasmose, escarlatina, sarampo, roséola, eri-

tema infeccioso e enteroviroses. O diagnóstico 

clínico deve sempre ser confirmado laboratorial-

mente através de sorologia.

Não existe tratamento específico para a rubéola. 

Os antitérmicos e analgésicos, caso necessário, 

podem ser utilizados para controlar a febre. Os 

medicamentos que contenham em sua formula-

ção o ácido acetil-salicílico não devem ser usados, 

pelo risco de ocorrerem sangramentos pela pos-

sibilidade da ocorrência da Síndrome de Reye. 

Doença considerada benigna, auto-limitada e 

que raramente complica, tem sua importância 

*Isabella Ballalai, Vice- Presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Membro do Comitê de Saúde Escolar 
da SOPERJ e Diretora do Instituto Prevenir é Saúde
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graças ao risco que oferece na gestação, poden-

do ser causa de aborto, parto prematuro, nati-

mortalidade ou malformações congênitas da 

Síndrome da Rubéola Congênita.

A gravidade da rubéola congênita geralmente é 

maior quando a infecção ocorre durante a em-

briogênese. Cerca de 80% dos fetos infectados 

durante esse período, nascem com a síndrome 

da rubéola congênita e os recém-nascidos com 

rubéola congênita podem eliminar o vírus nas 

secreções respiratórias e na urina por tempo 

prolongado (um ano ou mais), período no qual e 

podem transmitir a infecção.

As crianças com síndrome da rubéola congêni-

ta podem apresentar comprometimento ocular 

(catarata, glaucoma, microftalmia), auditivo (sur-

dez), cardíaco (persistência do canal arterial, de-

feitos de septo) e neurológico (retardo mental, 

microcefalia) ou manifestações discretas, como 

deficit auditivo parcial ou pequenos defeitos 

cardíacos. Algumas manifestações, como diabe-

tes, podem surgir de dois a quatro anos após o 

nascimento. Quando a infecção ocorre após o 

quarto mês de gestação, a deficiência auditiva 

pode ser a única manifestação da rubéola con-

gênita. Os riscos da síndrome da rubéola congê-

nita são praticamente inexistentes se a infecção 

ocorre durante o último trimestre de gestação. 

A Organização Mundial da Saúde estima a ocor-

rência de 700.000 óbitos por ano no mundo re-

lacionados à rubéola congênita.

A rubéola tem distribuição universal e variação 

sazonal, com predomínio de casos na primavera. 

No Brasil, antes da introdução da vacina contra a 

rubéola nos programas de imunização, ocorriam 

surtos da doença a cada 3-6 anos. Como resul-

tado da vacinação de rotina diminuiu a circula-

ção do vírus. No Brasil, a redução da incidência 

da rubéola foi resultado das ações de vacinação 

realizadas a partir de 2001 e 2002, usando a va-

cina dupla viral (DV). No entanto, com tais medi-

das, não se conseguiu interromper a circulação 

do vírus da doença, tendo-se em conseqüência 

registro de surto em 2006, que se manteve por 

todo 2007, sendo identificado o vírus do genóti-

po 2B. O surto afetou 20 das 27 unidades fede-

radas, principalmente nas regiões Sudeste, Sul, 

Nordeste, e Centro-Oeste (Figura 1). Neste perí-

odo foram registrados mais de 8.456 casos, com 

Casos Confirmados de Rubéola por Município, Brasil, 2006 e 2007*

S.E: 38/2006
N: 382
Fonte: SINAN

S.E: 38/2007
N: 3417
Fonte: BNS
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Artigo Científico

Estudo os eleitos da vacina contra rubéola sobre o produto da gestação de mulheres
vacinadas durante Campanha realizada no Estado de São Paulo em 2001. Brasil.

Autor Principal: Helena Keico Sato

580 (71,5%)
Coletas de RN

27 (4,7%)
RN IgM+

553 (95,3%)
RN IgM-

811 (14,5%)
Gestantes

Suscentíves

231 (28,5%)
Sem coleta de RN

2.135 (38,3%)
Gestantes

Imunes

2.607 (46,7%)
Gestantes

Indeterminadas

27 (0,5%)
Gestantes

Soronegativas

6.473 notificações

5.580 (86,2%)
Com sorologia

893 (13,8%)
Sem sorologia

161 mulheres gestantes infectadas, resultando 

em 17 casos da síndrome da rubéola congênita 

(SRC) em recém-nascidos.

