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LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA (LTA) NO AMAZONAS: 

PERFIL DOS CASOS NOTIFICADOS E TENDÊNCIA TEMPORAL DE 2001 A 

2014 

  
VIDAL, Aline P1, GONÇALVES, Maria Jacirema F2 

 
1. Universidade Federal do Amazonas - UFAM, 2. Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD/FIOCRUZ 

 

A tendência temporal e a distribuição sazonal da Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) no Amazonas 

podem ser explicadas por outros fatores, mesmo com sua estreita relação ambiental. Portanto, identificar a tendência 

temporal da LTA e relacionar com o perfil dos casos notificados no estado do Amazonas no período de 2001 a 2014 é 

um objetivo que pode esclarecer a situação dessa doença. Este é um estudo epidemiológico observacional e ecológico, 

de série temporal, com dados de notificação de casos novos de LTA de residentes do estado do Amazonas, no período de 

2001 a 2014. Os dados serão agrupados anualmente, e por município de residência, para formar a série temporal, 

analisando-se descritivamente e conforme o tempo. Com esta pesquisa, espera-se contribuir para a compreensão da 

LTA no AM, seu perfil e tendência temporal e seus fatores associados. 

 
 Palavras-chave: Leishmaniose Tegumentar Americana; Tendência Temporal; Epidemiologia. 

________________________________________________________________________________________ 

Anais da XXV Reunião Anual de Iniciação Científica— XXV RAIC, XIV Reunião Anual de Iniciação Científica do ILMD.  Edição 14. 

INVESTIGAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL NATURAL DOS VÍRUS 

CHIKUNGUNYA, DENGUE E ZIKA EM Aedes aegypti e Aedes 

albopictus EM MUNICÍPIOS DO AMAZONAS 

 
SILVA, Arlesson V1, NASCIMENTO, Valdinete A2, NAVECA, Felipe G2 

 
1. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM, 2. Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD/

FIOCRUZ 

 

As infecções por ZIKV, CHIKV e DENV são atuais problemas de saúde pública nas regiões tropicais e 

subtropicais do planeta, em especial no Brasil que possui características climáticas, ambientais e econômicas favoráveis 

à manutenção e emergência de arboviroses. Uma das principais estratégias de prevenção continua sendo o combate ao 

vetor, com a eliminação de criadouros e vigilância de áreas com infestação. Para a vigilância de áreas com infestação a 

Organização Mundial de Saúde recomenda a realização do Levantamento de Índice Rápido de Infestação por Aedes 

aegypti (LIRAa) a fim de estimar o risco de epidemias de dengue, sendo que a coleta de ovos/larvas é considerada a 

forma mais eficiente, barata e sensível para esta finalidade. Até o momento ao decorrer do projeto foram feitas coleta de 

ovos com a utilização de armadilhas do tipo ovitrampas de diferentes municípios do interior do amazonas (Presidente 

Figueiredo, Guarajá, Tabatinga e Itacoatiara) os ovos foram levados então para laboratório da FVS/AM onde 

permaneceram até o momento da eclosão e as larvas foram agrupadas em pools com número de 1 até 20 larvas sendo 

posteriormente encaminhadas para o ILMD/FIOCRUZ para a realização de Extração de RNA com Trizol Reagente 

seguindo o protocolo do fabricante, onde já foram feito 154 extrações de RNA. Quando extraído o material genético das 

amostras realizouse reação de RTqPCR de 94 amostras até o momento para os alvos chikungunya, dengue e zika com o 

sistema de detecção TaqMan, utilizando protocolos já empregados nos estudos desenvolvidos pelo nosso grupo de 

pesquisa. Na análise de resultados detectou-se 1 pool positivo para CHIKV e 1 pool positivo para ZIKV, ambas 

amostras enviadas do município de Itacoatiara, a amostra positiva serão submetida a sequenciamento nucleotídico em 

sequenciador ABI 3130 na plataforma de genômica do ILMD.   

 
Palavras-chave: Transmissão vertical natural; zika; chikungunya. 
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GESTÃO DO TRABALHO E SAÚDE MENTAL NO INTERIOR DO 

AMAZONAS COM ENFOQUE NOS PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA. 
 

BONATES, Caio CA1, KADRI, Michele R2 

 
1. Faculdade Metropolitana de Manaus - FAMETRO, 2. Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD/FIOCRUZ 

 

O projeto teve como objetivo analisar a situação da gestão do trabalho e saúde mental nos municípios do Estado 

do Amazonas com enfoque nos profissionais da Psicologia. Partimos do problema do provimento e fixação dos 

profissionais de saúde no interior do Estado, buscando identificar as razões para a permanência ou não nos municípios. 

Esta pesquisa tem por intuito subsidiar novos olhares para aspectos de educação permanente em saúde, gestão do 

trabalho e recursos humanos em saúde no interior do Estado. O projeto traça o perfil dos profissionais em Psicologia 

que atuam no interior, apontando para as estratégias de fixação dos profissionais por parte dos gestores. A metodologia 

da pesquisa foi de base qualitativa, com entrevistas a profissionais de Psicologia. Foram realizadas entrevistas com 27 

psicólogos em 10 diferentes municípios. Os resultados apresentam que o maior motivo para a rotatividade dos 

profissionais no município é a política municipal e gestão, bem como um dos fatores decisivos para a sua permanência 

são as relações familiares. Concluímos que políticas de gestão do trabalho que apoiam e a contratação através de 

concursos contribuem para a diminuição da rotatividade e colaboram para a fixação dos profissionais no município. O 

investimento na formação dos profissionais também é um componente que acarreta para a fixação e/ou contribui com o 

fortalecimento da Atenção Básica em Saúde, uma vez haja inquietações dos profissionais em desejarem o 

aperfeiçoamento técnico para dar continuidade e melhoria à prestação de serviços. . 

 
Palavras-chave: Recursos Humanos em Saúde; Gestão do Trabalho; Saúde Mental. 
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AVALIAÇÃO CLÍNICA E MICROBIOLÓGICA DAS PRÓTESES 

DENTÁRIAS REMOVÍVEIS E MUCOSA ORAL DOS IDOSOS RESIDENTES 

NA COMUNIDADE LAGO DO LIMÃO-IRANDUBA- AM 
 

SILVA, Daniela M1, FERNANDES, Ormezinda CC2 

 
1. Universidade Federal do Amazonas - UFAM, 2. Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD/FIOCRUZ 

 

A presença de próteses dentárias pode contribuir para o aparecimento de lesões bucais como a estomatite 

protética, um processo inflamatório localizado no palato, região que entra em íntimo contato com a prótese. Ela é 

causada pelo fungo do gênero Candida, sendo a espécie mais prevalente na cavidade oral a Candida albicans. Este 

estudo tem como objetivo realizar uma avaliação clínica e microbiológica das próteses dentárias removíveis e mucosa 

oral dos idosos residentes na comunidade Lago do Limão-Iranduba- AM, de forma a descrever as condições das 

próteses dentárias dos idosos, avaliar clinicamente a mucosa oral quanto à presença de Estomatite Protética e 

identificar as espécies de Candida nas amostras coletadas da cavidade oral e próteses removíveis dos idosos. Para a 

realização da pesquisa, foram feitas entrevistas e coletadas amostras de 130 idosos da comunidade, que fazem uso de 

prótese de prótese dentária. Foram utilizadas amostras coletadas através de swab oral e semeadas em placas contendo 

