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Resultados: Em pacientes clínicos, o % de apoptose de neutrófilos foi significativamente menor no grupo SARA 
(27%±9,9;n=11) em relação aos demais grupos [Choque Séptico (37%±12,2;n=14); Sepse Não Complicada 
(58%±8,8;n=10); VM (53%±9,5;n=11); e controles (69%±6,6;n=33)]. Em pacientes cirúrgicos, o % de apoptose de 
neutrófilos foi significativamente menor em todos os grupos quando comparado aos controles (52%±11,9;n=11). 
Conclusões: Em pacientes clínicos com Sepse, o % de apoptose foi inversamente proporcional à gravidade da 
Sepse, sendo que o menor % de apoptose foi no grupo SARA secundária à Sepse. Nos pacientes cirúrgicos com 
Sepse, a taxa de apoptose foi menor do que nos controles, mas não foi proporcional à gravidade da Sepse. 
Estes resultados sugerem que em pacientes clínicos, a apoptose de neutrófilos é um marcador de gravidade da 
Sepse. O entendimento dos mecanismos da apoptose de neutrófilos pode levar a novas estratégias terapêuticas 
nestas síndromes.  

  

SíNDROME RETROVIRAL AGUDA 

CRISTINA BERGMANN TRICHES;ODILSON SILVESTRE; GIANCARLO BESSA; RAFFAELLA PESSETO; 
RENATO SELLIGMAN 

  Paciente de 42 anos, feminina, branca, previamente hígida chega à emergência do HCPA com quadro de 
diminuição progressiva e ascendente de força em membros inferiores há 45 dias. Relatava diarréia auto-limitada 
30 dias antes da internação. Ao exame, apresentava força grau 2 em membros inferiores e diminuição de 
sensibilidade vibratória. Exames laboratoriais iniciais normais. Realizada punção lombar com pleocitose com 
predomínio monomorfonuclear, hiperproteinorraquia e leve diminuição de glicorraquia. TC de encéfalo e coluna 
normal. Eletroneuromiografia com padrão inconclusivo podendo corresponder a polineuropatia sensitivo-motora 
inicial. Durante a internação não houve progressão do quadro de paraparesia. Iniciada imunoglobulina devido a 
suspeita de Guillain-Barré. Solicitado anti-HIV com resultado positivo, demais marcadores virais negativos e 
dosagem de CD4 de 537. Em virtude da hipótese de polineuropatia da síndrome retroviral aguda, paciente foi 
mantida em observação com leve melhora clínica (força Grau 3-4 e normalização da sensibilidade em membros 
inferiores) e melhora da proteinorraquia e da pleocitose liqüórica. Iniciado terapia antiretroviral com Biovir e 
Efavirenz e encaminhada a acompanhamento ambulatorial. 

  

RELATO DE CASO: SARCOMA DE KAPOSI 

GABRIELA GOETTEMS ZORATTO;ALINE SPADER CASAGRANDE; PABLO FOLHA DALLAPICOLA 

CFS, 45 anos, feminino, negra. Paciente HIV+, apresentando placas eritemato-violáceas na orofaringe, nariz, 
couro cabeludo e tronco associado a emagrecimento (30Kg em 8 meses). Colonoscopia identificou áreas 
avermelhadas e discretamente elevadas no ceco. Endoscopia digestiva alta evidenciou lesões elevadas 
violáceas no bulbo e primeira porção do duodeno. Fibrobroncoscopia mostrou placas em carena traqueal e em 
toda árvore traqueobrônquica. Foi iniciado quimioterapia com bleomicina. A paciente evoluiu com fibrose 
pulmonar secundária ao uso da bleomicina e sem remissão das lesões. O sarcoma de Kaposi que ocorre nos 
pacientes HIV+ é denominado sarcoma de Kaposi epidêmico. Cerca de 95% dos casos ocorrem em 
homossexuais e bissexuais, sendo raro em mulheres. É uma proliferação vascular neoplásica e sua patogenia 
está associada à infecção pelo vírus herpes simples tipo 8. As lesões compreendem manchas ou placas 
ovaladas eritema-violáceas, principalmente na face e membros inferiores. O trato gastrointestinal e o trato 
respiratório também podem ser acometidos.  O tratamento pode ser local com crioterapia, excisão cirúrgica, 
vinblastina intralesional, interferon a intralesional e radioterapia ou sistêmico com interferon a ou agentes 
quimioteráoicos como vinblastina, etoposide e adriamicina.   

