
Congresso Brasileiro de Infectologia 
no Rio de Janeiro

os últimos anos, a SIERJ tem 
realizado vários eventos cien-
tíficos, pois acreditamos que 

a disseminação da informação da nos-
sa especialidade é um dos principais 
papéis de uma sociedade médica. Es-
tamos próximos da realização do IV 
Infecto Rio. Este Congresso já entrou 
para o calendário da especialidade, no 
nosso país, e vem atraindo cada vez 
mais especialistas do Rio de Janeiro e 
de outros estados do Brasil. Com uma 
programação de forte cunho científico, 
tem ajudado a promover a discussão 
de temas importantes da especialida-
de em nosso estado,  além de contri-
buir para a disseminação do conheci-
mento para os alunos e profissionais 
de saúde que não puderam compare-
cer ao Congresso Brasileiro de Infecto-
logia. Além disso, o Congresso Regio-
nal permite a discussão de temas de 
interesse do nosso Estado, facilitando 
a implementação de políticas públicas 
na área de Infectologia.

Além do Congresso Regional, te-
mos realizado fóruns da especiali-
dade em cidades do interior do es-
tado, sempre em conjunto com uma 
faculdade local. Já foram realizados 
eventos em Campos, Volta Redonda 
e Petrópolis, com grande presença de 

público destas regiões e apresenta-
ções de alto nível.

Com a experiência acumulada nes-
tes eventos, a diretoria atual da SIERJ 
candidatou a cidade do Rio de Janei-
ro para sediar o Congresso Brasileiro 
de Infectologia. No último Congresso 
Paulista de Infectologia, o Comitê Exe-
cutivo da SBI acatou a nossa proposta 
e definiu o Rio de Janeiro como sede 
para o Congresso Brasileiro de Infecto-
logia, a ser realizado em 2017.

Com esta decisão, traremos para a 
nossa cidade o foco de discussão de 
temas importantes para a nossa espe-
cialidade, demonstrando o forte posi-
cionamento da Infectologia do Rio de 
Janeiro no cenário nacional.

Nesta edição do Boletim, temos uma 
compilação de artigos recentemente pu-
blicados de temas importantes da Infec-
tologia, selecionados e comentados pe-
los Drs. Guilherme Santoro Lopes e Tânia 
Regina Constant Vergara.

Convidamos a todos a participarem 
conosco do Infecto Rio deste ano, em 
agosto; do próximo Congresso Brasi-
leiro de Infectologia a ser realizado 
em Gramado (RS), em 2015; e a cola-
borarem na organização do Congresso 
Brasileiro de Infectologia de 2017,  em 
nossa cidade.

Dr. Alberto Chebabo 

Presidente da SIERJ
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Publicações recentes 
em Infectologia

Esta seção busca chamar a atenção para publicações recentes, que trazem informações 
de interesse para o especialista sobre temas variados da Infectologia.  Seu objetivo é o de 

contribuir para o processo de educação continuada na especialidade. 

Organizadores: 

Dra. Tânia Regina Constant Vergara - Mestre em Medicina (Doenças Infecciosas 

e Parasitárias) pela UFRJ, pesquisadora associada do Laboratório de Retrovirologia da UNIFESP, 

Doutoranda em Medicina, pela UNIFESP.                 

Dr. Guilherme Santoro Lopes - Professor associado de Doenças e Parasitárias da UFRJ, Doutor em Medicina (Doenças 

Infecciosas e Parasitárias) pela UFRJ.  

Publicado pelo Centers for Disease Prevention 

and Control¹, em maio de 2014, reúne as diretrizes 

para esta intervenção e suas bases científi cas. Veja 

abaixo um sumário dos seus pontos principais.

O uso de PrEP oral diária, com combinação 

em dose fi xa de tenofovir 300 mg + emtricitabina 

200 mg, mostrou-se efetivo para reduzir o risco de 

aquisição sexual de HIV em adultos. Deste modo, 

a PrEp está recomendada como opção preventiva:

• Para homens que fazem sexo com homem, 

(HSH) sexualmente ativo, que tenham risco subs-

tancial de aquisição de HIV (AI).