ágar Sabouraud dextrose, incubadas a 37°C, e em seguida subcultivadas em CHROMagar®. Os resultados obtidos 

demonstram prevalência do uso de prótese total removível superior (77,7%), porém com sua necessidade 

correspondendo a 55,4%. As condições mais frequentemente encontradas nas próteses foram manchas e fraturas, 

acometendo 42,3% das próteses superiores e 22,3% das inferiores. Foi observada a estomatite do tipo II mais 

frequentemente em 10% dos entrevistados, e houve a prevalência de C. albicans nas amostras da superfície da prótese 

superior (61,5%) em comparação às outras espécies não albicans. Portanto, pelo fato de a população idosa ser 

considerada um fator de risco para a candidíase, deve receber uma atenção especial, de forma a melhorar sua 

qualidade de vida, promovendo saúde e influenciando em seus hábitos de vida e higiene. 

 
Palavras-chave: Candida albicans; Próteses dentárias; Estomatite Protética. 
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DIVERSIDADE DE MOSQUITOS (DIPTERA: CULICIDAE) NO 

ASSENTAMENTO RURAL DE RIO PARDO, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 

FIGUEIREDO, AM. 

 
BELCHIOR, Heliana CM1, PESSOA, Felipe AC2, PEREIRA SILVA, Jordam W2, RÍOS-VELÁSQUEZ, Claudia 

M2 

 
1. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM, 2. Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD/

FIOCRUZ 

 

Este estudo teve como objetivo analisar a abundância, riqueza e diversidade de mosquitos, em um assentamento 

rural localizado no município de Presidente Figueiredo, Amazonas, nos meses de junho, julho, novembro e dezembro de 

2016. Os culicídeos foram coletados com Atração humana protegida e com armadilhas luminosas tipo HP. Nos 

ambientes de peridomicílio, borda de floresta e floresta foram instaladas três armadilhas dispostas a uma altura de 

1,5m do solo nos ramais Ramal Taxista, Ramal Maria Gusmão, Ramal Samuel, Ramal Principal, Ramal Novo Paraíso e 

Ramal Terra Preta. Nas Plataformas Maria Gusmão e Principal as armadilhas luminosas HP foram instaladas no solo e 

dossel das árvores, onde também ocorreram as coletas com Atração Humana Protegida. Foram coletados 3.750 

mosquitos distribuídos em 17 gêneros e 46 espécies. Nos ambientes de peridomicílio, borda de floresta e floresta foram 

coletados 611 mosquitos. Os gêneros mais abundantes foram Culex com 544 indivíduos (89,03%), Uranotaenia com 22 

especimes (3,60%) e Aedes com 16 indivíduos (2,61%). O índice de diversidade de Shannon-Weaver (H’) para o 

ambiente de Borda de floresta foi 1,81, para Floresta 1,23 e para Peridomicílio 0,91. Nestes ambientes o Índice de 

Diversidade não apresentou diferença significativa (ANOVA p= 0,642). Nas plataformas instaladas nos Ramais Maria 

Gusmão e Principal foram coletados 3.139 mosquitos. Os gêneros mais abundantes foram Psorophora com 1.219 

indivíduos (38,83%), Aedes com 657 (20,93%) e Culex com 345 (10,99%). O índice de diversidade de Shannon-Weaver 

(H’) foi significativamente diferente entre os métodos de coleta por Atração Humana Protegida (H’=2,62) e Armadilhas 

luminosas HP (H’=2,16) (Mann-Whitney U, p= <0.0001). A diversidade de espécies observada no assentamento rural 

de Rio Pardo é menor que a observada em outros lugares do Amazonas. Entretanto, esforço de coleta maior 

aparentemente, não representaria um aumento na diversidade de culicideos locais. Na área de peridomicílio foi 

observada maior abundância de espécies de mosquitos, mostrando a adaptação dos mosquitos ao ambiente 

peridomiciliar e o aumento do risco de transmissão de agentes patogênicos para os humanos.    

 
Palavras-chave: Culicidae; Mosquitos;  Amazonas. 
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A SAÚDE RURAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANAUS: 

UMA ANÁLISE A PARTIR DAS SUAS PRÁTICAS DE GESTÃO 
 

MONTEIRO, Iago OP1, SOUSA, Amandia BL2 

 
1. Instituto Federal do Amazonas - UFAM, 2. Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD/FIOCRUZ 

 

Introdução: As políticas do Sistema Único de Saúde visam garantir uma assistência em saúde universal e 

equânime aos usuários. Para que isso se torne uma realidade é necessário que toda a população tenha acesso aos 

serviços e que as ações sejam realizadas atendendo, até mesmo, demandas específicas que existam. Essa necessidade se 

torna mais significativa para a população rural que carrega especificidades marcantes que devem ser consideradas, 

para que as ações de saúde, a alcance de forma integral. Na região norte esse fator é agravado pelas ações 

concentradas nos grandes centros urbanos, dentro da região destaca-se de Manaus, capital do estado do Amazonas, que 

convive com um uma área rural extensa com especificidades, além de um Distrito de saúde especifico para atender as 

demandas dessa população através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA). Objetivo: O trabalho objetivou 

analisar, a partir das ações propostas para saúde rural no município de Manaus, as concepções que permeiam seu 

processo de construção, bem como, as possíveis especificidades criadas para dar conta desta realidade. Metodologia: 

Trata-se de uma pesquisa documental de abordagem qualitativa. Foi realizada uma análise das ações voltadas para a 

área rural dispostas nos Relatórios Anuais de Gestão da SEMSA, entre os anos 2005 e 2015, a partir de categorias 

previamente levantadas. Resultados: A análise permitiu concluir que dentre as ações voltadas para a população rural 

no município de Manaus, predominam as que estão previstas nas políticas gerais do SUS, sendo realizadas nesses 

territórios as mesmas ações sem adaptações ou modificações necessárias para atender as especificidades locais. Por 

outro lado, já existem avanços dentro dessa atuação, podendo ser observado um número significativo de ações voltadas 

para a prevenção e promoção à saúde, em detrimento de um modelo médico hospitalocêntrico. Conclusão: Por se tratar 

de uma primeira aproximação com o que vem sendo realizado pela SEMSA para as áreas rurais, essa pesquisa foi capaz 

de trazer conhecimentos que podem ser úteis para próximas pesquisas, como também, auxiliar na construção de 

políticas de saúde mais equânimes que consigam trazer respostas para as demandas em saúde da área rural.   

