
Infecto Rio 2010: sucesso de público e 
programação científica de qualidade
*Dr. Mauro Treistman, Presidente da SIERJ

O II Congresso de Infectologia do 
Estado do Rio de Janeiro - Infecto 
Rio 2010 – veio com a força da In-

fectologia do Rio. Um sucesso de público 
com 850 congressistas, uma programação 
científica que primou pela qualidade das 
palestras e dos debates, além de contar com 
a participação de especialistas de todos os 
Serviços de Infectologia do Estado do Rio 
de Janeiro, convidados de outros estados e 
de centros de pesquisa.

Ousamos na forma provocando debates 
como nas mesas de terapia de resgate em 
HIV e controvérsias nas infecções graves por 
MRSA, criamos uma sessão exclusiva de te-
mas livres com a apresentação oral dos seis 
melhores trabalhos a quem foram conferidos 
premiação pela relevância do tema e origina-
lidade, agregamos ao Congresso o I Fórum de 
Infectologia para Enfermagem. E, o melhor foi 
ver a aprovação com participação maciça e 
entusiasmada dos congressistas.

Foram apresentados dados inéditos como a 
“resistência primária” para o HIV na cidade 
do Rio de Janeiro – 12,8%. Há de se discutir 
a realização de genotipagem de rotina pré-
tratamento, pelo menos em áreas de índices 
alarmantes de resistência.

Tivemos a honra de homenagear dois dos 

mais importantes infectologistas de nosso 
país. A primeira homenagem foi a criação da 
Medalha Walter Tavares, concedida durante a 
Sessão de Abertura a três personalidades que 
se destacaram pela excelência na promoção 
da Infectologia. A segunda homenagem foi 
a criação do Prêmio Adrelírio Rios (in memo-
riam), concedido aos seis melhores trabalhos 
científicos apresentados no Congresso.

Agradecemos imensamente a quem nos 
apoiou nesse primoroso congresso. Aos mem-
bros da diretoria e coordenadores da SIERJ, e 
aos membros da comissão executiva e científi-
ca do congresso, meu profundo agradecimento 
pela dedicação. Aos patrocinadores, empresas 
que apoiaram e que viabilizaram a realização 
do evento, meu agradecimento pela confiança 
depositada. À Kerygma Eventos, organizadora 
do congresso, foi uma honra poder contar com 
o profissionalismo e a correção, marca da em-
presa e de seus funcionários.

A Sociedade de Infectologia do Rio de janei-
ro (SIERJ) filiada a Sociedade Brasileira de In-
fectologia (SBI) se orgulhou em proporcionar 
este evento a todos os profissionais interessa-
dos em mergulhar nos temas da Infectologia. 
O Infecto Rio entra para a agenda regular de 
eventos importantes do nosso estado, e fica 
marcado nosso encontro para o próximo In-
fecto Rio 2012.

Em 18 meses de 
Operação Lei Seca, 

mais de 5.240 
vidas salvas
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XXI Encontro Nacional de Virologia 

Data: 17 a 20 de outubro

Local: Centro de Eventos da FAUR-

GS - Gramado/RS

Informações: (51) 3076-7002

E-mail: secretaria@tribecaeventos.

com.br

Site: www.sbv.org.br 

26ª Reunião de Pesquisa Aplica-

da em Doença de Chagas e a 14ª 

Reunião de Pesquisa Aplicada 

em Leishmanioses  

Data: 26 a 29 de outubro

Local: Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro - Uberaba 

E-mail: www.chagasleish2010.

com.br/contato 

Site: www.chagasleish2010.com.br

II Conferência Pan-Americana 

de Aids, Hepatites Virais e Infec-

tologia Hospitalar

Data: 24 a 26 de outubro

Local: Foz do Iguaçu – PR

Informações: www.cpinfectologia.

