
Bactérias multi-resistentes e doenças 
emergentes são alguns dos desafios a se-
rem enfrentados nos dias de hoje e que 

se refletem diretamente na atuação profissio-
nal do infectologista. Para enfrentar estes pro-
blemas, as Comissões de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH) possuem uma tarefa árdua, no 
sentido de detectar os casos de infecção hospi-
talar; conhecer as principais infecções e definir 
se a ocorrência está dentro de parâmetros acei-
táveis; treinar os profissionais da saúde; realizar 
o controle da prescrição de antibióticos, evitan-
do que os mesmos sejam utilizados de maneira 
descontrolada, entre outras ações.

Em 11 de abril, comemoramos o Dia do Infecto-
logista e, este ano, a Sociedade Brasileira de Infec-
tologia (SBI) está desenvolvendo uma campanha 
voltada para o controle de infecção. Com o slogan 
“Controle de Infecção é Legal!”,  a Sociedade ressal-
ta os aspectos legais e regulatórios que envolvem 
esta área de atuação dos infectologistas e ainda 
enfatiza o lado benéfico e positivo desse trabalho.

Este tipo de iniciativa é fundamental para a 
conscientização dos infectologistas sobre a 
importância da prevenção e do controle das 
infecções hospitalares.  Não é repetitivo dizer 
que uma medida simples - lavar as mãos -, como 
mostra o cartaz da campanha da SBI, é uma 
arma essencial para enfrentar esta questão, uma 
vez que impede que microrganismos presen-
tes nas mãos dos profissionais de saúde sejam 
transmitidos para os pacientes.

O controle de disseminação de microrganismos 
multi-resistentes será ainda tema de um fórum 

a ser realizado em maio, pela Câmara Técnica 
de Doenças Infecciosas e Parasitárias e Contro-
le de Infecção Hospitalar do CREMERJ.  Estarão 
em discussão as dificuldades encontradas no 
controle de infecção, no controle de dissemina-
ção de Enterococcus Resistente à Vancomicina 
(VRE) e de Acinetobacter baumannii multi-resis-
tente.  O que reafirma a  real importância deste 
assunto para o infectologista.

Recentemente, o Professor Walter Tavares lan-
çou o livro “Antibióticos e Quimioterápicos para 
o Clínico”.  Mais do que uma resenha de medica-
mentos, o livro enfoca os critérios de uso clínico 
das drogas antimicrobianas e antiparasitárias, 
as interações e os efeitos adversos dos medi-
camentos, o emprego dos antimicrobianos em 
pacientes que apresentam condições particula-
res, como por exemplo, os pacientes com insufi-
ciência renal e insuficiência hepática, os idosos, 
as gestantes, os obesos.  Trata, ainda, dos meca-
nismos de ação dos antimicrobianos e os princí-
pios de seu uso na profilaxia das infecções. 

Em agosto, a SIERJ vai promover o I Fórum de 
Infectologia do Estado do Rio de Janeiro, em 
Campos dos Goytacazes. Acreditamos que será 
um grande acontecimento, com a perspectiva 
de um evento de altíssima qualidade, abrindo 
espaço para troca de experiências para todos os 
participantes. Na ocasião, abordaremos antibi-
óticoterapia, AIDS, doenças sexualmente trans-
missíveis, imunização, tuberculose e hepatites 
virais. Esperamos contar com a presença dos 
infectologistas e dos estudantes de Medicina 
da região para agregar novos conhecimentos e 
tornar o fórum num sucesso.