A vacinação de rotina contra a rubéola, no servi-

ço público, iniciou em 1992 e no ano de 2000 já 

tínhamos mais de 95% da população de crianças 

de 1 a 10 anos de idade vacinadas. Mas as pessoas 

mais velhas naquela época não foram vacinadas, 

permanecendo suscetíveis à doença. Campanhas 

de vacinação de seguimento foram realizadas 

em 2000 e 2004 e a vacinação de mulheres em 

idade fértil foi concluída em todos os Estados do 

país em 2002. Com isso, houve uma redução do 

número de casos, mas em função do acúmulo 

de indivíduos não vacinados ao longo do tempo, 

principalmente homens, ainda há condições para 

a circulação do vírus da rubéola no país, o que 

contribui para a ocorrência de surtos de rubéola.

O ser humano é o único hospedeiro natural do 

vírus da rubéola, portanto, ele circula quando 

encontra pessoas suscetíveis. Isso propicia o 

aparecimento de casos em adolescentes e adul-

tos jovens, e aumenta o risco do acometimento 

da doença em mulheres grávidas. Para impedir 

surtos é necessária a adoção de estratégias para 

reduzir a circulação do vírus da rubéola e elimi-

nar a Síndrome da Rubéola Congênita.

A meta do Ministério da Saúde é a eliminação da 

rubéola e da síndrome da rubéola congênita até 

2010. Este é um compromisso do Brasil e demais 

países das Américas, assumido em 2003. Para 

tanto, devem ser implementadas estratégias de 

vigilância da rubéola e da síndrome da rubéola 

congênita, além de vacinação como rotina aos 

12 meses de idade com uma segunda dose en-

tre 4 e 6 anos de idade, mais as campanhas de 

vacinação de adolescentes e adultos.

As gestantes com suspeita de infecção por ru-

béola ou que tiveram contato com um caso 

confirmado de rubéola devem ser investigadas 

e acompanhadas pelo seu médico, que infor-

mará a equipe de vigilância municipal e esta-

dual até o encerramento adequado do caso. Se 

houver confirmação de diagnóstico de rubéola 

na gestante, a equipe de vigilância municipal e 

estadual a acompanhará até o término da ges-

tação, assim como seu recém-nascido, uma vez 

que nestes casos, há risco real de ocorrência da 

síndrome da rubéola congênita.

A vacina contra a rubéola, como qualquer outra 

vacina atenuada está contra-indicada gestação 

e, como regra geral, também não deve ser utili-

zada em imunodeficientes, exceto em situações 

especiais e com avaliação médica. 
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Portanto, apesar de não haver evidências de que 

as vacinas contra rubéola de uso atual sejam te-

ratogênicas, gestantes não devem ser vacinadas. 

A contra-indicação baseia-se no risco teórico de 

acometimento do feto. No entanto, são inúmeras 

as mulheres que, acidentalmente (por não sabe-

rem estar grávidas) foram vacinadas nas últimas 

campanhas e no mundo todo, não havendo, no 

entanto, relato de complicações para a gestante, 

gestação ou para o feto. 

Em 2001, em São Paulo, durante a campanha 

de vacinação contra rubéola, foram vacina-

das 4.408.844 mulheres entre 15 a 29 anos de 

idade, atingindo-se uma cobertura vacinal de 

91,16%. Nesse período, houve 6.473 notifica-

ções de mulheres gestantes que haviam rece-

bido a vacina. Estudo conduzido por Helena 

Sato rastreou essas notificações e avaliou os 

efeitos da vacina sobre o produto da gesta-

ção dessas gestantes que inadvertidamente 

receberam a vacina (figura 2). Estas mulheres 

foram acompanhadas e nenhuma delas ou 

seus bebês sofreram qualquer dano por isso.  

No Calendário de Vacinação atual está prevista 

a aplicação da vacina tríplice viral para crianças 

em duas doses, a primeira aos doze meses e a 

segunda entre 4 e 6 anos de idade. A vacina tam-

bém está disponível nos Centros Municipais de 

Saúde, em dose única, para adolescentes e adul-

tos (mulheres até 49 anos e homens até 39 anos). 

Estudo de rastreamento sorológico em gestan-

tes (Cha, SC e col. - Rastreamento Sorologico das 

gestantes - Revista Gin. Obst. , 1993) demonstrou 

que cerca de 12% das gestantes eram susceptí-

veis à rubéola e que quando adquiriam a infec-

ção, o quadro era assintomático ou oligossin-

tomático em mais de 50% dos casos. Em razão 

do risco de rubéola congênita, TODOS, crianças, 

adolescentes, homens e mulheres devem ser va-

cinados, mesmo aqueles já vacinados com uma 

única dose ou que tenham história de rubéola 

sem comprovação sorológica da infecção. Em-

bora o risco de teratogênese (mal-formações 

congênitas) com o vírus vacinal pareça ser pe-

queno, a gravidez deve ser evitada durante, 

pelo menos, os 30 dias seguintes à aplicação da 

vacina. Para reduzir as chances de infecção de 

pessoas que tenham contra-indicações (como 

gestantes e imunodeficientes), os contactantes 

podem e devem ser vacinados contra a rubéola, 

uma vez que o vírus vacinal não é transmissível.