com.br

16º Congresso Brasileiro de 

Infectologia Pediátrica 

Data: 03 a 06 de novembro

Local: Centro de Convenções Cen-

tro Sul - Florianópolis - SC

Site: www.infectoped2010.com.br 

V Seminário de Resistência 

Bacteriana / IV Seminário de 

Resistência Microbiana 

Data: 05 e 06 de novembro

Local: Centro de Convenções da 

Bahia - Salvador/BA

Site: www.inib.com.br 

III Congresso Gaúcho de Infecto-

logia 

Data: 18 a 20 de novembro

Local: Villa Michelon - Bento Gon-

çalves/RS

Informações: (51) 3311-2578 ou 

3311-9456 

E-mail: plenarium@terra.com.br

Site: www.plenariumcongressos.

com.br 

III Conferência Brasileira de 

HIV/AIDS e Hepatites Virais / III 

Congresso Norte Nordeste de 

Infectologia 

Data: 2 a 4 de dezembro

Local: Pestana Bahia Hotel - Salva-

dor / BA

Informações: (71) 2104-3477 – Fax: 

(71) 2104-3434

E-mail: eventus@eventussystem.

com.br

Site: www.infectologia2010.com.br 
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Maior evento estadual de infectologia 
dá visibilidade à especialidade

A Sociedade de Infectologia do Estado 
do Rio de Janeiro (SIERJ) promoveu o II 
Congresso de Infectologia do Estado do 

Rio de Janeiro – Infecto Rio 2010, de 25 a 28 de 
agosto. O evento contou com 850 participantes, 
110 palestrantes, sendo 10 de outros estados, 
como São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito 
Federal, e todos os Serviços de Infectologia do 
Estado do Rio foram representados.

No primeiro dia, foram realizados cinco cur-
sos pré-congresso: Antimicrobianos; DST; HIV 
e Antirretrovirais – Manejo da Resistência, 
Atualidades e Perspectivas em Imunização; 
DST-AIDS e Hepatites Virais. De acordo com 
o Presidente da SIERJ e do Congresso, Mauro 
Treistman, nos três dias seguintes, o congresso 
apresentou uma programação ampla, abran-
gendo diversos temas de grande impacto na 
saúde pública. 

Grupo que liderou a organização do Infecto Rio 2010, 
dedicando longos e preciosos momentos para fazer do 
Congresso um evento primoroso
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Congressistas circularam pelos estandes nos intervalos das 
aulas

As salas de aula ficaram lotadas de congressistas

Isabela Ballalai, coordenadora do Curso de Imunização

- Citando apenas alguns dos muitos pontos de 
destaque, tivemos o desafio crescente dos sur-
tos hospitalares de bactérias multiresistentes, o 
tratamento e recentes avanços no manejo das 
hepatites virais, o controle da tuberculose e a 

dengue. Doença de grande impacto no país, a 
dengue foi abordada em conferência sobre pre-
venção, de modo que tivemos dados atualizados 
das vacinas em desenvolvimento no mundo, e 
uma em especial na FIOCRUZ com tecnologia 
nacional - comentou

Mauro Treistman ainda enfatizou que sobre a 
epidemia de HIV/Aids, algumas novidades fo-
ram anunciadas no congresso, com informações 
recentes sobre resistência primária do HIV no 
Rio de Janeiro e no Brasil. O Presidente do Con-
gresso frisou ainda as discussões sobre os avan-
ços da terapia antirretroviral, os novos conceitos 
sobre o momento de início da TARV, os desafios 
da terapia de resgate e o controle dos pacientes 
portadores de Aids.