  

DESCRIçãO DE GERMES PREVALENTES EM PACIENTES COM NEUTROPENIA FEBRIL EM UM CENTRO 
DE REFERêNCIA 

PAULA STOLL;JOICE ZUCKERMANN, LEILA BELTRAMI MOREIRA, LAURA MAGALHãES MOREIRA, 
GUILHERME MACHADO 

Pacientes submetidos à quimioterapia e transplante de órgãos apresentam neutropenia e risco de infecção. 
Neutropênicos febris recebem terapia empírica com antimicrobianos de amplo espectro. Objetivos:Descrever os 
germes prevalentes e localização de infecções em neutropênicos febris.Métodos:Estudo de coorte com pacientes 
≥18 anos, sem HIV, com febre e leucócitos £1000 ou neutrófilos £500 céls/mm³, internados a partir de 
03/2004.Os dados foram obtidos do prontuário. Resultados: Até 05/2005, incluíram-se 129 pacientes com idade 
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de 44,6 ±13,2 anos, sendo 45% mulheres. De 102 pacientes com hemocultura, 33(32,4%) tiveram resultado 
positivo. Em relação à cultura de ponta de cateter de 31 pacientes, 8(25,8%) foram positivas. De 29 pacientes 
com urocultura e 10 com escarro ou lavado brônquico, 8(27,6%) e 4(40%) apresentaram resultado positivo, 
respectivamente. S. aureus foi isolado em 10(7,8%) pacientes,P.aeruginosa e Klebsiella sp. em 
9(7%),Staphylococus sp. e E. coli em 6(4,7%),Enterobacter sp.,Enterecocus sp. e Acinetobacter em 
3(2,3%),Streptococcus sp e bacilo gram negativo em 2(1,6%) e H. influenzae,Proteus sp. e C.albicans em 1 
paciente (0,8%).Os sítios de infecção identificados foram pulmonar (11,6%), cateter (11,6%), trato urinário 
(10,1%), pele (6,2%) e outras topografias (17%). Em 45% dos pacientes,o sítio da infecção não foi 
determinado.O germe mais freqüente nas hemoculturas e ponta de cateter foi S. aureus (27,3% e 37,5%, 
respectivamente) e nas uroculturas, E. coli (37,5%).Conclusão:O diagnóstico microbiológico foi estabelecido em 
menos de 50% dos pacientes.O exame cultural mais freqüente foi hemocultura e o germe isolado mais 
 prevalente,S. aureus.Contudo, a freqüência de germes gram negativos foi maior que de gram positivos.As 
topografias de infecção mais freqüentes foram pulmonar e de cateter. 

  