 
 Palavras-chave: Rural;  Políticas de Saúde; Gestão em Saúde. 
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ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL EM POPULAÇÕES RURAIS DE MANAUS: 

UMA AVALIAÇÃO POR MEIO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL 
 

Kanarski, Jhonatan M1, Herkrath, Fernando J2 

 
1. Universidade Federal do Amazonas - UFAM, 2. Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD/FIOCRUZ 

 

A realidade brasileira, em especial a amazônica, revelam grandes iniquidades sociais nas condições de saúde no 

acesso aos serviços, com uma concentração dos mesmos nos maiores centros econômicos urbanos. Em geral, as 

populações rurais, além de enfrentarem barreiras naturais geográficas e territoriais, vivem em condição de maior 

vulnerabilidade social. O acesso à saúde não se restringe somente à disponibilidade de recursos; cada população tem 

seu próprio perfil epidemiológico e diversidade sociocultural que devem também ser objetos de estudo no processo de 

incorporação dos serviços de saúde na região. O objetivo do estudo foi avaliar a atenção primária em saúde bucal nas 

populações rurais de Manaus por meio da sua produção ambulatorial. Foi proposta uma avaliação normativa, 

utilizando dados secundários do Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde dos 

estabelecimentos localizados ou atuantes na zona rural do município de Manaus, Amazonas. A produção ambulatorial 

mensal de cada estabelecimento de saúde, no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2015, foi tabulada e organizada 

por meio do programa TabWin. Os resultados foram apresentados de maneira descritiva segundo grupos de 

procedimentos odontológicos e os perfis de estabelecimentos avaliados. A análise dos dados evidenciou que, embora as 

populações rurais apresentem maior vulnerabilidade social e elevadas necessidades em saúde bucal, o perfil de 

procedimentos odontológicos ofertados para as comunidades rurais de Manaus segue um padrão comum tanto nas 

áreas ribeirinhas, fluviais e de acesso terrestre, sugerindo uma baixa resolutividade do cuidado. 

 
 Palavras-chave: Serviços de Saúde Rural; Pesquisas sobre Serviços de Saúde; Unidades Móveis de Saúde. 

A AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMALÁRICA DE FRAÇÕES E 

ISOLADOS DE GUATTERIA CITRIODORA POR CITOMETRIA DE FLUXO 

 
Ribeiro-Piauilino, Ítala C1, Pinto-Lopes, Stefanie C2 , Oliveira, Yury C2 

 
1. Faculdade Metropolitana de Manaus - FAMETRO, 2. Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD/FIOCRUZ 

 

Uma elevada porcentagem de mortes são crianças menores de 5 anos principalmente porque infecções por P. 

falciparum possuem maiores números de notificações principalmente por apresentarem resistência aos medicamentos 

convencionais. O problema é agravado devido ao fenômeno de resistência cruzada, em que a resistência a uma droga 

confere resistência à outra(s) droga(s) que possuem semelhanças químicas ou que tenham mecanismos de ação 

semelhantes. Nas últimas décadas, diversos antimaláricos tiveram que ser removidos da linha de frente de tratamento 

devido à resistência parasitária fazendo lembrar do papel da busca de novas drogas para tratamento da malária. A 

procura por plantas medicinais tem crescido expressivamente nos últimos anos. Isto se deve a busca por terapias 

naturais, como a fitoterapia. O Brasil possui cerca de 60.000 espécies de plantas, o que corresponde a cerca de 20% de 

toda a flora mundial conhecida, e a Amazônia possui cerca de 10% da flora mundial e vem se destacando na descoberta 

de novas drogas para a indústria farmacêutica. Uma das plantas que possui uma boa representatividade é a família das 

Anonaceae que abrange um grande números de espécies que apresentam atividades contra diversos tipos de parasitas 

inclusive P.falciparum.Dentre as plantas desta família,destaca-se a espécie G.citriodora que recentemente mostrou boa 

atividade contra uma cepa de P. falciparum. Os resultados das investigações antiplasmodiais in vitro de extratos de 

G.citriodora são promissores e o estudo das suas frações e isolados em cepas sensíveis e resistentes à cloroquina podem 

fornecer um melhor entendimento do potencial dessa planta como antimalárico. Neste sentido, P. falciparum apresenta 

elevada resistência à maioria dos antimaláricos existentes, à exceção dos derivados de artemisinina, ao qual o parasita 

já vem apresentando uma redução na sensibilidade. Portanto, a descoberta de novos medicamentos é necessária. Uma 

das abordagens para identificação de potenciais novos antimaláricos é a busca de substâncias naturais provenientes de 

plantas, em especial, provenientes de regiões endêmicas cujo uso popular no tratamento de doenças seja 

relatado.Diante do exposto, espera-se que a triagem de frações e isolados de G.citriodora constitua uma estratégia 

promissora para identificar potenciais compostos antimaláricos conforme o exporto esse projeto tem como objetivo 

avaliar a atividade antimalárica de frações e isolados de G. citriodora contra cepas de P.falciparum e verificar seu 

potencia antimalárico comparado à cloroquina.    

 
Palavras-chave: malária; Guatteria citriodora; p.falciparum. 
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BIOLOGIA E INFECTIVIDADE DOS SIMULÍDEOS DE HOMOXI, ÁREA 

HIPERENDÊMICA DO FOCO BRASILEIRO DE ONCOCERCOSE 
 

FREITAS, Maria FF1, LUZ, Sérgio LB2 

 
1. Universidade Federal do Amazonas - UFAM, 2. Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD/FIOCRUZ 

 

A oncorcercose caracteriza-se por ser uma doença parasitária, sendo uma filariose transmitida por insetos do 

gênero Simulium. A doença é causada pelo nematódeo da espécie Onchocerca volvulus, podendo causar manifestações 

clínicas como coceira na pele e nódulos subcutâneos fibrosos, os quais são indolores e imóveis, onde estão alocados os 

vermes adultos que liberam microfilárias na pele. A migração das microfilárias pode atingir os olhos, provocando 

alterações variadas: conjuntivite outras doenças, podendo levar a cegueira irreversível se não tratada. Uma recente 

avaliação sobre a incidência de onchocercose revelou que em 2015 mais de 21 milhões de pessoas estavam infectadas 

com o parasito, mas devido ao tratamento comunitário com ivermectina a incidência da doença reduziu nitidamente no 

mundo. Na américa latina, a OMS passou a utilizar ivermectina no Programa de Eliminação de onchocercose desde 

1992 conseguindo interromper a transmissão de O. volvulus em todos os 13 focos conhecidos com exceção de um. O 

último foco existente se estende por uma vasta região que abrange a fronteira entre Brasil e Venezuela. Recentemente, 

foi relatado que a transmissão pode ter sido interrompida no lado venezuelano, no entanto, novos estudos apresentaram 

que a transmissão ainda está em curso no lado brasileiro. Sendo assim o presente estudo de avaliou os aspectos 

entomológicos relacionados a epidemiologia de onchocercose no último foco da doença na américa latina. Para a 

realização do presente estudo, foram utilizados 524 tórax de simulídeos os quais foram submetidos a ensaios 

moleculares visando à amplificação de dois alvos independentes por PCR. Um total de 68 amostras foi positivo para 

detecção de DNA de filárias pelo alvo ITS1. Utilizando DNA mitocondrial como alvo, as espécies de simulídeos foram 

identificadas. Todos os produtos de PCR serão submetidos a reação de sequenciamento para confirmação dos alvos 

amplificados. A transmissão na área de Homoxi foi confirmada por diagnóstico molecular. Recentemente, estudos na 

Venezuela apresentaram resultados contraditórios: xenomonitoring negativos para OV150, mas positivos para OV16 

entretanto as limitações no método OV16 são conhecidas. Os resultados obtidos no presente estudo revelam que 

diagnósticos baseados em DNA rDNA é confiável e pode ser utilizado no foco Amazônico e que a espécie S. incrustatum 

desempenha um papel principal como vetor atuante na área de Homoxi, foco hiperendêmico para onchocercose na 

Amazônia.    

