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 pias/mL. Ausculta
unidades/mm3 e Carga Viral de 1.742.987 co
 rax esquerdo. Radiograﬁa
pulmonar com roncos em hemito
 rax revelou inﬁltrado em base de pulma
~o direito
simples de to
~ o em base de pulma
~ o esquerdo. Iniciou-se tratae consolidaç a
mento para pneumocistose moderada com SMX-TMP. A
 rax revelou opaciTomograﬁa Computadorizada (TC) de to
dade pulmonar nodular escavada no segmento superior do
~ o esquerdo, pequenos no
 dulos centrolobo inferior do pulma
~

lobulares e ramiﬁcado com “padrao de arvore em brotalites, sugestivo de processo infeccioso
mento” sate
granulomatoso em atividade. Foram realizados baciloscopia
 pido molecular para tuberculose em
de escarro e teste ra
urina, lavado broncoalveolar e escarro, os quais foram negati^s apo
 s o início do tratamento com SMX-TMP,
vos. Um me
 rax apresentou apenas
havia melhora clínica e nova TC de to
~ es residuais. Assim, optou-se por dar continuidade a

leso
 dia, 5-10% dos
TARV com TDF+3TC+DTG. Sabe-se que, em me
~ es
casos de pneumocistose podem cursar com manifestaç o
 ﬁcas atípicas, como no
 dulos focais escavados, padra
~o
radiogra
miliar, derrame pleural e linfonodomegalias. Ante o exposto,
 noto
 ria diﬁculdade de estabelecer o diagno
 stico etiolo
 gico
e
~ es pulmonares em pacientes com SIDA baseado
das afecç o
 gicos, pois ha
 grande
somente em dados clínicos e radiolo
 genos. Dessa forma, recosimilaridade entre diferentes pato
~ o por broncoﬁbroscopia, embora a cobermenda-se avaliaç a
tura empírica seja a mais utilizada devido atraso nos
 lcool a
 cidos resistentes no
resultados de cultura de bacilos a
lavado broncoalveolar e/ou por diﬁculdade de seguimento
~o a
 sau
 de.
nas redes de atenç a
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~ o/Objetivos: A Criptococose e
 uma infecç a
~o
Introduç a
 ngica oportunista mundialmente conhecida, causada prefu
dominantemente por Cryptococcus neoformans, que atinge
 stico tarem especial pacientes com AIDS, em casos de diagno
 adesa
~ o e/ou falha ao tratamento antirretroviral. A
dio, ma
^ ncia de antigenemia criptoco
 cica (CrAg) em pacientes
prevale