• Para homens e mulheres adultos heterossexu-

almente ativos, que estejam em risco substancial 

de aquisição de HIV (AI).

• Para adultos usuários de drogas injetáveis 

(IDU) em risco substancial de aquisição de HIV (AI).

o uso de prep deve ser dIscutIdo:
• Com mulheres e homens sexualmente ati-

vos, parceiros de pessoas infectadas pelo HIV 

(casais discordantes) como uma das opções 

existentes para prevenir a transmissão para a 

parceira não infectada durante a concepção e 

gestação, a fi m de permitir uma decisão cons-

ciente e bem informada a respeito de riscos e 

benefícios da PrEP  para a mãe e para o feto (BII).

adolescentes:
Os dados de segurança e efi cácia de PrEP para 

adolescentes ainda são insufi cientes. Riscos e be-

nefícios ainda precisam ser cuidadosamente ava-

guIa para profIlaxIa pré exposIção (prep) 
para prevenção da Infecção por hIv 
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liados, em relação a leis locais e autonomia sobre 

regulação de cuidados de saúde para menores (BIII).

 

Importante:
• Excluir infecção aguda e crônica por HIV por 

história e teste para HIV, imediatamente antes 

da prescrição de PrEP (AI).

• A única medicação aprovada, até o momento 

para PrEP pelo FDA, é a associação tenofovir 300 mg 

+ emtricitabina 200 mg  (Truvada®) (AI).

• O  uso  isolado  de  tenofovir  tem-se 

demonstrado seguro e eficaz para usuários de 

drogas endovenosas e adultos heterossexualmente 

ativos e pode ser considerado como alternativa para 

estas populações, mas não para HSH, entre os quais 

sua eficácia não foi estudada. (CI).

• O uso de outros antirretrovirais para PrEP 

não está recomendado. (AIII).

• O uso não contínuo de PrEP não é 

recomendado. (AIII).

acompanhamento laboratorIal pós InícIo prep
• Pesquisa de infecção por HIV deve ser feita a 

cada 3 meses, enquanto o paciente estiver fazendo 

PrEP, sendo recomendada sua suspensão nos casos 

em que houver documentação da transmissão da 

infecção,  já que o regime duplo é inadequado para 

o tratamento de infecção estabelecida e pode levar 

ao aparecimento de resistência para uma ou ambas 

as drogas (AI).

• Testes de função renal devem ser feitos a cada 

6 meses e aqueles que desenvolverem insuficiência 

renal não devem continuar com PrEP (AIII).

cuIdados com adesão e outros métodos 
de prevenção

• Quando PrEP é prescrita, há necessidade de 

promover facilidades de acesso aos serviços no sentido 

de reduzir os riscos de falhas de adesão, o que é crítico 

para a eficácia.

• Encorajar uso de outros métodos preventivos de 

aquisição do HIV além da PrEP (IIIA).

• A PrEP representa um avanço inequívoco nas 

intervenções destinadas a reduzir a disseminação do 

HIV, e consequentemente da Aids, uma das maiores 

mazelas da humanidade, embora não possa ser con-

siderada a solução definitiva para o problema.  É im-

portante que tenhamos em mente que, para que se-

jam alcançados bons resultados, é fundamental que 

o sistema de saúde esteja preparado para atender a 

grande demanda que se seguirá à disponibilização 

dessa intervenção. Entre os potenciais problemas, 

que podem ser antevistos na sua implementação, 

figuram a possibilidade de que seus usuários, por se 

sentirem mais protegidos, talvez venham a se expor 

mais; a eventual falha do esquema preventivo em 

razão do seu uso inadequado;  e a ocorrência de efei-

tos adversos reversíveis ou não, associados às medi-

cações, em especial ao tenofovir. Dessa forma, ainda 

é incerto se os resultados obtidos com a PrEP em 

ensaios clínicos, poderão ser reproduzidos quando 

seu uso for incorporado em larga escala na rotina de 

atendimento a indivíduos vulneráveis à infecção por 

HIV, situação muito menos controlada e afetada por 

muito mais obstáculos à adequada implementação. 