O Infecto Rio 2010 agradece o apoio da Far-
moquímica, Janssen-Cilag, MSD, GSK-ViiV, Pfi-
zer, Abbott, Bristol, Ministério da Saúde, Secre-
taria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, 
Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, 
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Ja-
neiro, Unimed Rio, Unimed Petrópolis, Unimed 
Angra dos Reis, Somerj, Laboratório Richet, 
Laboratório Sergio Franco, Bioxxi e Sociedade 
Brasileira de Imunização.
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Walter Tavares, coordenador do Curso de Antimicrobianos

Valéria Saraceni e Mauro Romero, palestrante e coordenador 
do Curso de DST, respectivamente

Márcia Rachid, coordenadora do Curso de HIV

Curso DST/Aids e Hepatites Virais: Rose Ferro, Maria Inês 
Ferreira, Aline Conceição, Francisco Senna e Sergio Aquino

Samuel Kierszenbaum, Mauro Treistman, Marcelo Simão e 
Sergio Cimerman

Aloísio Tinoco, Nelio Artiles, Samuel Kierszenbaum, Mauro 
Treistman, Christina Machay e Márcia Valéria

Após brilhante conferência de abertura do congresso 
“Infecções em Desastres Naturais”, Marisa Silva Santos é 
parabenizada por Walter Tavares Mesa de abertura do Infecto Rio 2010

A conferência de abertura abordou o 

tema das “Infecções em Desastres Na-

turais”, situação cada vez mais presente 

em várias regiões do país e mesmo do mundo, 

que podem acarretar inúmeras doenças infec-

ciosas. A apresentação foi conduzida pela infec-

tologista Marisa Silva Santos, que apresentou 

dados mostrando que os desastres naturais es-

tão aumentando por vários motivos, como por 

exemplo, o aquecimento global, o crescimento 

das cidades e a ocupação desordenada do solo.  

Neste novo cenário, existe uma área relativa-

mente nova na infectologia, que é a inserção do 

especialista na equipe de desastres.

Solenidade de abertura teve a 
participação de especialistas e 
representantes de entidades médicas
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Nelson Gonçalves Pereira e Alberto Chebabo

Mauro Treistman e Valdiléia Veloso

Samuel Kierzenbaum e Cynthia Câmara Ferreira

Exposição dos trabalhos científicos inscritos no Congresso

Congresso presta homenagens à 
dedicação à infectologia

Mais de 100 trabalhos científicos 
inscritos

Durante a solenidade de abertura, o Con-
gresso prestou homenagens com a en-
trega da Medalha Walter Tavares a um 

médico infectologista que tenha participação 
marcante na assistência, ensino ou pesquisa; um 
Serviço de Infectologia de excelência; e a um 
profissional não médico, que atua de forma en-
volvente na área da infectologia.

Neste ano, o médico infectologista homenageado 
foi o professor Nelson Gonçalves Pereira, escolhido 
por sua dedicação e atuação ilibada na formação 
médica da Faculdade de Medicina da UFRJ.

A instituição homenageada foi o Instituto de Pes-
quisa Clínica Evandro Chagas – IPEC, representa-
do na ocasião pela diretora do Instituto, Dra. Valdi-
léia Veloso. O Instituto foi planejado e executado 
por Carlos Chagas, e inaugurado em 1918 com a 
finalidade de acompanhamento e tratamento de 
pacientes com Doença de Chagas e outras ende-
mias.  Até a década de 80, funcionava como um 
hospital ligado à pesquisa de doenças endêmi-
cas tropicais. Com o advento da Aids, se tornou 
um grande centro de pesquisa clínica nesta área. 
Desde 1999, passou a contribuir com a formação 
de infectologistas com instituição de programa 
de residência médica em infectologia, passando 
também a contar com um curso de mestrado e 
doutorado a partir de 2004.

Dos 110 trabalhos científicos inscritos no 

Congresso, foram selecionados 90 para 

apresentação como pôsteres. O maior 

número de trabalhos ficou concentrado na área 

temática de HIV/Aids, seguida de infecções relacio-

nadas ao serviço de saúde e infecções bacterianas.