Para eliminarmos a Síndrome da Rubéola Congê-

nita é importante que TODOS estejam vacinados. 
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Palestras abordam sepse, infecção 
do trato urinário e pneumonia

Em continuidade à proposta de interiori-
zação da Sociedade, através de atividade 
educação médica continuada, a Socieda-

de de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro 
(SIERJ), em conjunto com a SOTIERJ (Sociedade 
de Terapia Intensiva do Rio de Janeiro), realizou 
no dia 20 de setembro, sua sessão clínica em 
Nova Friburgo. O evento apresentou as palestras 
“Sepse”, por Luis Eduardo Fontes, médico intensi-
vista; “Infecção Urinária em Situações Especiais”, 
por Denise Marangoni, médica infectologista; e 
“Pneumonia Comunitária” por Delia Engel, médi-
ca infectologista. A organização do evento con-
tou com primorosa atuação da Coordenadora 
da Região Serrana da SIERJ, Delia Engel.
Luiz Eduardo Fontes abordou os aspectos da fi-
siopatologia da sepse e, com objetividade e ex-
trema clareza, apresentou os dados mundiais e 
brasileiros da campanha de sobrevivência à sep-

se, com as diretrizes para o tratamento da sepse 
grave e choque séptico.
Denise Marangoni apresentou tema aparente-
mente simples, mas, da mesma forma que, no 
tratamento das inúmeras infecções bacterianas, 
é necessário seguir os critérios já bem estabele-
cidos. Situações como bacteriúria assintomática 
na mulher e infecção urinária na gestante mere-
cem atenção e conduta absolutamente diferen-
tes. Infecção do trato urinário no paciente idoso 
e no diabético, infecção urinária de repetição, e 
abordagem de paciente com sonda vesical, ne-
cessitam de avaliação criteriosa para o diagnós-
tico, decisões terapêutica e profilática.
Delia Engel, ao tratar de assunto de extrema im-
portância para a prática clínica, não somente dos 
infectologistas, mas também dos clínicos nas 
emergências e intensivistas nas UTIs, abordou 
a etiologia das pneumonias comunitárias, con-
duta terapêutica nas diversas situações, critérios 
para tratamento ambulatorial e de internação 
hospitalar, além de critérios para internação em 
UTI. A decisão tardia de conduta avançada pode 
comprometer seriamente o tratamento e seus re-
sultados, colocando em risco a vida do paciente.
De acordo com Mauro Treistman, Coordenador 
das Regionais da SIERJ, a reunião contou com a 
presença de numerosa platéia, de importantes 
médicos da Região Serrana, o que deixou a So-
ciedade bastante honrada e motivada para se-
guir neste caminho.

Denise Marangoni

Luis Eduardo Fontes ministra palestras para especialis-
tas da Região Serrana

Delia Engel, Mauro Treistman,  Luis Eduardo Fontes, 
Denise Marangoni, Samuel Kierszenbaum, Maria 
Christina Machay e Lia Adler
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Seguro de vida da SIERJ ampara 
família de funcionária da SMCRJ

Ninguém sabe o que 

pode nos aconte-

cer tanto durante 

a vida, quanto na hora da 

morte. No entanto, sabemos 

que tanto em vida, como 

na morte, o melhor é estar 

prevenido. Por isso, a SIERJ 

oferece aos seus associados, 

como prestação de serviço, 

uma  apólice de seguro, para 

morte acidental e invalidez 

permanente por acidente.

Infelizmente, no dia 28 de 

julho, a Sociedade de Me-

dicina e Cirurgia do Rio de 

Janeiro (SMCRJ) perdeu sua 

funcionária e colaborado-

ra Maria Brandão, vítima de 

atropelamento na Praça da 

Cruz Vermelha. 

Neste momento de tristeza, 

a SIERJ se solidariza com a 

SMCRJ, mas também sente-

se confortada em poder aju-

dar e amparar a família da 

vítima, uma vez que Maria 

Brandão estava coberta pela 

apólice de seguro de vida   

da Sociedade. 

Com a morte acidental de Ma-

ria Brandão, a família recebeu 

R$ 50 mil pelo seguro pago 

pela SIERJ.
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