
Infectologista: condições de 
trabalho e seu reconhecimento

SIERJ vem cumprindo seu pa-
pel de estimular o estudo e 
aprimorar o conhecimento da 

especialidade, além de incentivar o in-
tercâmbio científico e técnico entre os 
profissionais da especialidade. Temos 
buscado também atender a todas as 
solicitações das autoridades e da socie-
dade civil para esclarecimento e orien-
tação sobre temas concernentes a nossa 
área de competência.

Sabemos que para o bom exercício 
profissional, além de todas as qualifica-
ções técnicas que buscamos na forma-
ção acadêmica, residência médica e cur-
sos correlatos, além de todo empenho 
em se obter o conhecimento cumulativo 
dos avanços da Medicina e da experiên-
cia profissional, necessitamos também 
de organização do sistema e estrutura de 
atendimento nos hospitais e ambulató-
rios que suportem a demanda de diag-
nóstico e da terapêutica.

Na mesma escala de valores, está o 
reconhecimento pelo profissional que 
tanto se empenha, da formação teórica 
ao bom exercício da Medicina. Vemos 
como é necessário que o Estado garanta 
espaço adequado para que o especialista 
em Infectologia possa atuar conforme a 
demanda crescente da especialidade no 
atendimento à população. Que seja dada 
a oportunidade para criação de médicos 
de carreira investir a médio e longo prazo 
em suas instituições. Que se proporcione 
digna remuneração ao exercício profis-
sional do médico.

Apoiamos os movimentos médicos 
que buscam aprimorar o ensino, pesqui-

sa e assistência de qualidade, e que sejam 
reconhecidos pelo bom desempenho de 
suas funções.

Estamos nos aproximando do grande 
evento do ano para a Infectologia do Esta-
do do Rio de Janeiro, o Infecto Rio 2012, 
o 3º Congresso de Infectologia do RJ. De 
8 a 10 de agosto, estaremos reunidos no 
centro de convenções do Hotel Windsor 
Atlântica.  A comissão científica trabalha 
nos ajustes finais e a programação está 
primorosa. Os palestrantes convidados 
do Rio de Janeiro e de fora estão entre os 
melhores de cada tema, experts nos as-
suntos em discussão. Teremos apresenta-
ção de trabalhos científicos em pôsteres, 
sendo os cinco melhores também com 
apresentação oral.

Faremos ao fim do primeiro dia de 
trabalhos do congresso, no dia 8, o lan-
çamento do livro comemorativo da SIERJ, 
contando seus 30 anos de história. Será 
a primeira publicação que reúne docu-
mentos, imagens e relatos dos médicos 
que participaram deste processo. Pode-
remos ver os idealizadores, membros 
fundadores, onde e como se deu essa 
iniciativa, não somente de criar uma nova 
sociedade médica, mas redefinir uma es-
pecialidade. Todos estão convidados para 
este evento.

Nesta edição do Boletim Informativo 
da SIERJ, temos a publicação de um arti-
go: “Vacinação contra Influenza – Efeitos 
Adversos”, de autoria do Dr. Alberto dos 
Santos de Lemos, médico infectologis-
ta do Hospital Evandro Chagas do IPEC/ 
FIOCRUZ e do Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho da UFRJ.

“Em 3 anos, 
milhares de vidas 

salvas”

A

Dr. Mauro Treistman, 

Presidente da SIERJ
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III Congresso de Infectologia 
do Estado do Rio de Janeiro

08 a 10 de agosto de 2012 
Hotel Windsor Atlântica

om o objetivo de debater importantes temas nas áreas 
de prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças in-
fecciosas e parasitárias, a SIERJ vai promover o Infecto Rio 

2012 - III Congresso de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro, 
de 8 a 10 de agosto, no centro de convenções do Hotel Windsor 
Atlântica. Na ocasião, ainda acontecerá o lançamento do livro co-
memorativo dos 30 anos da Sociedade.

A conferência de abertura do congresso, “Grandes endemias 
– Controle e as intervenções públicas”, será proferida pelo Dr. Mar-
celo Simão Ferreira, Presidente da SBI. O evento contará com três 
cursos pré-congresso – Antimicrobianos, Imunização e Aids -, cin-
co conferências e 15 mesas-redondas, que terão a participação 
de cerca de 80 palestrantes do Rio de Janeiro e de outros Estados, 
todos eles experts em cada tema.

A programação científica foi elaborada de forma a abordar te-
mas atuais e assuntos polêmicos, com uma apresentação dinâmi-
ca e grande espaço para discussão. Os trabalhos científicos serão 
apresentados em forma de pôster. Os cinco melhores trabalhos 
farão apresentação oral, em sessão exclusiva, quando ainda será 
entregue o Prêmio Adrelírio Rios.

