Protozoários

tomáticos foram negativos na análise imunohistoquímica da pele, 6 destes cães foram positivos em linfonodo e S positivos em baço. O cão oligossintomático foi positivo em todas as amostras e um dos cães assintomático foi negativo em todas as amostras. Conclusão: Apesar do pequeno número de
animais é possível verificar uma tendência menor de parasitismo em pele dos animais assintomáticos, porém é preciso determinar se estes animais são
resistentesa infecção ou estão em um período inicial de doença. Além disso, precisamos analisar se estes animais apesar de negativos na imunohistoquímica de pele são capazes de transmitir o parasito ao vetor através de xenodiagnóstico. Apoio: CNPq, LIMSO HC-FMUSP.

PR 122
,
TRICOMONIASE

EM MULHERES

ATENDIDAS

'
NO AMBULATORIO

,
DO NUCLEO

,
BASICA

DE IMUNOLOGIA

E APLICADA

-

PROGRAMA DE EXTENSÃO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DA UFMA, SÃO LUÍS -MARANHÃO.
Valéria Leitão; Guilherme Aguiar, George Pinheiro, Mário, Jennefer Sousa, Daniele Veras, Maria do Desterro Nascimento.
Núcleo de Imunologia Básica e Aplicada (NIBA)I Departamento de Patologia/ CCBSI Universidade Federal do Maranhão. Av. dos Portugueses SIN,
Bacanga. CEP: 65000-075. São Luís -Maranhão -Brasil.

E-mail: g-jenni@ig.com.br

Introdução. Entre as doenças sexualmente transmissíveis (DST), a tricomoníase apresenta relevância em diagnósticos citopatológicos do colo uterino pelo comprometimento inflamatório celular que, muitas vezes, induz diagnósticos envolvendo neoplasias intra-epitelias, lesões precursoras do
câncer. Objetivo. Observar o número de casos de Tricomonas vaginalis em mulheres atendidas no NIBAI São Luís -Maranhão. Material & Métodos. No período de janeiro a dezembro de 2004, foram estudadas 1710 mulheres, oriundas de bairros periféricos ao campus universitário do Bacanga
-UFMA, de zona urbana apresentando precárias condições sócio-econõmicas. As mulheres foram submetidas ao exame Papanicolau, cujas citologias
foram realizadas pelo convênio da rede SUS, através do Programa Nacional de Combate ao Câncer de Colo de Útero. Os dados foram informatizados
pelo prpgrama Epinfo 2000 e analisados em nível de significância menor que 0,005. Resultados. Detectou-se 46 (2,7%) dos casos com diagnóstico
citopatológico envolvendo o Tricomonas vaginalis, destacando-se a faixa etária de 20- 34 anos como a mais comprometida (54,3%). Conclusão. A
tricomoníase caracterizou-se como uma das DST's importante no grupo de mulheres analisadas apesar da existência do programa DST/AIDS em São
Luís -Maranhão. Discute-se a importância de implementar ações em saúde pública a fim de minimizar os registros desta protozoose.

PR 123
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Introdução: Na gravidez em virtude da imunossupressão própria dessa condição, a malália pode assumir maior gravidade, inclusive com repercussões
sobre o concepto, ressaltando a importância do tema relativamente pouco explorado na literatura brasileira. Objetivo: Avaliar as implicações clínicas da
malária em gestantes e em seus conceptos. Material & Métodos: Estudo retrospectivo de 34 gestantesadmitidas no Serviço de Obstetrícia da Santa Casa
de Misericórdia do Pàrá com diagnóstico de malária no período de janeiro de 1993 a dezembro de 2003. Os dados foram analisados no Programa EPIINFO, versão 6.04. Utilizou-se o Programa BioEstat 2.0 para realização dos tcstes estatísticos: qui-quadrado (X2), análise de variância de Kruskal-Wallis
para um nível de significância de 5,0%. Resultados e Discussão: Houve um predomínio do P. vi~',IX(73,5%) seguida pela infecção pelo P.falciparum
(23,5%). A infecção mista (P. viv,IX P.falciparum) representou 3,0% da casuística. A infecção pelo plasmódio ocorreu em sua maioria no 3° trimestre da
gravidez e depois no 2° trimestre, similar ao obtido em Manaus por Espinosa ( 1992) e na índia por Singhe et al. (200 l ). As multíparas foram mais acometidas por malária do que~ primíparas, diferente dos achados de MacGregor ( 1993). À semelhança da malária em outros grupos-alvo, a febre foi o sinal
clínico significativamente mais freqUente, sendo a tríade clássica (febre, calafi.io e cefaléia) observada em 62,0% das pacientes. A malária cerebral ocorreu em 50% dos casos de malária falciparum (n= 8). Na comparação entre as espécies de plasmódio, os índices hematológicos das gestantes com P. vivax
foram significativamente superiores àqueles observados nos infectados por P. falciparum. Em relação ao concepto, observou-se um alto índice de prematuridade com baixo peso (40,0%), prematuridade sem baixo peso (20,0%) e um caso de natimortalidade (10,0%). Em conformidade com a literatura,
a malária congênita é um evento raro, não tendo sido detectada nessa casuística. Registrou-se 3,0% de óbito (P. fillciparum), similar ao observado em outros estudos. Constatou-se recaída em 35,0% da amostra. Conclusão: A malária na gravidez por P. vivax e principalmente por P. falciparum é um evento de alto risco com conseqUênciaspara a mulher, inclusive óbito e para o concepto (prematuridade, baixo peso e natimortalidade).~
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