Tais dificuldades não são impeditivas, mas não dei-

xam de ser dificuldades e terão que ser vencidas com 

organização, responsabilidade e ética. 

• O Programa Nacional ainda não contempla PrEP, 

mas já temos um estudo em andamento no IPEC/

FIOCRUZ e que poderá responder muitas das ques-

tões associadas à implementação desta intervenção 

no nosso país. O estudo é dirigido para HSH. Maiores 

informações podem ser obtidas pelo telefone: 2260-

6700.

dolutegravIr superIor a 
darunavI/rItonavIr em pacIentes 
vIrgens de tratamento

Foram publicados os resultados do en-

saio clínico FLAMINGO¹ (ClinicalTrials.gov 

NCT01449929), um estudo de não inferioridade, 

de fase III, aberto, multicêntrico, em pacientes 

infectados pelo HIV-1 virgens de tratamento an-

tirretroviral, com carga viral ≥ 1000 cópias/ml e 

sem resistência detectada nos testes de admis-

Fonte: 

1. Preexposure Prophylaxis for the Prevention 

of HIV in the United States: A Clinical Practice 

Guideline acesso em 11/06/14 em http://www.

cdc.gov/hiv/pdf/PrEPguidelines2014.pdf
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são no protocolo. Os pacientes foram aleatori-

zados 1:1 para receber 50 mg de dolutegravir, 

uma vez ao dia, ou darunavir 800 mg/ritonavir 

100 mg (DRV/r) uma vez ao dia, com dose fixa 

de TDF+FTC ou ABC+3TC de acordo com a es-

colha do investigador. O desfecho primário foi a 

proporção de pacientes com CV<50 cópias/ml 

na semana 48 com uma margem de não infe-

rioridade de 12%. Dos 595 pacientes recrutados, 

em 64 centros de 9 países, 484 foram incluídos 

na análise (242 em cada grupo). Na semana 48, 

217 (90%) dos pacientes que recebendo dolu-

tegravir e 200 (83%) do braço DRV/r atingiram 

CV<50 cópias/ml (diferença ajustada 7,1%, 95% 

IC 0,9-13,2), demonstrando a não inferioridade, 

ao mesmo tempo em que em análise secundá-

ria pré especificada, o dolutegravir foi superior 

(p=0,025).  A falha virológica ocorreu em 2 pa-

cientes, em cada grupo (1%), sem  emergência 

de resistência nos dois grupos. A interrupção 

por efeitos adversos ou critérios para interrup-

ção foram menos frequentes para o grupo dolu-

tegravir (2% versus 4%), o que contribuiu para a 

diferença nas taxas de resposta. O efeito adverso 

mais frequente foi a diarreia (17% para dolute-

gravir, 20% para DRV/r). Os pacientes do grupo 

dolutegravir tiveram alterações significativa-

mente menores de LDL (p=0,0001).

Este é o primeiro ARV a mostrar-se superior 

ao comparador nos estudos de registro. Já faz 

parte de esquemas de primeira linha e de resga-

te nos EUA. Pode ser usado em pacientes que já 

falharam a raltegravir, por vezes necessitando de 

ajuste de dose.  Já está registrado no Brasil,  mas 

ainda não foi incorporado pelo Programa Nacio-

nal,  estando disponível para nossos pacientes 

apenas por uso compassivo. 

sIstema de vIgIlâncIa epIdemIológIca 
paulIsta IdentIfIca seIs casos Impor-
tados de chIkungunya 

O Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) 

de São Paulo¹ identificou seis casos de infecção 

pelo vírus Chikungunya, em soldados do Exército 

Brasileiro que chegaram nos dias 2 e 3 de junho 

de uma missão de paz no Haiti. A confirmação 

do diagnóstico foi feita por reação em cadeia de 

polimerase (PCR), realizadas pelo Instituto Adol-

fo Lutz. Foram realizadas ações de contenção e 

nebulização no Hospital Militar de Área de São 

Paulo e no Batalhão de Logística do Exército, 

em Campinas, por onde os soldados passaram. 