Informações sobre Infecto Rio 2012 podem ser obtidas no site: 
www.jzkenes.com/congressos/infectologia

“A programação científica foi elaborada 

de forma a abordar temas atuais 

e assuntos polêmicos...”

INFECTO
RIO 2012
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PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

DIA 08

  Cursos Pré-Congresso

  8h às 12h - Antimicrobianos

  8h às 12h - AIDS

  8h às 12h - Imunização

13:00 às 14:00

Abertura oficial do congresso

14:00 às 15:00

Conferência de abertura: Grandes endemias – 

Controle e as intervenções públicas

15:00 às 15:30

Intervalo

15:30 às 17:30

Mesa-Redonda:

Emergência de resistência em infecções co-

munitárias – Tratamento

- ITU

- Pneumonias

- Infecções cutâneas

Vacinação – Onde podemos avançar

- Pneumococo no adulto

- HPV

- Coqueluche – Vamos vacinar adultos?

- Dengue

Manejo das comorbidades e complicações 

da TARV

- Distúrbios metabólicos

- Rim e HIV

- SNC e HIV

DIA 09

08:30 às 09:30

Conferência: AIDS – Caminhos para o futuro

09:30 às 10:00

Intervalo

10:00 às 12:00

Mesa-Redonda :

Prevenção da infecção pelo HIV

- Reprodução assistida

- Transmissão vertical –Avanços

- PrEP – Profilaxia pré-exposição sexual

- Profilaxia pós-exposição – O que deve ser feito?

Da microbiologia ao diagnóstico molecular - 

Avanços e controvérsias

- Novas tecnologias em automação em 

  microbiologia e identificação bacteriana – 

  Qual o impacto para o clínico? 

- MIC ou mecanismo de resistência – O que é 

  mais importante? 

- Qual documento devemos adotar? – CLSI, EU

  CAST ou criamos um documento brasileiro? 

- Diagnóstico molecular em infectologia. 

  O que já é realidade? 

Medicina do viajante – Prevenção em rotei-

ros de viagem

- Viagem externa – Roteiro 1

- Viagem externa – Roteiro 2

- Viagem interna – Roteiro 3

12:15 às 13:45

Simpósio Satélite

14:00 às 16:00

Mesa-Redonda:
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Dengue

- Controvérsias no protocolo do Ministério da Saúde

- Anti-Coagulante – É necessário suspender?

- Controle de vetores e experiência de Cingapura

Desafios em infecções bacterianas

- Tratamento empírico das endocardites

- Tratamento de infecções associadas 

  a próteses ortopédicas

- Meningite bacteriana

12:15 às 13:45

Simpósio Satélite

14:00 às 15:30

Mesa-Redonda:

Infecções associadas ao uso de 

imunomoduladores – Imunossupressores

- Infecções em pacientes em uso 

  de imunomoduladores/imunossupressores

- Prevenção de tuberculose em receptores 

  de transplante de órgão sólido. 

  As recomendações atuais são suficientes?

- Controle de citomegalovirose após 

  transplantes de orgãos

Zoonoses no Rio de Janeiro

- Esporotricose endêmica no RJ - Controlar é possível?

- Calazar –Situação epidemiológica atual no RJ

- Febre maculosa – Pensar e tratar a tempo

AIDS e câncer – Há screening para 

identificação precoce?

- Câncer de canal anal

- Câncer ginecológico 

- Câncer de pulmão

15:30 às 16:00

Intervalo

16:00 às 17:00 

Apresentação oral de trabalhos premiados

17:00 às 18:00

Conferência 5: Resistência bacteriana no Brasil

TARV - Resistência e Resgate

- Resistência primária/Adquirida pré-tratamento

- Resgate sem ITRN

- Resgate sem IP

DST – Onde estamos?

- Sífilis congênita – Qual a dimensão do problema?

- Sífilis e HIV

- HPV na mulher

- HPV no homem – Diagnóstico e tratamento

Controvérsias em antibioticoterapia

- Papel dos novos antibióticos no tratamento 

  das infecções graves por S. aureus – 

  Vancomicina ainda tem o seu espaço?

- Impacto na prática clínica de novos pontos 

  de corte p/ carbapenêmicos

- Polimixina B para tratamento de infecções 

  por germes multirresistentes – Como utilizar?