AVALIçãO DOS MEDICAMENTOS ANTI-HIPERTENSIVOS UTILIZADOS POR IDOSOS EM UM SERVIçO DE 
ATENçãO PRIMáRIA DE PORTO ALEGRE 

MIRIANA BASSO GOMES;HONóRIO SAMPAIO MENEZES;GENY GLOCK VOLQUIND;ANA PAULA 
AERTS;MILENA ABEGG;RAFAEL ALVES 

Introdução: a Hipertensão Arterial chega a acometer mais da metade da população geriátrica, levando como 
conseqüências uma maior possibilidade de doença isquêmica, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral 
e doença renal. Em ensaios clínicos, a terapia anti-hipertensiva tem se associado a reduções nestas 
conseqüências. Objetivos: neste trabalho, é realizado um estudo de prevalência do tratamento anti-hipertensivo 
de idosos da Unidade Jardim Leopoldina através de coleta de dados de prontuário médico de todos os idosos de 
60 anos ou mais cadastrados na Unidade que consultaram nos 2 últimos anos. Material e métodos: é um estudo 
observacional, descritivo, retrospectivo onde foram aferidas as variáveis sexo, número de registro, presença ou 
não de doença em estudo e o tratamento usado na última consulta da mesma. Resultados: foram revisados 
1.020 prontuários dos quais obteve-se a amostra de 643 hipertensos: 153 homens e 490 mulheres, que foram 
avaliados em relação ao tratamento. A prevalência de Hipertensão Arterial na população de idosos do Jardim 
Leopoldina é de 63,04%. As drogas mais freqüentes no tratamento anti-hipertensivo deste estudo foram por 
ordem: Hidroclorotiazida, Captopril, Propranolol e Enalapril. A monoterapia foi encontrada em 34,64% dos 
homens e em 38,78% das mulheres. Conclusões: os resultados obtidos no estudo, estão adequados com a 
literatura atual sobre tratamento anti-hipertensivo. 

  

AVALIAçãO DA VENTILAçãO MECâNICA NãO INVASIVA COM PRESSãO POSITIVA NO MANEJO DE 
PACIENTES EM DESMAME DIFíCIL DA VENTILAçãO MECâNICA INVASIVA 

CRISTIANE BRENNER EILERT TREVISAN;SILVIA REGINA RIOS VIEIRA; MICHELE BRAUNER BLOM; 
RAFAEL ZANCANARO; LUCIANA CASSEL; CASSIA ELISA HAHN; PAULA PINHEIRO 

A Ventilação Mecânica Não Invasiva tem sido investigada intensamente e seus métodos de aplicação são 
propostos com freqüência para pacientes em IRA.O objetivo deste estudo foi avaliar o uso da VMNI, nos 
pacientes em dificuldades de desmame,caracterizada por falha em tuboT.Este trabalho caracterizou-se por ser 
um estudo experimental do tipo ensaio clínico randomizado.A amostra foi composta por 65 pacientes internados 
no CTI do HCPA durante o período de Junho de 2003 à Fevereiro de 2005, que receberam VMI por um período 
maior do que 48 horas e que falharam no testeT.Considerou-se excluídos da pesquisa pacientes com trauma 
facial ou cirurgia cranial,cirurgia gástrica ou esofágica recente,traqueostomia,presença excessiva de secreção 
respiratória,agitação e não cooperação ao procedimento.O paciente foi considerado membro desta 
pesquisa,mediante assinatura prévia de familiar ou responsável do termo de consentimento informado.Durante a 
ventilação em teste T,foi medido no primeiro e trigésimo minuto,o VT,Ve,f,IRS e SaO2.Na presença de falência 
ao testeT,os pacientes foram divididos aleatoriamente.Um grupo foi extubado e colocado em VMNI e o outro 
retornou a VMI. De um total de 156 pacientes,65 falharam no testeT,sendo que 28 receberam VMNI e 37 VMI.A 
média de idade no grupo VMNI foi de 67,6 versus 59,7 anos.Doenças cardíacas,falência respiratória no pós-
operatório e exacerbação da DPOC foram as causas mais freqüentes para o uso do suporte ventilatório.A média 
de ventilação mecânica antecedendo a exposição ao tubo teste T foi de 7,3 ± 4,1 dias para ambos os grupos.Os 
valores de Ve,VT, IRS e Pimax foram semelhantes nos dois grupos.O percentual de complicações ocorridas no 
grupo VMNI foi menor (28,6%x75,7%).Portanto, diante destes dados acredita-se que a VMNI possa ser uma 
alternativa de tratamento,para pacientes que apresentem dificuldades de desmame da ventilação mecânica.  

  




