
Infecto Rio – Organização e superação
Infecto Rio 2012 mostrou cres-
cimento e amadurecimento. Em 
sua terceira edição, se superou 

na capacidade de organização e qualidade 
técnica apresentada. Numa cidade como o 
Rio de Janeiro, cujo custo financeiro para 
organizar um evento cresceu violenta-
mente nos últimos dois anos, conseguimos 
aprimorar o espaço e conforto para os con-
gressistas. Tivemos a honra de ter a presen-
ça de ilustres palestrantes oriundos de nos-
so estado e de diversos outros pontos do 
país, além de um grande público presente 
e participante nos debates.

Mais de 500 congressistas puderam 
assistir brilhantes conferências como a da 
abertura do congresso proferida pelo pre-
sidente da SBI, Dr. Marcelo Simão Ferreira 
sobre a evolução das grandes endemias no 
Brasil; participar de mesas-redondas com as 
mais recentes atualizações como nas mesas 
de diagnóstico laboratorial, neoplasias e HIV, 
de zoonoses entre outras, bem como mesas 
polêmicas como as de hepatites e HIV; parti-
cipar de rounds de apresentação dos pôste-
res de 70 trabalhos científicos selecionados 
e da apresentação oral dos cinco melhores 
trabalhos selecionados.

Foi entregue a “Medalha Walter Tavares” 
a três nomes que marcaram a infectologia 
do Rio de Janeiro. A Dra. Dirce Bonfim de 
Lima foi homenageada como médica infec-
tologista de destaque; a Dra. Jacqueline An-
nita de Menezes representando o Serviço de 
Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospi-
tal dos Servidores do Estado como serviço 

de destaque; e a Sra. Marina Passianotto, por 
ter acreditado e apoiado diversos projetos 
científicos da SIERJ nos últimos anos, além 
do apoio ao resgate e registro da história de 
nossa Sociedade.

Foi também entregue o “Prêmio Adrelí-
rio Rios” aos melhores trabalhos científicos 
apresentados, homenageando pela segun-
da vez o mestre e professor de muitas ge-
rações de infectologistas, Dr. Adrelírio José 
Rios Gonçalves, falecido em 2001.

O livro comemorativo dos 30 anos de fun-
dação da SIERJ foi lançado durante o Infecto 
Rio 2012. Lá estão registrados fatos marcan-
tes de nossa história. Caso alguém tenha inte-
resse em receber um exemplar, fazer contato 
através do e-mail sierj@sierj.org.br

Para os interessados, os Anais do con-
gresso permanecem disponíveis no site 
www.sierj.org.br com link para resumos 
completos dos trabalhos.

A todos os colegas da Comissão Cientí-
fica e da Comissão Organizadora, agradeço 
pela dedicação que permitiu darmos ao In-
fecto Rio 2012 o brilhantismo que o Rio de 
Janeiro merece.

À JZ Kenes agradeço o profissionalismo 
e empenho na lapidação do congresso.

Aos patrocinadores agradeço a confian-
ça depositada, essencial para concretização 
deste projeto.

Aguardem as novidades da SIERJ.
E enquanto isso acesse o site da SBI www.

infectologia.org.br no link novo sócio.
   Precisamos de você! 
             Precisamos nos unir!

“Em 3 anos, 
milhares de vidas 

salvas”

O

Dr. Mauro Treistman, 

Presidente da SIERJ
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Qualidade técnica e 
confraternização marcam 
congresso

3ª edição do maior evento da Infecto-
logia do Rio de Janeiro – o Infecto Rio 
2012 – contou com a presença de 500 

especialistas e a participação de diversos Ser-
viços de Infectologia do Estado. A abordagem 
de temas, cuidadosamente escolhidos pela Co-
missão Científica, apresentou o que há de mais 
importante e atual na especialidade. As confe-
rências e mesas-redondas foram organizadas 
para extrair o que havia de melhor, com debate 
e troca de experiências. Foram discutidos assun-
tos relevantes da especialidade com foco em te-
mas centrais, tais como HIV/Aids, hepatites virais, 
imunização, infecção hospitalar, grandes ende-
mias, doenças emergentes e reemergentes.