16:00 às 16:30

Intervalo

16:30 às 17:30

Conferência 3: Hepatites virais – Avanços no 

diagnóstico e tratamento

DIA 10

08:30 às 09:30

Conferência 4: Tuberculose – Inovações no 

diagnóstico e perspectivas terapêuticas

09:30 às 10:00

Intervalo

10:00 às 12:00 

Mesa-Redonda:

Hepatite crônica B e C – 

Avanços no tratamento

- Perspectivas e avanços no programa 

  de hepatites virais do MS 

- Co-Infecção HIV-HCV

- Hepatite B

- HCV – Novas drogas
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Vacinação contra influenza - 
Efeitos adversos

ais uma campanha nacional de vaci-
nação contra influenza se passou. No 
Estado do Rio de Janeiro, em 2012, foi 

registrada uma participação da população-alvo 
abaixo da meta programada pelos gestores da 
saúde. Em parte, acredita-se que isto se deva à 
crença de que a vacina estaria relacionada à ocor-
rência de graves eventos adversos, não somente 
por parte dos pacientes, mas também por parte 
dos profissionais de saúde. Neste informe, procu-
raremos esclarecer os profissionais a respeito do 
tema, com especial foco a respeito de quais even-
tos demandam atenção médica especializada. 

Em adultos, os estudos relatam ser a dor no 
local da aplicação da vacina o evento adverso 
mais comum, atingindo de 10 a 64% dos pacien-
tes. Estes eventos são, em sua maioria, descritos 
como leves, raramente interferindo nas ativida-
des do indivíduo, e geralmente com duração 
de até dois dias. Outros eventos, como febre, 
mialgia, hiperemia ocular e cefaleia são conside-
rados menos frequentes por diversos sistemas 
de vigilância. Alguns fatores são considerados, 
embora não de forma definitiva, como sendo 
determinantes de maior risco para a ocorrência 
de tais sintomas sistêmicos, como a concentra-
ção de antígeno na vacina utilizada e utilização 
da vacina pela primeira vez. Em gestantes, a va-
cina parece ser segura, uma vez que há estudos 
que encontraram a mesma incidência de even-
tos adversos em gestantes e na população geral. 
Também não houve demonstração estatística 
de qualquer impacto no feto e nos recém-natos 
até o fim do primeiro ano de vida. 

Em crianças de 1 a 5 anos, há a descrição, a 
partir dos sistemas nacionais de vigilância ame-
ricano e australiano, de uma incidência de até 
12% de febre, em média iniciando 6 a 12 horas 
após a vacinação e persistindo por um a dois 
dias, e raramente cursando com convulsões fe-
bris (de 5 a 9 casos por 1000 crianças vacinadas). 
Outros eventos relatados são reações de dor 

local, insônia, irritabilidade e rash cutâneo, com 
incidência em torno de 25% em alguns estudos, 
geralmente durando um tempo máximo de 24 
horas, e raramente acarretando necessidade de 
intervenção médica. A hipótese de exacerbação 
de crises de asma após a vacinação em crianças 
não foi demonstrada de forma convincente em 
nenhum estudo até o momento.

Como qualquer vacina, esta também pode cau-
sar reações de hipersensibilidade imediata, media-
das por IgE. Tais reações podem variar de urticá-
ria e angioedema até o choque anafilático, e são 
consideradas extremamente raras (1,5 caso por 
milhão de doses administradas). A vacina contra 
influenza está contraindicada para todos os indiví-
duos com história de reação anafilática à vacina ou 
a qualquer um de seus componentes, incluindo a 
ovoalbumina. As unidades vacinadoras devem ser 
treinadas e equipadas, pelo menos, com o material 
básico de atendimento à anafilaxia.

Por outro lado, é importante diferenciar as 
reações de hipersensibilidade imediata das rea-
ções tipo IV, caracterizadas por reações mais tar-
dias geralmente restritas ao local de aplicação, 
também consideradas raras, e que não contrain-
dicam doses posteriores da vacina, embora pos-
sam demandar cuidados médicos específicos e 
avaliação criteriosa do benefício da vacinação 
em detrimento dos riscos de desconforto. Nos 
casos em que estas reações são desencadeadas 
pelo timerosal (vacinas apresentadas em frascos 
multidose), existem opções no mercado de va-
cinas sem este conservante, que podem ser so-
licitadas pelo médico assistente em clínicas de 
vacinação privadas. O timerosal é um composto 
derivado do mercúrio frequentemente aponta-
do como possivelmente efeitos deletérios em 
longo prazo. Tais efeitos ainda não foram de-
monstrados de forma convincente, e embora 
haja um esforço das indústrias farmacêuticas em 
produzir vacinas que não utilizam timerosal, seu 
uso está comprovadamente associado a apenas 

