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LABORATORIO REGIONAL – INSTITUTO ADOLFO LUTZ – PRESIDENTE PRUDENTE V 
  KIMURA, REGINA MASSAKO YWATA (Demais participantes - UNOESTE) 

D´ANDREA, LOURDES APARECIDA ZAMPIERI (Demais participantes - UNOESTE) 

GALLE, LEONILDA CHIARI (Professor - UNOESTE) 

A tuberculose (TB) é uma doença de distribuição mundial, causada por Mycobacterium tuberculosis. Esperava-
se que fosse erradicado até 2000, porém com o surgimento do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), a TB 
se tornou uma doença oportunista quando associada ao HIV. No mundo cerca de 12 milhões de pessoas estão
coinfectadas por TB/HIV, e 90% dos casos estão concentrados nos países subdesenvolvidos. Estima-se que no 
Brasil a prevalência da coinfecção por essas duas doenças chegue a 8%. Tanto a infecção por HIV, como por
TB são altamente contagiosas e de grande importância e interesse em saúde pública. Caso não forem
diagnosticados e tratados precocemente, podem levar a infecção de milhares de pessoas em curto espaço de 
tempo. O presente trabalho teve como objetivo levantar a prevalência e o perfil epidemiológico da coinfecção
TB/HIV, em pacientes atendidos pelo Centro de Laboratório Regional – Núcleo de Ciências Biomédicas -
Instituto Adolfo Lutz de Presidente Prudente V (CLR–NCB–IAL PP V), no período de junho de 2008 a junho de 
2011. Foi realizado um estudo retrospectivo através da análise de dados e resultados de exames dos pacientes
atendidos na área de abrangência do CLR–NCB–IAL PP V, obtidos através do Sistema de Informatização e 
Gestão Hospitalar (SIGH) e fichas arquivo pertencentes a este centro. Todos os exames realizados para
baciloscopia e cultura atenderam as técnicas utilizadas na rotina laboratorial de acordo com Manual Nacional de
Vigilância Laboratorial da Tuberculose e outras Micobactérias. Os exames de HIV atenderam as normativas das
Portarias M.S 59/2001 e 151/2009 vigentes no período. Os resultados aqui apresentado, são dados parciais
referentes ao período de janeiro de 2010 a junho de 2011, onde foram registrados um total de 272 casos de
tuberculose, sendo que 202 (74,26%) correspondem a população privada de liberdade e 70 (25,74%)
correspondem a população exposta. Deste total de casos de tuberculose, temos 28 (10,29%) casos de
coinfecção com HIV, onde foi observado uma prevalência maior na população privada de liberdade masculina,
com 23 casos (8,46%), apresentando maior incidência na faixa etária entre 21 e 40 anos. Na população exposta
observou-se 5 casos (1,84%) de coinfecção TB/HIV, apresentando maior índice no sexo masculino com faixa
etária entre 41 e 50 anos. A forma clinica mais comum da tuberculose foi a pulmonar (98,90%) em relação á
(1,10%) tuberculose extra pulmonar. O conhecimento obtido através deste estudo poderá trazer subsídios para 
melhoria e suplementação de ações de controle destas duas doenças, principalmente para a população dos
privados de liberdade que tem apresentado índices de coinfecção TB/HIV acima do previsto para o país.
Portanto, o presente estudo tem aplicabilidade em Saúde Pública.  
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As moscas não hematófagas são vetores mecânicos de inúmeras enfermidades. O presente trabalho pretende
avaliar a presença de agentes bacterianos, fúngicos e parasitários nas porções externas do corpo e intestinos de
moscas sinantrópicas capturadas com iscas em ambientes naturais, agrícolas e urbanos ao longo de um
transecto entre o Parque Estadual do Morro do Diabo, áreas agrícolas de monocultura da cana-de-açúcar, 
assentamentos rurais periurbanos e a cidade de Teodoro Sampaio, São Paulo. Para captura dos dípteros serão
utilizadas, por transecto, cinco armadilhas contendo, como atrativo, iscas de fígado bovino. As armadilhas serão
dispostas no início, no meio e no final de cada estação, durante o período de 12 meses. As moscas capturadas 
serão identificadas taxonomicamente, lavadas em solução fisiológica estéril e o fluído obtido será semeado para
análise de agentes bacterianos e fúngicos, e também submetido ao método centrífugo-sedimentação para 
recuperação de estruturas parasitárias (helmintos e protozoários). Os agentes bacterianos isolados serão
submetidos a testes de sensibilidade para determinar as concentrações inibitórias mínimas para cinco
antimicrobianos. Quatro estações meteorológicas móveis serão montadas nos transectos, uma em cada 
transecto, para captura dos dados meteorológicos (temperatura, umidade, pluviosidade, velocidade do vento),
onde permanecerão durante o período das coletas de dípteros. De posse dos resultados, os dados serão
analisados por modelagem espacial, visando à identificação de padrões de distribuição. Os dados também serão
ajustados a um modelo de regressão linear múltipla para detectar se os parâmetros ambientais nas áreas de
coleta influenciam na quantidade de moscas capturadas. Os resultados da pesquisa serão empregados como 
base para um programa educacional visando o público do ensino fundamental e médio por meio da produção de
materiais didáticos.  
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