 
 Palavras-chave: filárias; Amazônia; oncocercose. 
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AVALIAÇÃO DA DIVERSIDADE FÚNGICA DO AR INTERIOR DE UM 

INSTITUTO DE PESQUISA NO AMAZONAS 

 
Nobre, Rosana S1, Petersen, Rafael S2, Jackisch-Matsuura, Ani B2 

 
1. Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica – Faculdade Fucapi, 2. Instituto Leônidas e Maria Deane - 

ILMD/FIOCRUZ 

 

A poluição de interiores é hoje reconhecida como uma das maiores ameaças à saúde pública, de acordo com a 

OMS. Na região Norte do Brasil, devido à temperatura alta a grande maioria das edificações apresentam climatização 

artificial. Há ainda a elevada umidade que junto com a temperatura são condições propícias para o desenvolvimento de 

microrganismos. Sabe-se que há um grande impacto da qualidade do ar de interiores sobre a saúde e o bem-estar das 

pessoas que trabalham em ambientes aclimatados artificialmente. Os maiores efeitos são o aumento de problemas 

respiratórios, alergias e asma, bem como alterações do sistema imunológico. A Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador e da Trabalhadora considera importante ações de vigilância visando a promoção, proteção e redução de 

morbimortalidade nos trabalhadores decorrentes de seus processos produtivos. Assim, este trabalho teve como objetivo 

avaliar a qualidade do ar de um Instituto de Pesquisa Federal no Amazonas, identificando e determinando a 

concentração de fungos nos diferentes ambientes internos do edifício. A metodologia aplicada foi a técnica avaliativa de 

sedimentação espontânea em placas de Petri com Ágar Sabouraud com cloranfenicol. As placas foram expostas durante 

15 minutos dentro de cada sala (47 ao total) e posteriormente foram incubadas por 7 dias a 28ºC. A contagem das 

colônias mostrou a variação de 1 a 24 UFC/placa e a prevalência dos gêneros Cladosporium, Aspergillus, Penicillium e 

Pythium. A Resolução n° 9 da ANVISA, parametriza a relação do índice de fungo presente no interior e exterior de 

ambientes, e os valores calculados de I/E não excedeu o limite estipulado pela legislação. No entanto, em alguns 

ambientes foram isoladas espécies com potencial toxigênico. A temperatura nos ambientes variou de 20°C a 30°C, 

umidade foi de 34% a 83% e luminosidade de 26,2 lux e 2.929 lux. Esses resultados contribuem para a elaboração de 

ações que minimizem a contaminação dos ambientes, e previnam a proliferação interna destes microrganismos, sendo 

um indicador importante para o Programa de prevenção e promoção em saúde do trabalhador. 

  
Palavras-chave: Qualidade do Ar; Fungos Anemófilos; Saúde do trabalhador. 
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CICLO DE VIDA E FECUNDIDADE DE MIGONEMYIA MIGONEI 

(FRANÇA) (DIPTERA, PSYCHODIDAE, PHLEBOTOMINAE) in vitro 

MANAUS, AMAZONAS  
 

CARVALHO, A Silva1, FARIAS, Emanuelle de S2, MARIALVA, Eric F2, PESSOA, FAC2 

 
1. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM, 2. Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD/

FIOCRUZ 
 

Os flebotomíneos são conhecidos popularmente como tatuquira, birigui e mosquito-palha. Migonemyia migonei é 

amplamente distribuída na América do Sul. Este é um inseto importante é o vetor da Leishmaniose Tegumentar 

Americana na Venezuela e no Brasil. O estabelecimento de colônias de flebotomíneos em laboratório é essencial para o 

estudo da sua biologia e sua interação com Leishmania. Há poucos estudos de laboratório abordando o ciclo biológico 

e hematófago de M. migonei. Diante disto, o presente estudo teve como objetivo principal analisar o ciclo de vida, 

verificando diariamente os potes de criação desde a fase de ovo até a emergência dos adultos de M. migonei com auxílio 

de um microscópio estereoscópio, verificar a fertilidade de fêmeas usando quatro fontes sanguíneas diferentes: humano, 

hamster, camundongo e pinto, averiguar quais das fontes nutricionais como: maçã e água açucarada proporcionam 

maior tempo de vida e analisar quais dos substratos, maçã, fezes de cavalo, fezes de coelho, debrís e adultos de 

flebotomíneos mortos estimulam a melhor produção de ovos. Foram feitas análises descritivas estatísticas. Os 

flebotomíneos utilizados pertenciam a uma colônia de M. migonei iniciada em 2010, (58ª geração), que é mantida no 

Laboratório de Entomologia, do Instituto Leônidas & Maria Deane, FIOCRUZ AMAZÔNIA. A média de tempo para 

eclosão dos ovos dura 11,5 dias, o estádio L1 teve a duração de 8,5 dias, estádio L2 7,5 dias, o estádio L3 8,5 dias, o 

último estádio L4 12 dias e a fase de pupa 13 dias em média. As fêmeas de M. migonei alimentadas com sangue de 

hamster tiveram a maior fertilidade (2519 ovos) seguido de sangue de humano (1578 ovos), camundongo (1389) e pinto 

(904). O substrato que estimulou a melhor produção de ovos em fêmeas de M. migonei foi o debrís com 473 ovos, 

seguida por adultos mortos de flebotomíneos (413), fezes de cavalo (377), maçã (331), serrapilheira (318) e fezes de 

coelho (197). A melhor fonte nutrucional, entre as oferecidas para as fêmeas de Migonemyia migonei, foi a maçã com 

17 dias de longevidade após a emergência, seguida por água açucarada (8 dias) e, por último, água (controle) com 4 

dias. Os resultados contribuem para a compreensão dos mecanismos que influenciam as condições de criação no 

laboratório de M. migonei e também como certos fatores de dieta em adultos podem afetar o potencial biológico para a 

transmissão de Leishmania. 
 

 Palavras-chave: Ciclo de vida; Alimentação; Psychodidae. 
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PERFIL DE VIRULÊNCIA E RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS DE 

STAPHYLOCOCCUS SPP. PROVENIENTES DA OROFARINGE E DE 

AMOSTRAS DE ÁGUA DESTINADAS PARA O CONSUMO DA COMUNIDADE 

DO LAGO DO LIMÃO NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA - AM.  
 