Dr. Alberto dos Santos de Lemos

Médico infectologista do Hospital Evandro Chagas do IPEC/ FIOCRUZ e 
do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da UFRJ
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uma maior frequência de reações locais.
A síndrome oculorrespiratória (SOR) foi des-

crita no inverno de 2000/2001 no Canadá. Trata-
se de uma reação aguda e autolimitada dentro 
de 24 horas, iniciada de 2 a 24 horas após a vaci-
nação, caracterizada por um ou mais dos sinto-
mas a seguir: olho(s) vermelho(s), edema facial e 
sintomas respiratórios altos ou tosse, podendo 
haver desconforto respiratório. Em geral, os sin-
tomas não duram mais do que 24 horas e dificil-
mente levam o paciente a procurar assistência 
médica. A fisiopatologia desta síndrome não foi 
completamente elucidada, mas sabe-se que a 
história de sua ocorrência, desde que não haja 
acometimento do trato respiratório inferior, e se 
faça uma correta diferenciação com quadros de 
hipersensibilidade IgE-mediada não contraindi-
ca a revacinação. Em caso de dúvidas, o paciente 
deve ser encaminhado a um Centro de Referên-
cia de Imunobiológicos Especiais (CRIE). A inci-
dência da SOR parece ser menos frequente com 
as gerações mais recentes de vacinas.

O evento adverso pós-vacinação contra in-
fluenza mais temido é a síndrome de Guillain-
Barré (SGB). A infecção pelo vírus influenza é 
um dos gatilhos conhecidos para o desencade-
amento da SGB, e embora a vacinação também 
possa ser caracterizada como fator de risco para 
SGB (1 caso para cada milhão de vacinados), 
sabe-se que este risco é de 4 a 7 vezes menor 
do que o imposto pela infecção, dependendo da 
população estudada. A aparente diminuição, em 
alguns países, da incidência de SGB pós-vacinal 
ao longo do tempo, e o fato do risco de adquirir 
a síndrome na população não vacinada não ter 
diferença estatisticamente significativa do risco 
na população vacinada, vem gerando discus-
sões no meio científico, com o questionamento 
de que a vacinação não seria, de fato, protetora 
em relação à SGB. Contudo, sabe-se que indiví-
duos com história pregressa de SGB possuem 
maior chance de desenvolver SGB, inclusive 
após vacinação contra influenza, de modo que 
nestes pacientes a vacinação não deve ser in-
dicada, podendo o médico optar por prevenir 
a doença orientando sobre medidas higiênicas 
e comportamentais ou quimioprofilaxia caso o 
paciente seja de alto risco.

O paradigma criado por publicações mais 
antigas, de que a vacinação poderia causar esca-

“A vacina contra 

influenza está 

contraindicada para 

todos os indivíduos 

com história de reação 

anafilática à vacina ou 

a qualquer um de seus 

componentes...”
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pes na carga viral de pacientes infectados pelo 
HIV e uma possível progressão para AIDS devi-
do à redução da contagem de linfócitos T-CD4+, 
não vem sendo sustentado por estudos mais re-
centes, como por exemplo o estudo VIP, condu-
zido no IPEC/Fiocruz com apoio do Ministério da 
Saúde, que verificou que, em pacientes com boa 
adesão, a carga viral não parecia ser afetada pela 
vacinação. Todavia, a recomendação de evitar a 
coleta destes exames nos 30 dias subsequentes 
à tomada da vacina persiste até que tenhamos 
maior conhecimento a respeito.

Em receptores de transplante de órgãos sóli-
dos, o receio de que a vacinação poderia induzir 
rejeição do enxerto, motivado por relatos de ca-
sos, caiu por terra nos últimos anos, quando es-
tudos mais detalhados demonstraram que a va-
cinação dos indivíduos transplantados e de seus 
contactantes domiciliares está associada a maior 
sobrevida do enxerto e do próprio paciente. A efi-
cácia da vacina é, entretanto, significativamente 
afetada nos primeiros seis meses que se sucedem 
o transplante, em decorrência do uso de maiores 
doses de imunossupressores neste período.

Frente a um caso de evento adverso pós-
vacinação contra influenza, o paciente deve ser 
orientado, após os cuidados iniciais, a procurar 
a unidade na qual recebeu a vacina. A unidade 
deve proceder à notificação do caso ao sistema 
de vigilância, que encaminha o caso a um CRIE 
para investigação e conduta adequadas.

Com o término da campanha, a vacina con-
tinuará disponível nos CRIEs até setembro para 
pacientes de grupos determinados pelo Ministé-
rio da Saúde: profissionais de saúde; portadores 
de HIV/AIDS;  transplantados de órgãos sólidos e 
medula óssea; doadores de órgãos sólidos e me-
dula óssea devidamente cadastrados nos progra-
mas de doação; portadores de imunodeficiências 

congênitas; imunossupressão terapêutica; comu-
nicantes domiciliares de imunodeprimidos; usuá-
rios crônicos de ácido acetilsalicílico; portadores 
de implante de cóclea, neoplasias, cardiopatias, 
pneumopatias, nefropatias ou hepatopatias crô-
nicas, asplenia anatômica ou funcional e doenças 
relacionadas, diabetes mellitus, fibrose cística, do-
enças neurológicas crônicas incapacitantes e tris-
somias. Não deixe de proteger seu paciente.
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