A importância da prevenção e do 
controle das infecções hospitalares

1

A
n

o
 0

9 
– 

n
º 

28
 –

 O
u

t/
N

o
v/

D
ez

 d
e 

20
08



VII Jornada de Controle de Infecção 
Hospitalar    
Data: 14 e 15 de maio
Local: Florianópolis - SC
Informações: (48) 3235-1302
E-mail: jornada@ag3eventos.com.br 

I Conferência Brasileira de Infec-
tologia Hospitalar  
Data: 14 a 16 de maio
Local: Bonito - MS
Informações: (61) 3321-8313
E-mail: wellington@kerygmaeventos.com.br
Site: www.infectohospitalar2009.com.br

VI Fórum Internacional de Sepse  
Data: 15 e 16 de maio
Local: São Paulo - SP
Informações: (11) 3141-0707
E-mail: forumsepse@planetevents.com.br
Site: www.forumsepse.com.br

9º Simpósio de Prevenção e Controle 
de Infecções Relacionadas à Saúde 
Data: 15 e 16 de maio
Local: Belo Horizonte - MG
Informações: secretaria@icaroeventos.com.br
Site: www.simposio2009ccihhc.com.br

Simpósio Internacional Hepatite C - 
VHC 20 anos
Data: 24 a 26 de maio
Local: São Paulo - SP
Informações: (13) 3289-5455
E-mail: revolucao@revolucaomkt.com.br
Site: www.hcv20anos.com.br

II Workshop Brasileiro Sobre 
Hepatopatias e HIV  
Data: 26 e 27 de junho
Local: São Paulo - SP 
Informações: (11) 3141-0707
E-mail: hepatoaids@gt5.com.br
Site: www.gt5.com.br/hepatoaids

II Congresso Norte-Nordeste 
de Epidemiologia e Controle de 
Infecções Hospitalares 
Data: 31 de maio a 2 de junho
Local: Natal - RN
Site: www.anoreh.org.br 

Centenário da Descoberta da 
Doença de Chagas  
Data: 8 a 10 de julho
Local: Rio de Janeiro - RJ
Site: www.chagas100.icict.fiocruz.
br/?q=pt-br/node/80

XII Simpósio Internacional de 
Terapêutica em Hepatite Viral
Data: 22 a 25 de julho
Local: Salvador - BA
Informações: (71) 2104-3477
E-mail: eventus@eventussystem.com.br
Site: www.hepatologiadomilenio.com.br 

VIII Fórum de Infecções Fúngicas na 
Prática Clínica - Infocus 2009
Data: 20 a 22 de agosto
Local: São Paulo - SP
Informações: (11) 3141-0707
E-mail: infocus.americalatina@gt5.com.br
Site: www.gt5.com.br/infocus

XVI Congresso Brasileiro de Infectologia
Data: 18 a 21 de outubro
Local: Maceió - AL
Informações: www.infectologia.org.br 

XXI Congresso Brasileiro de 
Parasitologia
II Encontro de Parasitologia do 
Mercosul 
Data: 26 a 30 de outubro
Local: Foz do Iguaçu - PR
Informações: (45) 3025 2121
E-mail: alvo@alvoeventos.com.br
Site: www.cbparasito2009.com.br
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O  livro de autoria do 

Professor Walter Tava-

res, intitulado “Antibi-

óticos e Quimioterápicos para 

o Clínico”, editado pela Editora 

Atheneu, foi lançado no dia 20 

de março de 2009, durante o 

Congresso das Ligas Acadêmi-

cas de Cardiologia, ocorrido no 

Centro Universitário de Volta 

Redonda. Trata-se da segunda 

edição do livro originalmente 

lançado em 2006, agora com 

ampla revisão do texto e atuali-

zação dos capítulos, com a intro-

dução de novos conhecimentos 

até janeiro de 2009.

O livro diz respeito aos antibió-

ticos e quimioterápicos utiliza-

dos no tratamento dos proces-

sos infecciosos causados por 

vírus e bactérias, bem como seu 

emprego na terapia de mico-

Livro faz revisão e atualização de 
antibióticos e quimioterápicos para 
o clínico

ses e das parasitoses devidas a 

protozoários e vermes. Em seu 

conteúdo, são apresentadas as 

distintas classes e as caracte-

rísticas de medicamentos anti-

infecciosos e antiparasitários, 

tais como as penicilinas, as ce-

falosporinas, as sulfamidas, as 

quinolonas, as substâncias an-

timalárias, as drogas antivirais, 

inclusive as que atuam contra 

o vírus da imunodeficiência hu-

mana e outros.  

