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OCORRêNCIA E IDENTIFICAçãO DE FUNGOS PATOGêNICOS NA GRANOLA COMERCIALIZADA EM 
PORTO ALEGRE NAS ESTAçõES DE INVERNO E PRIMAVERA 

ANDRéIA DALLA VECCHIA;RAQUEL DE CASTILHOS-FORTES 

Os fungos, leveduras e bolores estão presentes em todos os ambientes, inclusive nos alimentos, podendo 
causar infecções gastrointestinais. Considerando este aspecto, o presente trabalho objetiva verificar a incidência 
de fungos patogênicos, especialmente dos gêneros Aspergillus, Fusarium e Penicillium, na granola 
comercializada no Mercado Público de Porto Alegre. Estes gêneros constituem importantes produtores de 
micotoxinas e são evidenciados freqüentemente em cereais. A granola, composta por grãos de cereais, frutas 
secas e sementes oleaginosas, é um alimento rico em fibras, possui elevado valor nutricional e vem 
apresentando um crescente consumo. As amostras de granola foram adquiridas em duas bancas do Mercado 
Público de Porto Alegre, nas estações de inverno e primavera de 2004. A coleta baseou-se em quatro amostras 
de diferentes procedências, duas das quais são comercializadas embaladas e lacradas e duas comercializadas a 
granel. De cada amostra foram retirados aleatoriamente dois gramas de granola, os quais foram triturados em 50 
mL de água destilada estéril. Desta solução retirou-se 1mL e verteu-se em placas com meio de cultura BDA (1 
mL por placa),  resultando 5 placas por amostra, 20 placas por estação e 40 placas no total. A identificação dos 
fungos baseou-se na morfologia macroscópica e microscópica com auxílio de chaves de identificação. Os 
resultados evidenciaram a presença dos fungos Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Fusarium solani e 
Penicillium sp. Uma das amostras a granel de uma banca não apresentou desenvolvimento de fungos nas duas 
estações. Crescimento bacteriano foi observado em 100% das amostras analisadas. Os resultados sugerem a 
necessidade de um monitoramento mais específico em relação a granola, uma vez que a mesma é constituída 
por uma grande variedade de produtos, assim, um controle rigoroso pode contribuir com a qualidade dos 
alimentos e auxiliar na redução de problemas relacionados a saúde. 

  

MAINTAINING CLINICAL EFFICACY WITH COST-REDUCTION IN THE TREATMENT OF GAUCHER 
DISEASE: AN EXAMPLE OF A SUCCESSFUL EXPERIENCE IN THE SOUTH OF BRAZIL. 

BáRBARA CORRêA KRUG;IDA VANESSA DOEDERLEIN SCHWARTZ; PAULO DORNELLES PICON; 
ROBERTO GIUGLIANI; JOãO GABBARDO DOS REIS 

Introduction: Gaucher disease (GD) is a lysosomal storage disorder treated with imiglucerase one of the world 
most expensive drugs. In 2004, total cost of this treatment was U$ 48.56M (425 patients) for the Brazilian Ministry 
of Health. Brazilian guidelines (BG) were developed to improve cost-effectiveness of this enzyme replacement 
therapy. According to this evidence-based guidelines GD patients should be seen at local Reference Centers 
(RC) and imiglucerase should be started and or maintained with the lowest clinically-effective dose. Methods: 
First Brazilian local RC created was in Porto Alegre-RS in July 2003. All 20 patients have already been treated 
with imiglucerase given i.v. every 15 days. After RC creation dose was adjusted according to the BG severity-
score. Clinical and lab evaluation were performed regularly and dose adjusted every 6 months. Results: Mean 
age was 18,7y (6-51). Seventeen patients presented type I and 3 type III GD. Before RC the mean imiglucerase 
dose was 47.4 (type I) and 75.3 (type III) U/kg. After 18 months number of patients was 23, the mean 
imiglucerase dose was 22.4 (type I) and 60 (type III) U/kg. All clinical parameters showed continuous 
improvement as the hemoglobin increased from 10.75 to 12.17 g/dl. Patients declared to be highly satisfied with 
the RC. The RC treatment of this sample saved U$ 2.200.000.00 in 18 months. Conclusion: implementation of 
Brazilian Guidelines in a RC is a cost-effective intervention for GD. All regional local health state authorities 
should follow that example. This intervention might be useful for other countries. 

  

RELATO DE CEBOLINHA (ALLIUM SCHOENOPRASUM) CONTAMINADA POR LARVAS DE 
STRONGYLOIDES STERCORALIS, EM GOIÂNIA-GO, BRASIL. 

FATIMA HELENA CECCHETTO; 

As parasitoses intestinais, pela sua elevada diversidade de manifestações clinicas, representam um problema de 
grande importância em saúde pública, principalmente em países onde ainda são insatisfatórias as condições de 
saneamento básico. Dentre os fatores que contribuem para disseminação de enteroparasitos, merece destaque 
à contaminação fecal do solo e da água, de tal forma que todas as condições que a favoreçam devem ser 
criteriosamente investigadas Objetivo: Tendo por ponto de partida a existência de um caso humano(HIV+) com 
infecção por Strongyloides stercoralis, o presente estudo tem por objetivo relatar o encontro de cebolinha (Allium 
schoenoprasum)  contaminada por larvas de Strongyloides stercoralis  procedente da horta  da residencia do 
paciente (HIV+) em Goiânia-GO. Visando, de forma geral, dimensionar a importância do meio ambiente na 
transmissão das enteroparasitoses, em especial, aos indivíduos imunodeprimidos. Materiais e métodos:Foram 
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