 l/mL em Goia
 s foi relatada como 5,3% em
com CD4 < 200 ce
 ticos e 9,3% em sintoma
 ticos. Objetivamos avaliar
assintoma
^ncia de CrAg em pacientes sintoma
 ticos atendidos
a prevale
^ncia especializada.
em uma emerge
todos: Coorte de pessoas vivendo com HIV (PVHIV)
Me
adultas, com CD4 < 200, admitidas em uma unidade de
^ncia em Goia
^ nia-GO no período de fevereiro a maio de
refere
2021. Os dados foram apresentados de forma descritiva, uti^ ncia central.
lizando porcentagens e medidas de tende
Resultados: Foram avaliados 20 pacientes admitidos via
^ncia, 13 (65%) do sexo masculino, 12 (60%)
unidade de emerge
 stico pre
vio de HIV e 60% ainda sem início de teracom diagno
l/mm3 (mínimo
pia antirretroviral. A mediana de CD4 = 41,5 ce
 ximo 60), CV: > 1000 co
 pias/mL em 17 (85%). Relatavam
22, ma
via 20%: monilíase oral 5 (25%), tuberdoença oportunista pre
culose 2 (10%), toxoplasmose 3 (15%), CMV 3 (15%). 65% eram
 ticos: febre 10 (50%), perda de peso 7 (35%), diarreia 3
sintoma
~ es de pele 7 (35%),
(15%), sintomas pulmonares 8 (40%), leso
 gicos:
fraqueza 6 (30%), moniliase 4 (20%). Sintomas neurolo
~ es 4 (20%), sonole
^ ncia 4 (20%), hemicefaleia 9 (45%), convulso
~ o visual 3 (15%), memo
 ria, tontura e
paresia 3 (15%), alteraç a
^ mitos 4 (20%). O CrAg se
rico foi
disartria 2 cada (10%), vo
~ o lombar,
reagente em 4 (20%) pacientes. 8 realizaram punç a
~o a
nenhum com CrAg em líquor reagente. Nesta populaç a
letalidade foi 20% (4), sendo apenas 1 em paciente CrAg
reagente (25%). Este paciente recebeu tratamento com anfo m teve como complicaç a
~ o choque
tericina B + ﬂuconazol, pore
 ptico. Um paciente abandonou o acompanhamento. Os
se
demais pacientes receberam tratamento preemptivo com
ﬂuconazol.
~ o: A infecç a
~ o criptoco
 cica e
 uma doença grave,
Conclusa
especialmente em pacientes gravemente imunossuprimidos.
^ncia de CrAg em PVHIV com CD4<100 e sintoma
 ticas
A prevale
foi 20%, com uma taxa de letalidade de 25% dentre os positi ccica deve fazer
vos. A triagem com antigenemia criptoco
^ncia que atendem esta
parte da rotina de serviços de emerge
~ o, buscando diagno
 stico e tratamento efetivo precopopulaç a
~ o da letalidade.
ces e a reduç a
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~ o: A Doença Renal Cro
^ nica (DRC) e
 atualmente
Introduç a
 de pu
 blica mundial.
considerada um grande problema de sau
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cadas foi registrada a estimativa de 750
 ltimas de
Nas u
~ es de pessoas no mundo com algum comprometimento
milho
^ncia
renal. Pessoas vivendo com Vírus da Imunodeﬁcie
Humana (HIV) tem uma elevada taxa de DRC quando compa~ o em geral. Desta maneira, o objetivo
rados com a populaç a
^ ncia de alteraç o
~ es renais em
desse estudo foi avaliar a prevale
dio porte
pessoas vivendo com HIV em um município de me
de Minas Gerais.
 todo: Estudo transversal com 336 pessoas vivendo com
Me
HIV atendidas pelo Serviço de Atendimento Especializado de
 polis/MG no ano de 2019/2021. Foram coletados dados
Divino
 ﬁcos e resultados de creatinina mais recente. A
sociodemogra
~ o Glomerular (TFG) foi calculada
estimativa da Taxa de Filtraç a
~ o CKD-EPI da calculadora nefrolo
 gica brasileira. A
pela equaç a
~o da DRC foi realizada seguindo os crite
rios do
caracterizaç a
 gio 1 (normal) ≥ 90
KDIGO 2013 utilizando o valor da TFG. Esta
 gio 2 (levemente diminuída) 60-89 ml/
ml/min/1,73m2, Esta
 gio 3a (leve a moderadamente diminuída)
min/1,73m2, Esta
 gio 3b (moderada a severamente
45-59 ml/min/1,73m2, Esta
 gio 4 (severamente
diminuída) 30-44 ml/min/1,73m2, Esta
 gio 5 (DRC terminal) <15 ml/
baixa) 15-29 ml/min/1,73m2, Esta
min/1,73m2.
Resultados: Observou-se no presente estudo que 49,7%
dos pacientes apresentavam a TFG < 90/mL/min/1,73m2,