Mais do que uma resenha de 

medicamentos, o livro enfoca 

os critérios de uso clínico das 

drogas antimicrobianas e anti-

parasitárias, as interações e os 

efeitos adversos dos medica-

mentos, o emprego dos anti-

microbianos em pacientes que 

apresentam condições parti-

culares, como por exemplo, os 

pacientes com insuficiência re-

nal e insuficiência hepática, os 

idosos, as gestantes, os obesos. 

Trata, ainda, dos mecanismos 

de ação dos antimicrobianos e 

os princípios de seu uso na pro-

filaxia das infecções. 

Para cada substância antimi-

crobiana descrita no livro, são 

apresentados seu mecanismo 

de ação, indicações clínicas, 

ação das drogas no organismo 

humano, as doses indicadas e 

os efeitos adversos possíveis de 

ocorrerem com o seu uso. São 

descritas, ainda, as apresenta-

ções farmacêuticas de referên-

cia e os medicamentos genéri-

cos das drogas descritas.

Abordagem especial é feita so-

bre a resistência microbiana à 

ação dessas drogas e os proble-

mas decorrentes do aumento e 

da disseminação de germes re-

sistentes. São apresentados os 

mecanismos de resistência aos 

antimicrobianos, o impacto da 

resistência entre os diferentes 

microrganismos e as possibili-

dades de tratamento e de con-

trole desses germes.

O livro é dirigido e dedicado 

aos médicos e estudantes de 

medicina, procurando de for-

ma direta e objetiva contribuir 

para o seu conhecimento no 

manejo e indicações dos an-

tibióticos e quimioterápicos 

anti-infecciosos. Para facilitar a 

consulta de doses e critérios do 

emprego dos medicamentos, o 

livro é acompanhado por um li-

vrete contendo tabelas de fácil 

manuseio à beira do leito ou no 

consultório médico. 
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I Fórum de Infectologia do Estado do Rio 
de Janeiro acontece em agosto, em Campos

ASIERJ vai realizar o I Fórum de Infectologia 

do Estado do Rio de Janeiro em Campos 

dos Goytacazes, o maior município do inte-

rior do Estado com cerca de 500 mil habitantes co-

nhecida nacionalmente pela sua bacia petrolífera. O 

evento acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de agosto, no 

Teatro Municipal Trianon.

- Campos tem uma ampla rede de hospitais conve-

niada ao SUS e também particular para onde dre-

nam toda população regional que chega a totalizar 

cerca de 1 milhão de pessoas. No Hospital Ferreira 

Machado, se situa o Serviço de Doenças Infecciosas 

com 30 leitos disponibilizados para todo o Municí-

pio e região e que tenho a honra de chefiá-lo desde 

sua criação em 1989, há exatos 20 anos – relatou 

Nélio Artiles Freitas Segundo-Tesoureiro da SIERJ e 

Presidente de Honra do Fórum.   

Campos também possui uma Faculdade de Medici-

na,  acrescentou Nélio Artiles,  que existe há 42 anos, 

tradicional, reconhecida e respeitada pela sua qua-

lidade no ensino e que tem sido de grande impor-

tância na manutenção da qualidade dos serviços de 

saúde locais, além de ser um grande gerador dos 

profissionais de saúde de todo Estado. 

- Sediar o I Fórum de Infectologia do Estado do Rio 

nos enche de alegria e nos motiva para que se firme 

como um grande acontecimento, com a perspec-

tiva de um grandioso evento de altíssima qualida-

de, abrindo espaço para troca de experiências e de 

grandes ganhos de conhecimentos para todos os 

participantes. A realidade de nosso Estado, assim 

como de nosso país, necessita que nós profissionais 

de saúde, juntemos forças com intuito de conscien-

tizar o poder público sobre a sua real responsabi-

lidade, principalmente na melhoria das condições 

de saúde da população, considerando a multicausa-

lidade da maioria das enfermidades que nos aflige 

nos dias de hoje – ressaltou.