Em 2010, o Estado de São Paulo confirmou dois 

outros casos importados do Sudeste Asiático. A 

doença é transmitida por mosquitos do gênero 

Aedes, incluindo as espécies Aedes aegypt e o Ae-

des albopictus, altamente prevalentes no Brasil. A 

confusão com a dengue, no diagnóstico clínico, 

é um grande problema em razão da semelhança 

dos sinais e sintomas, que incluem febre, mialgia, 

artralgia, manchas vermelhas no corpo. Diferen-

temente da dengue, a febre Chikungunya pode 

evoluir com artrite e dores articulares crônicas 

que podem ser incapacitantes. O tratamento é 

sintomático. A vigilância deve ser grande, pois a 

sobreposição das duas doenças é uma possibi-

lidade real no nosso meio, especialmente com a 

grande circulação de turistas durante o período 

da copa do mundo.

Para fazer frente ao problema, o MS prepa-

rou um documento denominado “Preparação e 

Resposta à Introdução do Vírus Chikungunya no 

Brasil - 2014 - MS” e que poderá ser acessado em  

http://www.saude.sp.gov.br/resources/ccd/pu-

blicacoes/documentos-tecnicos-internacionais/

preparacao_resposta_virus_chikungunya_brasil.

pdf. Diante de um caso suspeito ou confirmado a 

notificação é compulsória.

Fonte:

1.http://www.saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-

-controle-de-doencas/homepage/noticias/siste-

ma-de-vigilancia-epidemiologica-paulista-identi-

fica-seis-casos-importandos-de-chikungunya. 

Fonte: 

1. Clotet B, Feinberg J, van Lunzen J, et al.; 

on behalf of the ING114915 Study Team. On-

ce-daily dolutegravir versus darunavir plus 

ritonavir in antiretroviral-naive adults with 

HIV-1 infection (FLAMINGO): 48 week results 

from the randomised open-label phase 3b 

study. Lancet. 
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tratamento da hepatIte crônIca 
c: as boas notícIas contInuam

A Gilead anunciou, em 07 de abril de 2014, 

que o FDA concedeu revisão prioritária de sua 

nova medicação, dose única diária, composta de 

400mg do inibidor de polimerase análogo de nu-

cleotídeo Sofosbuvir (SOF) e 90  mg do inibidor 

de NS5A Ledipasvir (LDV) para o tratamento de 

hepatite crônica C genótipo 1 em adultos. Esta 

prioridade é concedida quando as drogas em 

investigação podem significar um grande avan-

ço em relação às opções de tratamento existen-

tes. Os estudos de fase 3, ION-1, ION-2 e ION-3, 

sumariados abaixo, foram submetidos ao Setor 

de Novas Drogas e embasam o uso de LDV/SOF 

para adultos com infecção por HCV genótipo 1 

com duração de tratamento de 8 ou 12 sema-

nas, dependendo da história terapêutica prévia, 

e se há presença ou não de cirrose.  A medicação 

também está sob avaliação na União Europeia e 

foi validada pela Agência de Medicamentos Eu-

ropeia (EMA) em 27 de março de 2014. 

O ensaio clínico ION-12 (ClinicalTrials.gov, 

NCT01701401) analisou a efetividade da combi-

nação 400  mg de sofosbuvir (SOF) com 90 mg 

de ledipasvir (LDV) administrado via oral uma 

vez ao dia, associada ou não a ribavirina (RBV) 

1000 a 1200  mg (< 75kg e ≥ 75kg, respectiva-

mente), em pacientes com hepatite crônica C 

causada por vírus genótipo1, virgens de trata-

mento, que foram aleatorizados para receber 

um dos seguintes esquemas: (a) LDV + SOF, por 

12 semanas; (b) LDV + SOF + RBV, por 12 sema-

nas; (c) LDV + SOF, por 24 semanas, e(d) LDV + 

SOF + RBV, por 24 semanas (Figura 1). 