discordando do estudo realizado no sudeste do Brasil, que
^ncia de 34,1% de alteraç o
~ es renais em
obteve a prevale
^ncia pode ser
pacientes com HIV. Entretanto, essa diverge
devido a diferentes estruturas de acesso ao serviço e por
~o a substituiç a
~ o de
distintas condutas clínicas em relaç a
 rmacos nefroto
 xicos. Dentre os 336 pacientes com HIV,
fa
dia de idade foi de 44
66% eram do sexo masculino. A me
^ ncia de DRC no esta
 gio 1 foi de
anos (+/-13). A prevale
 gio 2: 43,2%, esta
 gio 3a: 4,8%, esta
 gio 3b: 0,9%,
50,3%, esta
 gio 4: 0,6%, esta
 gio 5: 0,3%. Ao estratiﬁcar por sexo, o
esta
^ncia nos esta
 gios 1, 2 e 5,
masculino teve maior prevale
sendo 78,7%, 57% e 100% respectivamente. No sexo femi gios mais prevalentes foram: 3a (68,7%), 3b
nino os esta
(100%) e 4 (100%), corroborando com os resultados do
 gios
estudo realizado por COSTA et al., 2017 no qual os esta
m foram os mais prevalentes no sexo
3a, 3b e 4, tambe
feminino.
~ o: Observou-se a alta prevale
^ncia de alteraç o
~ es
Conclusa
 de
renais em pessoas vivendo com HIV, demonstrando que e
^ncia mais estudos referentes a DRC.
extrema importa
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~ o: Os transge
^neros sa
~ o pessoas que se identiﬁIntroduç a
^ nero diferente do que lhes foi atribuído ao nascicam com o ge
mento.
Nesse
contexto,
consideram-se
mulheres
^ neras, aquelas que nasceram com o sexo biolo
 gico
transge
masculino, mas se identiﬁcam como mulheres. Essa pop~ o apresenta comportamentos, como mu
 ltiplos parceiros
ulaç a
e sexo desprotegido, que contribuem para o aumento do risco
~ es Sexualmente Transmissíveis (IST) como a
para as Infecç o
~ o causada pelo Vírus da Imunodeﬁcie
^ncia Humana
infecç a
(HIV) e pelo o Herpesvírus Simplex-2.
^ncia de coinfecç a
~ o entre HSVObjetivo: Estimar a prevale
^neras residentes em Goia
 s.
2 e HIV entre mulheres transge
Metodologia: Trata-se de um estudo de corte transversal
realizado entre 06/2018 e 08/2019 com mulheres autode^neras recrutadas por meio da te
 cnica
claradas transge
Respondent Driven Sampling (RDS). Todas as participantes
 rio estruturado sobre caracterresponderam um questiona
 ﬁcas e fatores comportamentais de
ísticas sociodemogra
risco sexual. Em seguida, foram coletadas amostras de
~ o de anticorpos (IgM e IgG)
sangue venoso para detecç a
 tico
contra HSV-2 e HIV, utilizando o ensaio imunoenzima
(ELISA). Posteriormente, os resultados foram tabulados e
~o
s do software IBM SPSSÒ Statistics versa
analisados atrave
~ o 5.6.
15.0 e RDSAT versa
^neras
Resultados: Participaram 440 mulheres transge
^ nia, Itumbiara e Jataí. Observou-se
provenientes de Goia
que 46,4% das participantes tinham idade superior a 30
dia eta
 ria da populaç a
~ o de 26,9 anos
anos, sendo a me
(dp = 8,0), 81,7% das participantes eram solteiras e a maioria (61,3%) declarou ter entre 10 e 12 anos de estudo.
ticas como sexo anal insertivo (57,5%) e sexo anal
Pra
receptivo (97,5%) foram reportadas. Aceitar dinheiro, drogas ou bens de consumo em troca de sexo em algum
momento da vida foi relatado por 81,1% das participantes
e 28,6% relataram que tiveram entre 2 e 20 parceiros nos
~o entre HIV e anti-HSV-2 IgM foi
 ltimos 7 dias. A coinfecç a
u
detectada em 3,1% (IC 95%: 1,2 - 5,9) e entre HIV e anti
HSV-2 IgG em 19,8% (IC95%: 14,6 − 25,9) das mulheres
^neras.
transge
~ o: Os dados demonstram elevada coinfecç a
~ o de
Conclusa
^ neras e comportamentos
HSV-2 e HIV entre mulheres transge
~ es. Nesse contexto, e

que as tornam suscetíveis a coinfecç o
~
~

importante que se desenvolvam aç oes de educaç ao em saude
~ o e que os estudos sobre o tema
direcionadas a essa populaç a
sejam ampliados.
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