- A SIERJ busca de forma incessante a promoção 
e a divulgação do conhecimento, agregando os 
envolvidos na assistência, no ensino e na pes-
quisa da Infectologia. Agradeço a todos os co-
legas e instituições que nos apoiam e trabalham 
para o crescimento e aprimoramento da nossa 
Sociedade. Neste Congresso, a Comissão Organi-
zadora atuou com afinco e agradeço cada dia de 
dedicação. Também agradeço à Comissão Cien-
tífica que procurou apresentar temas variados, 
resgatando desde as grandes endemias, com 
seus aspectos mais atuais, até os mais recentes 
avanços no diagnóstico e tratamento das doen-
ças infecciosas. Espero que cada um consiga ex-
trair para si o melhor do Infecto Rio, o que com 
certeza também será o melhor para os nossos 
pacientes – afirmou Mauro Treistman, durante a 
solenidade de abertura do Congresso.

“Doenças endêmicas no Brasil: perspectivas de 
controle” foi o tema da palestra de abertura do 
Congresso, proferida pelo Presidente da SBI, 
Marcelo Simão Ferreira. Na ocasião, o especialis-

ta afirmou que as grandes endemias ainda asso-
lam o país e vão persistir por muito tempo. Os 
primeiros estudiosos das doenças infecciosas, 
como Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, começa-
ram no Rio de Janeiro estudando diversas enfer-
midades que até hoje estão presentes, como por 
exemplo, a febre amarela.

- Claro que há febre amarela numa proporção 
bem menor, mas a doença ainda existe.  Várias 
enfermidades estão controladas e outras estão 
em expansão.  Nós, infectologistas, temos a obri-
gação de tomarmos conhecimento da situação 
no nosso país e quais medidas estão sendo to-
madas para que se tenha, pelo menos, o controle 
dessas doenças. Um dos papéis da SBI é colocar 
nossos especialistas e o nosso conhecimento à 
disposição do Ministério da Saúde para que me-
didas de saúde pública sejam adequadas a cada 
situação. O importante é controlar, diminuir a 
morbidade e a mortalidade, pois temos plena 
consciência que não vamos conseguir erradicar 
algumas enfermidades – ressaltou.

A abertura do Congresso também foi marcada 
por homenagens. A “Medalha Walter Tavares” foi 
entregue à Dirce Bonfim de Lima, homenageada 
como médica infectologista de destaque; à Ja-
cqueline Annita de Menezes, representando o 
Serviço de DIP do Hospital dos Servidores do Es-
tado, como serviço de destaque; e à Marina Pas-
sianotto, por ter acreditado e apoiado diversos 
projetos científicos da SIERJ nos últimos anos, 
além do apoio ao resgate e registro da história 
de nossa Sociedade.

Durante o Congresso, 70 trabalhos científicos 
foram apresentados em pôsteres, sendo que os 
cinco melhores fizeram apresentação oral e fo-
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31º EBJIS
Data: 20 a 22 de setembro
Local: Montreux Music & 
Convention Centre – Montreux, Suíça
Informações: info@cap-partner.eu
www.ebjis.org

Treatment of Hepatitis Viral
Data: 21 a 22 de setembro
Local: Sheraton São Paulo WTC 
Hotel, São Paulo, Brasil Informações: 
www.virology-education.com/
index.cfm/t/1st_Latin_American_
Meeting_on_Treatment_on_Viral_
Hepatitis/vid/6FE24F07-998B-
80F2-160449162998CA7F

XVII Congresso Internacional de 
Medicina Tropical e Malária
XLVIII Congresso da Sociedade 
Brasileira de Medicina Tropical
Data: 23 a 27 de setembro
Local: Hotel Intercontinental e 
Sheraton Rio Hotel, Rio de Janeiro
Informações: 
ictmm2012.ioc.fiocruz.br
ctmm2012@mleventos.com.br

4º Congresso Norte e Nordeste 
de InfectologiaAids Pediátrico
1º Infecto Pernambuco
Data: 4 a 6 de outubro
Local: Mar Hotel Recife, Pernambuco
Informações: www.infectope.com.br

III Simpósio de Infecções em 
Pacientes Transplantados
Data: 5 e 6 de outubro
Local: Porto Alegre, RS
Informações: (51) 3214-8504

XII Curso de Alergia Clínica: 
Imunodeficiências Primárias na 
Prática Clínica
Data: 20 de outubro
Local: Complexo Hospitalar 
Edmundo Vasconcelos, Anfiteatro 
Horácio Lafer 
Rua Borges Lagoa, 1450, Vila 
Clementino São Paulo, SP
Informações: (11) 5080-4933

XXXVII Congresso da Sociedade 
Brasileira de Imunologia
Data: 20 a 24 de outubro
Local: Campos do Jordão, SP
Informações: (16) 3967-1003 
E-mail: info@sbicongressos.com