O profissional não médico homenageado foi 
Cynthia Câmara Ferreira, que atua na promoção 
de produtos da área de infectologia como ge-
rente do Laboratório Abbott, onde trabalha há 
mais de 10 anos.
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- Os seis melhores trabalhos foram apresenta-

dos oralmente em sessão exclusiva na progra-

mação, sem outra atividade concorrente no 

mesmo horário. Todos eles foram premiados 

com uma homenagem – o “Prêmio Adrelírio 

Rios” - criado para este Congresso. Falecido em 

2001, o médico Adrelírio José Rios Gonçalves 

contribuiu em muito para escrever importante 

capítulo da história das doenças infecciosas e 

parasitárias em nosso país.

Walter Tavares e Pedro S. Andrade

Elba Lemos e Jaqueline Rocha

Alberto Chebabo e Ana Carolina Vieira

Valéria Ribeiro Gomes e Sibelle Buonora

Walter Tavares e Tânia Vergara

Elba Lemos e Ana Carolina Vicente

Os seis melhores trabalhos apresentados foram 

“A internet como instrumento de ação da CCIH 

nas UPA 24h”; “Estudo de 14 casos de menin-

gite bacteriana de repetição (MR) internados 

no HUCFF-UFRJ de 1997 a 2009”; “Detecção e 

análise genotípica do vírus BK na urina de re-

ceptores de transplante renal”; “Prevalência 

de resistência primária ao HIV-1 entre croni-

camente infectados pelo HIV na cidade do Rio 

de Janeiro, Brasil”; “Co-infecção HIV-1/HIV-2 no 

Brasil: avaliação de amostras HIV-1 reativas para 

HIV-2/GP36”; e “Acurácia do diagnóstico clínico 

da tuberculose pleural”.

- Realizamos o maior evento estadual de Infec-

tologia, que permitiu a todos expor seus traba-

lhos e suas ideias, dando maior visibilidade ao 

que vem sendo construído, e isso num ambiente 

de diálogo e debate técnico-científico – avaliou 

Mauro Treistman.
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Ana Gales em meio à platéia fala sobre “Resistência de 
Enterobactérias aos Carbapenêmicos”

Delia Engel, Helio Magarinos, Samuel Kierszenbaum, Apparecida 
Castorino e Alberto Chebabo, após conferência de Margareth 
Dalcolmo sobre situação da tuberculose no Brasil

Alguns estandes 
que expuseram 
no Congresso

Infectologistas prestigiam mesas-
redondas e conferências
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Mesa-Redonda sobre Terapia de Resgate em HIV: momento 
de descontração com Tânia Vergara, Ricardo Diaz, Márcia 
Rachid e Gustavo Magalhães

Simpósio Satélite Janssen-Cilag em que Carlos Brites e Beatriz 
Grinsztejn abordaram novas alternativas em terapêutica 
antirretroviral no Brasil

Sandra Barrozo, Guilherme Fernandes, Soraia Goudinho e 
Valéria Saraceni na Mesa Redonda de “Biossegurança para 
Profissionais de Saúde”

Marcio Boia, Maria Clara Galhardo, Alda Cruz e Celso Ramos 
na Mesa Redonda de “Endemias Tropicais”

Paulo Feijó e Luiz Antonio Alves de Lima na Mesa Redonda de 
“Aspectos Polêmicos no uso da TARV”

João Matheus, Juliana Arruda e Denise Marangoni em Mesa 
Redonda de “Infecções Osteo-Articulares”

Ana Maria Pitela, Renata Perez, Henrique Sergio e Carlos 
Eduardo Brandão na Mesa Redonda de “Hepatites Virais – HCV 
e HBV”

Ana Gales, Tatiana Dantas, Patricia Yvonne, Andrea D’Avila e 
Marcia Pinto na Mesa Redonda de “Surtos por Bactérias Multi-
Resistentes”

Claudio Querido, que abordou epidemiologia na mesa-redonda 
“Endocardite bacteriana”

Dirce Bonfim, que proferiu palestra sobre HIV-HBV, na mesa-
redonda “Co-Infecção com HIV”

8