O desfecho primário foi igual a 99% (IC 95%, 

96% a 100%).  Não houve benefício adicional nem 

com a adição da ribavirina nem com o prolonga-

mento do tratamento para 24 semanas. 

O ensaio ION-2³ (ClinicalTrials.gov, NCT01768286) 

incluiu 440 pacientes infectados pelo HCV genótipo 

1 com história de falha prévia com tratamentos base-

ados em peginterferon e ribavirina, incluindo ou não 

inibidor NS3/A4 da protease. Estes pacientes foram 

randomizados na proporção 1:1:1:1, para receber um 

dos quatro esquemas terapêuticos, descritos acima 

para o estudo ION-1 (Figura 1). O desfecho primário 

foi a resposta virológica sustentada, definida como 

ausência de RNA HCV quantificável no soro (<25UI/

mm) na semana 12 após o término do tratamento.  

As taxas de resposta virológica sustentadas foram 

elevadas em todos os grupos: 94% (IC 95%, 91% a 

99%) no grupo que recebeu LDV/SOF por 12 sema-

nas; 96% (IC 95%, 91%-99%) no grupo que recebeu 

LDV+SOF+RBV por 12 semanas; 99% (IC 95%, 95% a 

100%) no grupo que recebeu LDV/SOF por 24 sema-

nas; e 99% (IC 95% IC, 95%  a 100%) no quarto grupo 

LDV/SOF+RBV 24 semanas.

Finalmente, o ensaio ION-34 (ClinicalTrials.gov, 

NCT01851330) foi um estudo de fase 3, aberto, que 

inclui 647 pacientes com infecção pelo genótipo 1 

do vírus C, que não apresentavam cirrose, nem ha-

viam recebido qualquer tratamento prévio. Estes 

pacientes foram aleatorizados para receber LDV/

SOF por 8 semanas, LDP/SOF+RBV por 8 semanas 

ou LDV/SOF por 12 semanas. As taxas de resposta 

virológica sustentada 12 semanas, após o término 

do tratamento, foram de 94%, 93% e 95% nos bra-

ços LDV/SOF 8 semanas, LDV/SOF+RBV 8 semanas 

e LDV/SOF 12 semanas, respectivamente. Os da-

Figura 1. Representação dos esquemas de tratamento utilizados nos estudos ION-1 e ION-2
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dos indicam que o período de 8 semanas de trata-

mento de LDV/SOF por 8 semanas não foi inferior 

ao de 12 semanas. Os efeitos adversos foram mais 

frequentes no grupo que recebeu ribavirina. 

Merece destaque o fato de que, nos três en-

saios clínicos, nenhum paciente tratado com a 

associação LDV/SOF interrompeu tratamentos 

por eventos adversos.

o risco de rejeição ou de perda do enxerto perma-

nece indefinido.  A fim de contribuir para o escla-

recimento deste tópico, Stern e colaboradores¹, 

analisaram retrospectivamente os dados do estu-

do prospectivo, multicêntrico “Swiss Transplant Co-

hort Study”. Os autores observaram que a viremia 

por CMV associou-se a risco significante maior de 

rejeição aguda em receptores de transplantes de 

rim, fígado, coração e pulmão, tendendo a ser mais 

forte a associação neste último caso.  Interessan-

temente, indivíduos com infecção assintomática 

apresentaram risco comparável ao dos pacientes 

com manifestações clínicas de citomegalovirose.  