IV Congresso Gaúcho de 
Infectologia
Data: 26 a 27 de outubro
Local: Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre
Informações: http://www.
plenariumcongressos.com.br/
congressos/infecto2012
Telefone: (51) 3311-2578/3311-
9456/3311-8969
E-mail: plenarium@terra.com.br

XIII Congresso Brasileiro 
de Controle de Infecção e 
Epidemiologia Hospitalar
Data: 7 a 10 de novembro
Local: Santos, SP
Informações: www.cih2012.com.br

Presidente: 
Mauro Sergio Treistman
Vice Presidente: 
Alberto Chebabo
Secretária-Geral: 
Lia Adler Cherman
Primeira-Secretária: 
Karla Ronchini
Primeira-Tesoureira: 
Valéria Ribeiro Gomes
Segundo-Tesoureiro: 
Alberto S. Lemos
Coordenadora de Informática Médica: 
Maria Christina Baltar Machay

REGIONAIS DA SIERJ
Coordenador geral: 
J. Samuel Kierszenbaum
Metropolitana I: 
Jorge Eurico Ribeiro
Abrangência: Angra dos Reis - Belford 
Roxo - Duque de Caxias - Itaguaí
Japeri - Magé - Mangaratiba
Mesquita - Nilópolis - Nova Iguaçu 
Queimados - Rio de Janeiro
São João de Meriti - Seropédica
Metropolitana II:  
Ralph Antonio X. Ferreira
Abrangência: Itaboraí - Maricá - Niterói 
Rio Bonito - São Gonçalo -  Silva 
Jardim - Tanguá
Serrana: 
Délia Celser Engel
Abrangência: Bom Jardim – Canta-
galo Carmo – Cachoeiras de Macacú 
Cordeiro – Duas Barras – Guapimirim  
Macuco - Nova Friburgo – Petrópo-
lis - Teresópolis – Trajano de Morais  
São Jose do Vale do Rio Preto – São 
Sebastião do Alto - Santa Maria 
Madalena – Sumidouro
Centro-Sul Fluminense: 
Lucio Caparelli
Abrangência: Areal – Comendador 
Levy Gasparian - Engenheiro Paulo 
de Frontin – Mendes – Miguel Pereira  
Paracambi – Paraíba do Sul - Pati de Al-
feres – Sapucaia – Três Rios - Vassouras
Noroeste Fluminense:  
Aloísio Tinoco de Siqueira Filho
Abrangência: Aperibe – Bom Jesus 
de Itabapoana – Cambuci - Cardoso 
Moreira – Italva – Itaocara – Itaperuna  
Lage do Muriaé – Miracema – Natividade 
Porciúncula – Santo Antonio de Pádua 
São Jose de Ubá - Varre-Sai.
Norte Fluminense: 
Nélio Artilles Freitas
Abrangência: Campos dos Goytacazes  
Conceição de Macabú – Macaé – Quis-
samã – São Fidélis – São Francisco de 
Itabapoana - São João da Barra
Baixada Litorânea:
Apparecida Castorina Monteiro dos Santos
Abrangência: Araruama – Armação 
dos Búzios - Arraial do Cabo – Cabo 
Frio – Casemiro de Abreu – Iguaba 
Grande - Rio das Ostras - Saquarema 
São Pedro da Aldeia
Médio Paraíba:
Bernardo Calvano
Abrangência: Barra Mansa – Barra do 
Piraí – Itatiaia – Paraty - Pinheiral - Piraí 
Porto Real – Quatis – Resende – Rio 
Claro - Rio das Flores – Valença – Volta 
Redonda
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ram agraciados com o “Prêmio Adrelírio Rios”. Os 
melhores trabalhos foram: “Estudo observacio-
nal de endocardite infecciosa: análise de série de 
21 casos de etiologia comprovada, no período 
de janeiro 2009 a maio 2012, no Hospital Univer-
sitário Pedro Ernesto”, “Prevalência de resistência 
primária do HIV em pacientes pré-tratamento 
ARV na cidade do Rio de Janeiro”, “Diagnóstico 
precoce de fusariose através da dosagem sérica 
de galactomanana”, “Fatores de risco associados a 
desfecho clínico desfavorável em pacientes com 
infecção pós artroplastia primária de quadril e jo-
elho submetidos a desbridamento e retenção da 
prótese” e “Perfil epidemiológico da tuberculose 
extra-pulmonar em hospital universitário no Es-
tado do Rio de Janeiro. Período 2000-2011”.