A idéia, continuou Nélio Artiles, de que melhores con-

dições de habitação e higiene, com uma adequada 

estrutura hidrossanitária  para 100% da população, 

associada a uma constante educação em saúde com 

uma rede bastante desenvolvida nas ações básicas de 

saúde - em um trabalho de prevenção constante das 

doenças prevalentes -, deve representar  uma grande 

economia para os cofres públicos, assim como  pre-

cisa ser propagada  a todos os cantos de nosso país, 

visto que a nossa sofrida  população merece respeito 

e mais comprometimento dos gestores. 

De acordo com Nélio Artiles, a SIERJ e a Faculdade 

de Medicina de Campos estarão juntas para criar 

um amplo espaço para que todos os profissionais 

de saúde do Estado entre clínicos, infectologistas, 

pediatras, e todas e quaisquer especialidades de 

áreas diversas possam agregar novos conhecimen-

tos e dividir conhecimentos e reflexões para um 

mundo melhor.

- Campos dos Goytacazes estará de braços abertos 

para receber todos os participantes do I Fórum de   

Infectologia do Estado do Rio de Janeiro – observou.

I Fórum de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro

Data: 27, 28 e 29 de agosto de 2009
Local: Teatro Municipal Trianon - Campos 
Temas:  Antibióticoterapia, AIDS, Doenças Sexualmente Transmissíveis, Imunização, Tuberculose, 
Hepatites Virais

Informações: 
Kerygma Eventos - Tel: (61) 3321-8313
E-mail: kerygma@kerygmaeventos.com.br  |   Site: www.kerygmaeventos.com.br4



SBI lança campanha em comemoração ao 
Dia do Infectologista 

Pelo quarto ano consecutivo, a Socieda-

de Brasileira de Infectologia (SBI) co-

memora o Dia do Infectologista, em 11 

de abril, com uma campanha de amplitude na-

cional voltada para um assunto que está sendo 

destaque na especialidade. Neste ano, o tema 

abordado será “Controle de infecção é legal!”. 

De acordo com Juvencio Furtado, presidente 

da Sociedade, o slogan da campanha tem du-

plo sentido, pois “refere-se, ao mesmo tempo, 

aos aspectos legais e regulatórios que envol-

vem esta área de atuação dos infectologistas, 

além de enaltecer o caráter benéfico e positivo 

desse trabalho realizado prioritariamente pelos 

profissionais da especialidade”. 

No Brasil, o controle de infecções hospitalares 

teve seu maior referencial com a intervenção 

do governo brasileiro na emissão da Portaria 

Ministerial de Nº 196, datada de 24 de junho 

de 1983, “na qual definia a infecção hospitalar 

propriamente dita, institucional ou nosocomial 

como qualquer infecção adquirida após a inter-

nação do paciente e que se manifeste durante 

a permanência no hospital ou mesmo após a 

alta, quando puder ser relacionada com a hos-

pitalização” A portaria ainda preconizava que 

todos os hospitais do país deveriam manter 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH) independentemente da natureza da 

entidade mantenedora. 

Atualmente, mesmo com os avanços e pesqui-

sas realizadas, a infecção hospitalar continua re-

presentando uma séria ameaça à segurança dos 

pacientes hospitalizados e tem contribuído para 

elevar as taxas de morbimortalidade e aumentar 

os custos hospitalares. Furtado destaca que essa 

realidade ainda é caracterizada como a “era do 

uso de procedimentos altamente sofisticados e 

invasivos, assim como o uso clínico dos antimicro-

bianos de forma abusiva e indiscriminada, além 

da falta de adesão a procedimentos simples, com 

a lavagem das mãos, cuja importância foi com-

provada desde o século XIX, mas que ainda certa-

mente será tema para o próximo milênio”. 