LIMA, Antônio AT1, SILVA, Lirna S2, SILVA, Luciete A2 
 

1. Universidade Federal do Amazonas - UFAM, 2. Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD/FIOCRUZ 
 

Populações que habitam em áreas rurais sofrem com a falta de saneamento e da precariedade no abastecimento de 

água. Estes fatores podem contribuir para o aparecimento de doenças de veiculação hídrica como parasitoses intestinais e 

diarreias. Sendo assim, a qualidade de água é um fator preocupante devido a ocorrência de bactérias bioindicadoras de 

contaminação e/ou de patógenos como por exemplo Staphylococcus spp., que estão associados a quadros clínicos de 

gastroenterite devido a sua capacidade de produção de toxinas por fatores de virulência. Infecções de origem hospitalares, 

vem aumentando nas últimas décadas e geralmente estão associadas com a presença de genes de resistência a antibióticos. O 

objetivo deste trabalho é estudar os aspectos de saúde ambiental, com ênfase no patógeno Staphylococcus spp., isolados da 

água de consumo e das amostras de orofaringe provenientes da população envolvida no estudo do Lago do Limão, além de 

identificar a diversidade genética e verificar a relação entre as espécies, e ainda, descrever o perfil de susceptibilidade aos 

antimicrobianos das cepas isoladas. De 215 amostras coletadas, 188 foram provenientes de água de consumo e 27 da 

orofaringe. O teste de susceptibilidade aos antimicrobianos está sendo realizado pelo método do disco de difusão. Para o 

estudo do perfil de virulência das bactérias isoladas, os DNAs genômicos estão sendo extraídos utilizando o protocolo para 

bactérias gram positivas (Kit Qiagen). Para identificar a presença de genes de virulência, está sendo realizada a reação de 

PCR dos seguintes genes: icaA, icaC, icaD, SEA, SEB, SEC, SED, ETA, ETB, TSST, mecA, CIF2, KDP, MECI, DC5, RIF4 e 

RIF5. Os fragmentos amplificados estão sendo visualizados através do campo de eletroforese em gel de agarose. O resultado 

parcial mostrou que das 188 amostras de água coletadas, 3 foram de Staphylococcus aureus, destas, 1 apresentou resistência 

a ampicilina, 1 a ampicilina e gentamicina e 1 amostra não apresentou resistência a nenhum antibiótico testado. Das 27 

amostras de orofaringe, 8 foram de Staphylococcus aureus, sendo, 1 apresentou resistência a ampicilina; 1 a eritromicina; 1 a 

amoxicilina e ampicilina; 1 a gentamicina e ampicilina; 2 a ampicilina, aztromicina, eritromicina e clindamicina; 2 a 

ampicilina, aztromicina e eritromicina. Até o momento estão sendo realizados os testes para identificar a presença dos genes 

icaA, icaC, icaD, SEA, SEB, SEC, SED, ETA, ETB, TSST e mecA nas 11 amostras de S. aureus provenientes da água de 

consumo e da orofaringe. As análises com as demais amostras estão em andamento. 
  
Palavras-chave: Staphylococcus spp.; antibiograma; virulência. 
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CAPACIDADE ADESIVA E DEFORMABILIDADE DE ERITRÓCITOS 

INFECTADOS POR ESTÁGIOS ASSEXUAIS DE P. vivax 

 
BARROS, Dayanne KA1, LOPES, Stefanie CP2 

 
1. Centro Universitário do Norte - UNINORTE, 2. Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD/FIOCRUZ 

 

Mundialmente 2,85 bilhões de pessoas correm o risco de infecção por Plasmodium vivax. As informações sobre a 

biologia de P. vivax são escassas, não somente devido ao fato de que por muitos anos esta infecção foi considerada 

benigna ficando à margem da malária falciparum, mais letal; mas também porque até o momento nenhum grupo de 

pesquisa conseguiu estabelecer um método de cultivo a longo prazo deste parasita. Estudos recentes foram capazes de 

demonstrar a capacidade adesiva de Plasmodium vivax a células endoteliais humanas, sendo que um deles mostrou que 

eritrócitos infectados pelo estágio de esquizonte são mais adesivos. A adesão em P. falciparum é descrita como um 

mecanismo de escape do clearence esplênico, em P. vivax não sabe-se o papel desta capacidade adesiva. Neste projeto 

objetivamos investigar a capacidade de deformação dos eritrócitos infectados por P. vivax através de um sistema de 

filtração utilizando beads metálicas que simulam a circulação esplênica, e desta maneira investigar a habilidade do 

parasita de escapar do clearence esplênico. Foram coletados 20 amostras de sangue provenientes de pacientes com 

malária vivax atendidos na Fundação de Medicina Tropical. Destas 20 amostras, 8 foram processadas para purificação 

do parasita e obtida quantidade suficiente para os ensaios de filtração. Em parte destes isolados (5) a filtração foi 

realizada em dois tempos, antes e depois do amadurecimento in vitro para investigar diferentes estágios parasitários. 

Cinco de oito isolados apresentaram redução da parasitemia após a filtração no tempo 0, três de cinco isolados testados 

apresentaram redução após o amadurecimento in vitro; revelando perda de deformabilidade dos eritrócitos infectados 

na maior parte dos isolados. Ainda a retenção de parasitas foi maior nos isolados cultivados in vitro. Importante, 

encontramos correlação positiva entre a porcentagem de parasitas retidos e a porcentagem de esquizontes e 

gametócitos; ou seja parece haver uma perda maior da deformabilidade nestes estágios. Desta forma este estudo abre 

perspectivas para o papel da citoadesão em P. vivax na biologia desta espécies e estudos futuros relacionando a perda 

de deformabilidade e adesão podem corrobar os achados aqui obtidos confirmando o papel da adesão de P. vivax no 

escape do sistema imunológico.  
  