Além disso, a sobrevivência do enxerto foi signifi-

cantemente mais curta nos casos em que o recep-

tor ou o doador apresentassem sorologia positiva 

para CMV pré-transplante.  Em conclusão, estes 

resultados sugerem que as estratégias atuais de 

controle da infecção por CMV pós-transplante não 

anularam por completo sua repercussão negativa 

sobre a função do órgão transplantado.

profIlaxIa tantImIcrobIana 
para crIanças com refluxo 
vesIcouretereal:  o debate 
prossegue

Estudos anteriores, que analisaram o impacto 

do uso de quimioprofilaxia antibiótica sobre o ris-

co de recorrência sintomática de infecção do trato 

urinário (ITU) em crianças com refluxo vesicoure-

teral (RVU), produziram dados conflitantes até o 

momento. Da mesma forma, o efeito da profilaxia 

sobre o risco de desenvolvimento de cicatrizes re-

nais permanece indefinido.

No ensaio clínico RIVUR (Randomized Interven-

tion for Children with Vesicoureteral Reflux)¹, crianças 

com idade entre 2 e 71 meses, com refluxo vesicou-

reteral graus I a IV, que haviam apresentado 1 ou 2 

Infecção por cItomegalovírus em 
transplantes de órgãos na era 
da profIlaxIa antIvIral: persIste a 
assocIação com rejeIção aguda e 
menor sobrevIvêncIa do enxerto

A infecção por citomegalovírus (CMV), seja 

primária ou por reativação secundária, ocorre fre-

quentemente após o transplante de órgãos sóli-

dos, havendo evidências experimentais e clínicas 

de que a mesma aumente o risco de rejeição agu-

da e perda do enxerto. Por esta razão, recomenda-

se a implementação de estratégias de controle da 

infecção por CMV em recteptores de transplantes, 

baseadas no emprego de drogas antivirais seja 

para profilaxia primária, seja para tratamento “pre-

emptivo” de pacientes com viremia assintomática, 

detectada por um método de vigilância como a 

antigenemia pp65 ou ensaios quantitativos para 

detecção de ácidos nucleicos do CMV. Embora tais 

estratégias mostrem-se efetivas na redução da in-

cidência de doença por CMV, o seu impacto sobre 

Fontes:
1 . h t t p : / / i n v e s t o r s . g i l e a d . c o m /
p h o e n i x . z h t m l ? c = 6 9 9 6 4 & p = i r o l -
-newsAr tic le&ID=1916224&highl ight .
2. Afdhal N, Zeuzem S, Kwo P, et al. . Ledipasvir 
and sofosbuvir for untreated HCV genotype 1 
infection. N Engl J Med. 2014;370(20):1889-98.
3. Afdhal N, Reddy KR, Nelson DR, et al. Le-
dipasvir and  sofosbuvir for previously trea-
ted HCV genotype 1 infection. N Engl J Med. 
2014;370(16):1483-93.
4. Kowdley KV, Gordon SC, Reddy KR, et al. 
Ledipasvir and sofosbuvir for 8 or 12 weeks 
for chronic HCV without cirrhosis. N Engl J 
Med. 2014;370(20):1879-88. 

Fonte:

1. Stern M, Hirsch H, Cusini A, et al. on behalf 

of all members of the Swiss Transplant Cohort 

Study. Cytomegalovirus Serology and Repli-

cation Remain Associated With Solid Organ 

Graft Rejection and Graft Loss in the Era of Pro-

phylactic Treatment. Transplantation. 
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episódios de ITU sintomática foram aleatorizados 

para receber placebo ou cotrimoxazol por 24 me-

ses. O uso profilático de cotrimoxazol reduziu sig-

nificantemente (risco relativo=0,55) a recorrência 

sintomática de ITU. A profilaxia foi particularmen-

te efetiva em crianças cujo episódio índice de ITU 

havia sido febril e naquelas com disfunção vesical 

ou intestinal. Houve tendência não significante 

(p=0,06) a que menor proporção de crianças tra-

tadas com cotrimoxazol (41,1%) necessitasse de 

hospitalização ou atendimento de emergência, 

em comparação com as que receberam placebo 

(48,5%). Por outro lado, não houve diferença na in-

cidência de novas cicatrizes renais entre os grupos 

e, além disso, a prevalência de resistência a cotri-

moxazol foi significantemente maior nas recorrên-

cias observadas nos pacientes tratados com esta 

droga (63% VS. 19%).