Evento reforça necessidade do controle de infecção 

Nos últimos anos, o controle de infec-

ção tem feito parte da pauta de dis-

cussões da SBI por meio de reuniões, 

apoio a eventos sobre o tema e também me-

diante a organização de um encontro inédito: a 

I Conferência Brasileira de Infectologia Hospita-

lar, que acontecerá entre os dias 14 e 16 do pró-

ximo mês de maio, na cidade de Bonito/MS. 
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Apoio às ações da Anvisa 

T endo em vista a realidade do Brasil 

e o papel que o controle do país de-

sempenha, em outubro de 2008, a SBI 

promoveu uma reunião para tratar das mu-

danças na proposta de substituição da Porta-

ria nº 2.616, que estabelece parâmetros para 

o controle de infecção hospitalar em serviços 

de saúde no Brasil, por meio de uma Resolu-

ção da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

A discussão sobre o tema havia sido iniciada 

em maio de 2008, gerando algumas diver-

gências por parte dos especialistas da área, 

tendo em vista que as novas medidas pode-

riam enfraquecer as comissões de controle de 

infecções, justamente em um momento que 

o país enfrentava muitos casos de infecções 

por micobactérias de crescimento rápido. Na 

ocasião, esteve presente o Gerente de Inves-

tigação e Prevenção de Infecções da Anvisa, 

Leandro Santi, além de membros da diretoria 

da SBI e especialistas de vários estados bra-

sileiros que atuam no controle de infecção 

hospitalar. 

As principais questões que precisam ser defi-

nidas a partir da nova resolução e que foram 

discutidas na reunião resultaram em um do-

cumento oficial da SBI, reunindo as diretrizes 

e sugestões da Sociedade para a proposta de 

reformulação da RDC da Anvisa que irá alte-

rar a regulamentação do controle de infecção 

hospitalar. 

Mais recentemente, o lançamento do manual 

“Sítio Cirúrgico: Critérios Nacionais de Infec-

ções relacionadas à Assistência à Saúde”, pu-

blicado pela Anvisa em março deste ano, foi 

outra iniciativa que contou com a participa-

ção da SBI. O presidente da Sociedade de In-

fectologia do Distrito Federal, Julival Ribeiro, 

participou do grupo de autores envolvidos 

na elaboração da obra, como representante 

da SBI. 

O manual pretende sistematizar a vigilân-

cia da incidência de infecções neste tipo 

de ambiente hospitalar e definir indicado-

res de resultado, processo e estrutura para 

prevenir a infecção pós-operatória, que 

tem alta prevalência, ocupando o terceiro 

lugar entre todas as infecções em serviços 

de saúde no país. 

Fonte: www.infectologia.org.br

Dia do Infectologista

O evento vai analisar os avanços existentes 

no diagnóstico e tratamento das infecções 

hospitalares, a partir de três perspectivas 

relacionadas aos desdobramentos que fa-

zem parte da rotina dos médicos infectolo-

gistas e profissionais de saúde.  A sessão de 

abertura contará com uma conferência do 

Programa Nacional de Prevenção e Contro-

le de Infecção Hospitalar.

Outro momento de destaque para o tema 

do controle de infecções ocorreu durante o 

Congresso da Associação Brasileira de Infec-

tologia Hospitalar,  evento realizado em no-

vembro de 2008 e que contou com o apoio 

da SBI, além da extensa participação de 

membros da Sociedade na comissão cientí-

fica e também nas sessões de conferência e 

apresentações de trabalhos científicos. 
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Realização

Câmara Técnica de Doenças Infecciosas
e Parasitárias e Controle de Infecção Hospitalar

ApoioPromoção

Inscrições gratuitas e informações
SECCAT – Secretaria de Comissões
e Câmaras Técnicas do CREMERJ
Tel.: 3184-7050 ramais 7130 a 7137 
Email: seccat@cremerj.org.br

Controle de Disseminação de Microrganismos 
Multi-Resistentes. Por que é tão difícil? 