O Congresso também foi um momento de con-
fraternização com o lançamento do livro come-
morativo dos 30 anos da SIERJ, onde está regis-
trada a origem da Sociedade, relatando desde o 

surgimento da federada da SBI no Estado do Rio 
de Janeiro até os dias atuais.

- A história da Sociedade e da Infectologia está 
neste livro. Ele está dividido em capítulos que 
contam o surgimento da especialidade de Infec-
tologia, a regulamentação da especialidade, o 
surgimento da SBI, além de todas as diretorias da 
SIERJ. Também temos um capítulo dedicado aos 
Serviços de Infectologia do Estado do Rio de Ja-
neiro. Gostaríamos de agradecer aos patrocina-
dores - Janssen, Unimed Rio e Laboratório Sérgio 
Franco -, sem os quais este projeto não teria sido 
possível. E também agradecer a todas as direto-
rias anteriores, nos nomes dos seus presidentes: 
Eduardo Vilhena Leite, Walter Tavares, Celso Fer-
reira Ramos Filho, Marília de Abreu Silva, Ralph 
Antonio Xavier Ferreira, Samuel Kierszenbaum e, 
o atual presidente, Mauro Treistman – enfatizou 
Alberto Chebabo, Vice-Presidente da SIERJ, du-
rante lançamento do livro.

Gustavo Magalhães (HIV)

Mesa de abertura do Infecto Rio 2012

Jacqueline Annita de Menezes e Alberto Lemos

Mauro Treistman e Marina Passianotto Marcelo Simão, Presidente da SBI, proferiu a conferência 
de abertura do congresso

Mauro Treistman, Presidente da SIERJ

Dirce Bonfim e Valéria Ribeiro GomesAndréa D’Ávila Freiras, Walter Tavares e Marcos Cyrillo 
(Antimicrobianos)

Isabella Ballalai e Flávia Bravo (Imunização)

Estevão Portela, Sandra Wagner Cardoso e Márcia 
Rachid (HIV)

Tânia Petráglia (Imunização)

Marta Guimarães, Elba Lemos, Mauro Marzochi e Alexandre 
Chieppe (Zoonoses no Rio de Janeiro)
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Alberto Chebabo, Vice-Presidente da SIERJ, durante o 
lançamento do livro dos 30 anos da SIERJ

Ricardo Diaz (AIDS – Tratamento atual 
e perspectivas futuras)

Marcellus Dias, Glaura Terra, Tânia Petráglia e Isabella 
Ballalai (Vacinação – Onde podemos avançar)

Luciana Pedro, Ricardo Igreja, Káris Rodrigues e Marise Fonseca 
(Medicina do viajante – Prevenção em roteiros de viagem)

Margareth Dalcolmo (Tuberculose – Inovações
no diagnóstico e perspectivas terapêuticas)

Flávia Rossi (Resistência bacteriana no Brasil)

Raimundo Paraná (Hepatites virais – Avanços 
no diagnóstico e tratamento)

Diretoria da SIERJ e convidados no lançamento do livro Jorge Sampaio, Márcia Pinto e Alberto Chebabo (da 
microbiologia ao diagnóstico molecular – avanços e 
controvérsias)

Juliana Netto, Yara Furtado, José Ricardo Coutinho, Valeria 
Saraceni e Jacqueline Menezes (DST – Onde estamos?)

Ronaldo Hallal, Maria Cássia Corrêa, Gerson Carreiro, 
Raimundo Paraná e Carlos Eduardo Brandão (Hepatite 
crônica B e C – Avanços no tratamento)

Nelson Pereira, Juliana Arruda, Cristiane Lamas e 
Claudio Fortes (Desafios em infecções bacterianas)

Simone Nouér, Ana Carla Pecego, Débora Otero e Claudia 
Espanha (Controvérsias em antibioticoterapia)

Tânia Vergara, Ricardo Diaz, Gustavo Magalhães, Celso 
Ramos, Estevão Portela e Luiz Antônio Lima (TARV – 
Resistência e resgate)

Prêmio Adrelírio Rios: Dirce Bonfim (Presidente da Comissão 
Científica), Guilherme Santoro e Patrícia Yvonne (membros 
da Comissão Científica e Julgadora dos trabalhos)

Infectologistas do Rio de Janeiro e de outros Estados 
prestigiam o congresso
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