Os autores acreditam que a efetividade de-

monstrada pela profilaxia, na prevenção de recor-

rência sintomática de ITU em crianças com RVU, 

dão suporte à realização de cistouretrografia mic-

cional após o primeiro episódio de ITU febril em 

crianças, pois a detecção da disfunção urológica 

poderia modificar a conduta nestes casos.

cidade com o emprego da mesma. Procurando 

elucidar esta questão, Barriere e colaboradores 

realizaram análise post-hoc dos dados coleta-

dos para os ensaios clínicos ATTAIN, desenha-

dos para comparar a efetividade de telavancina 

e vancomicina para o tratamento de pneumo-

nia nosocomial por bactérias Gram-positivas.  

Nessas análises, foram incluídos apenas os 

pacientes com diagnóstico de infecção por S. 

aureus, que foram aleatorizados para receber 

vancomicina e dispunham de pelo menos uma 

dosagem do nível sérico de vale da droga.  Estes 

pacientes foram subdivididos em três grupos, 

definidos de acordo com a mediana do nível 

de vancocinemia de cada paciente, a saber: <10 

μg/ml; 10 μg/ml a 15 μg/ml, e >15 μg/ml. Não 

houve diferença significante em relação à cura 

clínica e à mortalidade entre os três grupos, en-

quanto a incidência de nefrotoxicidade foi sig-

nificantemente maior no grupo com nível séri-

co mais elevado. Foi realizada uma subanálise 

que excluiu os pacientes que apresentavam, no 

momento da admissão no estudo, insuficiên-

cia renal aguda ou história de tratamento com 

vancomicina nos 7 dias anteriores, pois estas 

condições haviam sido mais frequentes nos 

pacientes com nível sérico mediano >15 μg/ml. 

Todavia, nesta subanálise, a cura clínica tendeu 

a ser ainda menos frequente nesse grupo de 

pacientes (p=0,04), enquanto houve incidência 

significantemente maior de nefrotoxicidade 

entre os mesmos (p=0,01).  Frente a estes re-

sultados, os autores concluíram ser necessária 

a realização de estudos prospectivos controla-

dos para testar a validade das recomendações 

que atualmente guiam o emprego clínico de 

vancomicina.

Fonte:

1. Barriere SL, Stryjewski ME, Corey GR, 

Genter FC, Rubinstein E. Effect of vancomy-

cin serum trough levels on outcomes in pa-

tients with nosocomial pneumonia  due to 

Staphylococcus aureus: a retrospective, post 

hoc, subgroup analysis of the Phase 3 ATTAIN 

studies. BMC Infect Dis. 2014 Apr 4;14:183. doi: 

10.1186/1471-2334-14-183.

Fonte:

1. RIVUR Trial Investigators, Hoberman A, Gre-

enfield SP, Mattoo TK, et al. Antimicrobial pro-

phylaxis for children with vesicoureteral reflux. N 

Engl J Med. 2014 Jun 19;370(25):2367-76.

o nível da vancocInemIa predIz o 
desfecho clínIco na pneumonIa 
causada por staphylococcus 
aureus?

Embora a literatura médica mais recente, 

embasada por evidências farmacodinâmicas, 

recomende a manutenção de níveis séricos 

de vale entre 15 e 20 μg/ml, os dados dispo-

níveis de estudos clínicos ainda não mostram 

de forma consistente de que esta abordagem 

terapêutica melhore as chances de cura clínica 

ou de sobrevivência de pacientes acometidos 

por infecções por S. aureus, embora já se tenha 

verificado um aumento do risco de nefrotoxi-
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