A Câmara Técnica de Doenças Infeccio-

sas e Parasitárias e Controle de Infec-

ção Hospitalar do CREMERJ realizará 

o Fórum “Controle de Disseminação de Mi-

crorganismos Multi-Resistentes. Por que é tão 

difícil?”, no dia 15 de maio de 2009, de 8h30 às 

12h40, no Auditório do CREMERJ Júlio Arantes 

Sanderson de Queiroz, situado na Praia de Bo-

tafogo, 228 – lojas 103 a 106 – Botafogo – Rio 

de Janeiro. 

Durante o evento, serão abordados os temas: 

“De Semmelweiss aos Dias Atuais. Dificuldades 

Encontradas no Controle de Infecção”, “Controle 

de Disseminação de Enterococcus Resistente à 

Vancomicina (VRE)” e “Controle de Disseminação 

de Acinetobacter baumannii multi-resistente”.

II Fórum Nacional de Especialidades Médicas

É  de suma importância que as Sociedades 

de Especialidade Médica e Áreas de Atu-

ação compareçam e contribuam com o 

II Fórum Nacional de Especialidades Médicas, 

que ocorrerá  em 28 de maio, no CFM. Trata-se 

de evento oficial da Comissão Mista de Especia-

lidades, habilitado para discutir assuntos refe-

rentes ao reconhecimento ou não da titulação 

para o exercício das especialidades médicas, ne-

cessidades de especialistas no SUS, formação de 

especialistas e ofertas e distribuição de médicos 

no Brasil. Foram convidados a participar os mi-

nistros da Educação, da Saúde, representantes 

da CNRM, SESu, AMB e Fenam.

Brasil forma rede de pesquisadores sociocom-
portamentais na área de vacinas anti-HIV 

Na busca pela descoberta de vacinas anti-

HIV, muito se evoluiu nos aspectos prá-

ticos que envolvem os estudos clínicos, 

como seleção apropriada de voluntários, redução 

de danos de saúde da população testada e outros 

fatores sociais envolvidos nas pesquisas. No en-

tanto, em todo o mundo ainda há necessidade de 

se avançar nas pesquisas sociocomportamentais. 

Isso significa que é preciso compreender questões 

culturais, hábitos e práticas sexuais da população 
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Acontecendo

– em especial nos segmentos mais vulneráveis, 

como homens que fazem sexo com homens, pro-

fissionais do sexo e usuários de drogas.  Para que os 

conhecimentos sobre a Aids progridam nesse sen-

tido, mais de 30 autoridades no assunto estiveram 

reunidas nos dias 6 e 7 de abril, no Rio de Janeiro, 

para formar a primeira rede sociocomportamental 

nacional na área de vacinas anti-HIV.

Diretoria se reúne com 
amigos e colaboradores 

No dia 20 de dezembro de 2008, a SIERJ 

realizou no Restaurante Scotton, na 

Praia de Botafogo, a sua festa de con-

fraternização que teve a presença da diretoria, 

amigos e colaboradores da Sociedade.

Seguro de vida para associados

A SIERJ está oferecendo aos seus associados 

mais uma prestação de serviço: uma apó-

lice de seguro. O pagamento da apólice 

será feito pela Sociedade por um período de doze 

meses. Os capitais segurados são de morte aciden-

tal, no valor de R$ 50.000,00, e invalidez permanen-

te por acidente, no valor de até R$ 50.000,00.

Os interessados em adquirir o seguro devem for-

necer os seguintes dados à SIERJ: nome completo, 

data de nascimento, sexo, CPF e declaração assi-

nada de que está em boas condições de saúde e 

plena atividade de trabalho e não invalidez.

As informações devem ser enviadas para a te-

souraria da SIERJ, A/C Dra. Maria Christina Baltar 

Machay,  Rua 16 de Março, nº 234 - aptº 901 - 

Centro - Petrópolis – RJ - CEP 25.620 – 040.
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