 Palavras-chave: Plasmodium vivax; Deformabilidade; Citoadesão. 
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AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE ADESIVA ex vivo DOS ESTÁGIOS 

SANGUÍNEOS DE Plasmodium vivax AO ENDOTÉLIO PULMONAR  

 
FIGUEIREDO, Erick FG1, LACERDA, Marcus VG2, LOPES, Stefanie CP2 

 
1. Universidade Federal do Amazonas - UFAM, 2. Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD/FIOCRUZ 

 

As complicações clínicas mais relevantes observadas em malária vivax são anemia, plaquetopenia, icterícia e 

síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA). Observa-se que o caso de injúria pulmonar/SDAR é um dos 

acometimentos graves mais comuns em infecção malárica grave por vivax, tanto em crianças quanto em adultos que 

residem em áreas endêmicas para este tipo de malária. Sabe-se também que existem evidências que sugerem o fenômeno 

de citoadesão em pacientes mono-infectados por Plasmodium vivax (P. vivax), verificados em autópsias e estudos in 

vitro que apontam a participação deste fenômeno na patogênese da malária. O objetivo desse estudo é verificar a 

presença de adesão de hemácias infectadas por P. vivax em endotélio pulmonar em modelo ex vivo de perfusão 

pulmonar. Foram obtidos cerca de 16 ml de sangue periférico de pacientes com malária por P. vivax provenientes do 

ambulatório de malária da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (Manaus, Amazonas). A 

purificação de parasitos foi realizada através da técnica de Percoll 45%, concomitante aos procedimentos cirúrgicos 

para retirada do órgão e canulação pulmonar em animais Wistar, pesando entre 300 e 400g. Foi perfundido 

primariamente 10 ml de meio, seguido do mesmo volume de solução contendo P. vivax (parasitemia entre 0.1 e 1%, 

hematócrito 5%) e então meio novamente para remoção dos parasitas não aderidos. Com o perfusato confeccionou-se 

lâminas de extensão sanguínea para verificação da parasitemia e processou-se em trizol para estocagem do material 

genético. Os órgãos utilizados foram emblocados em OCT e colocados a -20°C. Foi possível a realização de três 

experimentos de perfusão pulmonar com material infectado com P. vivax e observou-se a dinâmica da parasitemia em 

momento basal (P1), após perfusão (P2) e após a lavagem (P3). Animal 1: P1 de 0.775, P2 de 0.338 e P3 de 0.213. 

Animal 2: P1 de 0.225, P2 de 0.111 e P3 de 0.159. Animal 3: P1 de 0.549, P2 de 0.514 e P3 de 0.228. Observou -se que 

aparentemente houve adesão ou aprisionamento mecânico de células infectadas no órgão perfundido e que após a 

lavagem houve queda na parasitemia, contudo não houve retenção total das células aderidas. Com isso, torna-se 

necessário a inclusão de mais amostras para os experimentos e a busca ativa de parasitos em material histopatológico 

emblocados em OCT, a fim de enaltecer os resultados encontrados, além de estudos mais aprofundados para melhor 

atendimento e resolução das complicações relacionadas aos casos de malária vivax. 
 

Palavras-chave: Plasmodium vivax; citoadesão; pulmão. 
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ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE EXTRATOS BRUTOS OBTIDOS DE 

Aspergillus spp. e Penicillium spp  
 

CHAGAS, Haile DF1, FERNANDES, Ormezinda CC2, RODRIGUES, Josy C2  

 
1. Universidade Nilton Lins, 2. Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD/FIOCRUZ 

 

Fundamentando-se na importância da realização de estudos para buscar novos biocompostos com atividade 

antimicrobiana, esta pesquisa teve como objetivo avaliar o potencial antimicrobiano de fungos filamentosos 

armazenados na Coleção de Fungos da Amazônia-CFAM. O trabalho foi realizado nas dependências do Laboratório 

multiusuário em saúde/Micologia do Instituto Leônidas e Maria Deane-ILMD/FIOCRUZ. Para alcançar esse objetivo 

foram selecionadas 50 culturas fúngicas, sendo 25 do gênero Aspergillus e 25 do gênero Penicillium, preservados em 

água destilada, armazenadas na Coleção de Fungos da Amazônia-CFAM do ILMD/FIOCRUZ. As culturas foram 

reativadas e identificadas em nível de Gênero, baseando-se na visualização das características macro e 

micromorfológicas conforme a literatura especializada. Para obtenção dos extratos as culturas viáveis foram cultivadas 

em Ágar Extrato de levedura Czapeck (YES), a 28 ºC, e após sete dias foi feita a extração a frio dos biocompostos em 

Acetato de Etila. Os extratos obtidos após 48 horas de extração foram filtrados e submetidos à concentração e 

redissolvidos com o solvente extrativo para determinação da atividade antimicrobiana pelo método “cup plate”. Os 

biocompostos extraídos foram testados frente à levedura, bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. As placas foram 

incubadas em estufa a 28 ºC e 37 ºC por 24 e 48 horas, respectivamente. Como padrão foi utilizado Itraconazol e 

Clorofenicol. A atividade antimicrobiana foi avaliada medindo o halo de inibição. Até então, o trabalho encontra-se 

com 42 culturas viáveis para extração de biocomposto e 35 extratos brutos aguardando os microrganismos para 

realizar os testes antimicrobianos. As amostras das culturas fúngicas obtidas foram conservadas em preservação a -20 

ºC e por liofilização, para depositar na Coleção de Fungos da Amazônia-CFAM/ILMD.     

 
 Palavras-chave: Bioprospecção; fungo; Antimicrobiano. 
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ESTUDO PRELIMINAR SOBRE A OCORRÊNCIA NATURAL DE FAGO DE 

WOLBACHIA PARA A EPIDEMIOLOGIA MODERNA DE ARBOVÍRUS 

BRASILEIROS 
 

BARTHELEMY, Jean L1, LUZ, Sérgio LB2, CRAINEY, James L2  

 
1. Universidade Federal do Amazonas - UFAM, 2. Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD/FIOCRUZ 

 

Wolbachia é uma família de bacterias intracelulares que infectam cerca de metade de todos os insetos, incluindo 

muitos importantes vetores de doenças (Bourtzis, 2008). A sua infeção nos hospedeiros apresenta vários impactos, tais 

como: a manipulação do sistema reprodutivo, diminuição da longevidade dos hospedeiros e a diminuição da 

competência vetorial no caso dos Aedes aegypti (MCMENIMAN et al., 2009, MOREIRA et al., 2009). Apresenta também 

um impacto significativo na longevidade de Ae. albopictus. Embora seja conhecido que integrações de fagos em 

genomas de Wolbachia possam influenciar a forma como elas afetam a longevidade seus hospedeiros, pouco se sabe 

sobre os fagos que infectam naturalmente Wolbachia de vetores de arboviroses e de vetores de filarioses. A fim de 

melhorar o conhecimento existente sobre a ocorrência de fagos infectando naturalmente Wolbachia de vetores de 

arboviroses e filarioses na Amazônia, no presente estudo utilizamos 74 combinações de primers diferentes para detectar 

novas sequências de fagos de Wolbachia. Até o momento, nossos testes detectaram 33 sequências de fagos de Wolbachia 

em vetores de arboviroses selvagens capturados na cidade de Manaus e de filarioses. Foram detectadas também cinco 

novas sequencias de Wolbachia. Esses cinco nunca foram detectados a partir de mosquitos antes. Nosso resultado 

alcançado até agora sugere que a maioria das espécies utilizadas estão infetadas com fagos de Wolbachia. Ainda é 

necessário mais trabalho para caracterizar completamente as estruturas destes elementos e entender como eles 

poderiam estar influenciando ferramentas de controle e epidemiologia de doenças. 

 
Palavras-chave: Ae. albopictus; Wolbachia; Fago. 
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IMUNOFENOTIPAGEM E ANÁLISE DE PERFIL DE RESPOSTA CELULAR 

DE CÉLULAS SANGUÍNEAS PERIFÉRICAS MONONUCLEADAS (PBMC) 

FRENTE A EXPOSIÇÃO DE PROTEÍNAS DE MALÁRIA EM ESPOROS DE 

BACILLUS SUBTILIS  
 

GOMES, Karoliny G1, CHAVES, Yury de O2, MARIUBA, Luis Andre M2  

 
1. Faculdade Metropolitana de Manaus - FAMETRO, 2. Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD/FIOCRUZ 

 

Atualmente, não existe nenhuma vacina para malária disponível, e o produto mais promissor mostrou apenas 

30% de eficácia em testes clínicos. Como explicado por Mata et al. (2013), grande parte dos pesquisadores tem focado 

seus estudos na identificação do antígeno, mas também é importante avaliar como um antígeno é apresentado assim 

como o efeito imunoestimulatório dos componentes da formulação (imunoestimulantes). Um dos métodos de 

imunoestimulação e apresentação que tem recebido atenção é baseado no uso de esporos de Bacillus subtilis. Estudos 

tem demostrado que esporos atuam como partículas vacinais adjuvantes, promovendo a elevação da resposta humoral 

após a co-administração com antígenos tanto acoplados ou integrados a superfície de esporos. Este projeto tem como 

intuito analisar a imunogenicidade da “proteína 1” de merozoito (MSP1) de Plasmodium falciparum acopladas a 

esporos de Bacillus subtilis utilizando células sanguíneas periféricas mononucleadas (PBMC). A MSP1 é considera um 

potencial antígeno vacinal para a doença, e a utilização de esporos como adjuvantes para este antígeno nunca foi 

testada na literatura. 

 
 Palavras-chave: Bacillus subtilis; MSP1-19; resposta imune. 
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OTIMIZAÇÃO EXPERIMENTAL PARA ANÁLISE PROTEÔMICA DE 

FUNGOS FILAMENTOSOS ISOLADOS NA AMAZÔNIA 
 

SILVA, Kemily N1, AQUINO, Priscila F2  

 
1. Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica – Faculdade Fucapi, 2. Instituto Leônidas e Maria Deane - 

ILMD/FIOCRUZ 

 

Os fungos filamentosos são capazes de secretar biomoléculas e compostos bioativos com aplicabilidade em 

diversas áreas, em especial na farmacêutica. Os do gênero Aspergillus spp. são responsáveis pelas maiores taxas de 

morbidade e mortalidade entre os pacientes com imunodeficiência grave. Uma das espécies que se destacam nesse 

gênero é o Aspergillus flavus por produzir toxinas e enzimas de interesse biotecnológico. Nesse contexto, a proteômica 

shotgun é uma abordagem que permite explorar os diferentes proteomas desses fungos com relação a diversos fatores, 

como a expressão de proteínas em uma determinada espécie. Contudo, em um experimento proteômico, o preparo de 

amostras é um passo bem crítico e que pode influenciar diretamente na qualidade e interpretação dos resultados. Assim, 

o presente trabalho tem como objetivo otimizar uma metodologia experimental de preparo de amostras para o estudo de 

proteômica shotgun com fungos filamentosos e caracterizar possíveis alterações nos perfis proteômicos resultantes. A 

espécie Aspergillus flavus, depositada na coleção de fungos amazônicos do Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD), 

foi selecionada para este estudo. Esta cultura fúngica foi purificada através da metodologia de diluição em série. 

Ensaios qualitativos e quantitativos (i.e. produção de proteases e de proteínas totais) foram realizados para a 

determinação de dois diferentes tempos de crescimento. Posteriormente, foram utilizadas três metodologias diferentes 

nos tempos escolhidos. As amostras resultantes de cada metodologia e período foram submetidas a uma cromatografia 

reversa diretamente acoplada a uma espectrometria de massas (LTQ Orbitrap Velos). Verificamos que os tempos a 96 e 

120 horas, corresponderam aos melhores períodos de produção de proteases e proteínas totais. Em nossa análise 

proteômica, identificamos 209 proteínas nas três metodologias empregadas. Alguns exemplos de proteínas encontradas 

foram: subtilase, protease alcalina 1 e glicosil hidrolase. A metodologia 3 apresentou o melhor rendimento pelo ensaio 

fluorimétrico de proteínas e também o perfil mais diferencial pela eletroforese unidimensional; já a metodologia 1 

apresentou uma maior eficiência quanto ao número de identificações proteicas. Portanto, com tais resultados 

encontrados até o momento, verifica-se a junção das metodologias 1 e 3, seja possivelmente a abordagem experimental 

de preparo de amostras mais indicada para futuros trabalhos na unidade, com proteômica shotgun em fungos 

filamentosos. 

 
Palavras-chave: Aspergillus flavus; Proteômica shotgun; Otimização experimental. 
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PRODUÇÃO DE PROTEÍNA "E" RECOMBINANTE DE MORINGA 

OLEIFERA EM Escherichia coli  
 

FRAGOSO, Kervin O1, MARIÚBA, Luis Andre M2, CASTRO, Diogo P2 

 
1. Universidade Paulista—UNIPM, 2. Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD/FIOCRUZ 

 

Moringa é um gênero de plantas pertencente a família Moringaceae, encontradas em regiões Tropicais, com 

destaque na Ásia (Índia) e parte da África e compreendem cerca de 14 espécies, em destaque, a Moringa Oleífera. 

Sementes de moringa são utilizadas principalmente para a obtenção de um óleo comestível. Verificou-se que as sementes 

de moringa contêm proteínas altamente básicas que podem atuar como agentes floculantes no tratamento de águas 

contaminadas e em testes de diagnósticos. Proteínas recombinantes advêm da utilização do DNA recombinante, que 

permite a manipulação de moléculas de DNA específicas. Este projeto visa produzir uma forma recombinante de 

proteína “E”, de Moringa oleífera em Escherichia coli,usada como agente de floculação. A utilização de proteínas 

recombinantes aplica-se em diversas áreas, como em testes de diagnósticos, que podem ser classificados em qualitativos 

ou quantitativos, onde utilizamos a proteína “E” seria usada para melhorar a sensibilidade de testes qualitativos, como 

em amostra contendo bactérias gram-positivas e negativas. Utilizando vetores de expressão pRSET e pTYB21 

conseguimos produzir de forma recombinantes a proteína “E” de Moringa, onde, através de testes de avaliação de 

atividade floculante, pode-se demonstrar sua atividade floculante em amostras contendo bactéria gram-negativa.  

 
 Palavras-chave: Proteínas recombinantes; Floculantes; Moringa oleífera. 
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INFECÇÃO DE SALMONELLA SP. EM MODELO MURINO  
 

JORDÃO, Maele F1, NOGUEIRA, Paulo A2  

 
1. UniversidaFederal do Amazonas - UFAM, 2. Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD/FIOCRUZ 

 

As salmonelas causam de gastroenterite leve às doenças invasivas graves. A Amazônia é responsável pela 

maioria das notificações de febre tifoide ocorridas no País. Febres entéricas e gastroenterites são doenças frequentes 

nessa região, apresentando índices elevados tanto em crianças como em adultos. Pouco se conhece sobre a virulência 

de Salmonella sp., sua prevalência e gravidade da sintomatologia. Para isto, estudos em modelos experimetais são 

necessários para buscar o entendimento de virulencia e patogenia. O objetivo deste estudo foi avaliar a virulencia de 2 

cepas de Salmonella enterica em modelo murino. Confimadas pelo 16S rRNA como S. enterica subsp. Typhi e S. enterica 

subsp. salamae, as duas cepas foram inoculadas para avaliar a virulência e camundongos Balb/c. Para estabelecer o 

modelo de infecção, os animais foram desafiados com as duas cepas via intragastrica, os inoculos foram feitos com 105 

e as observações e coletas realizaram-se 24h, 48h, 96h e 192 horas após a inoculação. A contagem de UFC e o peso dos 

órgãos (intestino delgado, baço e figado) confirmaram a maior virulência S. typhi e a resposta inflamatória será 

avaliada no sangue periférico e nos órgãos linfoides secundários em animais com infecção Salmonella sp. Espera-se 

avançar nos conhecimentos da influencia dos fatores de virulência no aumento da susceptibilidade da invasão e no 

desenvolvimento da bacteremia.  

 
 Palavras-chave: Salmonella sp.; fatores de virulência; modelo experimental. 
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AVALIAÇÃO DO PERFIL INFLAMATÓRIO DE CEPAS CLÍNICAS DE 

SHIGELLA EM ENSAIOS in vitro   
 

SOUZA, Ruth M1, SERRA, Paula T2, ORLANDI, Patrícia P2  
 

1. Universidade Federal do Amazonas - UFAM, 2. Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD/FIOCRUZ 
 

A Shigelose é responsável por cerca de 165 milhões casos de doença diarreica no mundo, sendo que 163 milhões 

ocorrem em países em desenvolvimento. Sua patogênese está associada à habilidade de invadir e colonizar as células do 

intestino, por isso a presença dos genes de invasão, Ipas, são necessários para a expressão de seu fenótipo invasivo. No 

Brasil, vários estudos são realizados nas regiões sul e sudeste, porém na região norte há escassez de dados 

epidemiológicos sobre este patógeno. Um dos principais trabalhos publicados na região norte foi realizado entre os 

anos de 2007 a 2009 nos hospitais públicos de Manaus/AM. A Shigella foi o quinto patógeno mais encontrado sendo a 

espécie S. flexneri (60%) a mais prevalente. Quando analisados, a virulência destas amostras, observou-se variação 

entre as cepas. Vários estudos têm sido conduzidos por nosso grupo de pesquisa visando à caracterização destas 

amostras, estudos anteriores in vivo, demonstraram a resposta inflamatória frente a duas cepas clínicas de Shigella com 

diferentes perfis de virulência. A cepa considerada mais virulenta teve resposta associada ao IFN gamma e a cepa 

menos virulenta, ao TNF alpha. Uma vez que este estudo atual é parte de uma linha de pesquisa que avalia o fenótipo 

invasivo de cepas de Shigella em estudos in vivo e in vitro, nosso questionamento é se esta resposta pode ser 

reproduzida em cultura de células, aplicando a todas as cepas de Shigella com os mesmos perfis de virulência. 

Acreditamos que os dados aqui obtidos contribuirão para caracterização da patogenicidade da Shigella na região norte 

que servirá de base para projetos futuros visando o desenvolvimento de uma vacina regional, sendo assim nosso 

objetivo é Investigar o Perfil Inflamatório de Cepas Clínicas de Shigella Frente as Citocinas IFN gamma e TNF alpha 

em Cultura de Células, classificando as cepas clínicas de Shigella por PCR de gene de virulência em grupos mais 

virulentos e menos virulentos realizando também a cultura de células epiteliais Hep-2, macrófagos J774 e células 

pulmonares de Balb/C e testes de invasão com as cepas estudas e quantificar o sobrenadante das culturas para a 

presença de IFN gamma e TNF alpha por ELISA para verificar se realmente pode ser feita esta associação. 
 

 Palavras-chave: Shigella; genes de virulência; invasão celular. 
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SOROPREVALÊNCIA DE VÍRUS DA DENGUE EM CÃES DE MANAUS  
 

MORAIS, Thiago BN1, LALWANI, Pritesh J2  
 

1. Universidade Federal do Amazonas - UFAM, 2. Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD/FIOCRUZ 
 

Dengue é a arbovirose que mais acomete pessoas anualmente sendo estimado que 396 milhões de pessoas sejam 

infectadas todos anos. Assim, é de suma importância o estudo de fatores que possam impactar na taxa de transmissão 

viral em centros urbanos utilizando métodos simples e de baixo custo que possam ser utilizados na vigilância em larga 

escala. Neste trabalho nós padronizamos o teste de hemaglutinação com hemácias humanas. As melhores condições 

para a hemaglutinação do vírus da dengue de sorotipo 4 são pH 6.4 em temperatura de 30°C. Por meio da 

padronização do teste de hemaglutinaçãoão, foi possível comprovar a viabilidade da realização do teste de inibição da 

hemaglutinação na procura de anticorpos presentes no plasma de cães. Dessa forma, por meio dos títulos de anticorpos 

identificados, é possível utilizar esses animais como sentinelas, identificando locais propensos a alta transmissão viral.         

 
Palavras-chave: Teste de inibição da hemaglutinação; Hemácias humanas tripsinizadas; Soroprevalência de cães. 
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MARCADORES HUMORAIS ASSOCIADOS A SUSCETIBILIDADE POR 

SALMONELLA EM CAMUNDONGOS INFECTADOS COM MALÁRIA   
 

MOREIRA. Yasmin C1, NOGUEIRA, Paulo A2  
 

1. Universidade Federal do Amazonas - UFAM, 2. Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD/FIOCRUZ 
 

A bacteremia por Salmonela é a maior causa de morbidade e mortalidade em crianças e adultos 

imunocomprometidos co-infectados com malária. As evidências indicam que a malária é um fator de suscetibilidade a 

sepse por salmonela. A hipótese é que a co-infecção entre malária e Salmonela correm o risco de desenvolver 

bacteremias devido a anemia causada pela malária. Pouco se sabe sobre a patogenia dessa co-infecção e espera-se com 

este sistema experimental possamos encontrar respostas sobre a suscetibilidade. Os camundongos são animais de fácil 

manuseio, de fácil criação e respondem bem aos modelos de infecção. O objetivo do estudo foi estabelecer modelo de co

-infecção com Plasmodium berghei e Salmonella typhi que permita determinar a suscetibilidade a bacteremia por 

Salmonella em BALB/C. Foi comprovado através da contagem de UFC (proporcional ao nível de parasitemia) que com 

a co-infecção, a suscetibilidade bacteriana é consideravelmente maior quando comparado a mono-infecção por 

salmonela. 
 

 Palavras-chave: Co-infecção; malária; Salmonella. 
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