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~ o/Objetivos: A Criptococose e
 uma infecç a
~o
Introduç a

fungica oportunista mundialmente conhecida, causada predominantemente 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 anfom 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
A prevale

 ticas foi 20%, com uma taxa de letalidade de 25%
sintoma
 ccica
dentre os positivos. A triagem com antigenemia criptoco
^ncia que
deve fazer parte da rotina de serviços de emerge
~ o, buscando diagno
 stico e tratamento
atendem esta populaç a
~ o da letalidade.
efetivo precoces e a reduç a
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~ o/Objetivo: O aumento na proporç a
~ o de pessoas
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vivendo com HIV (PVHIV) com mais de 50 anos resulta na pre mero de comorbidades e consequentesença de um maior nu
mente do uso mais frequente de outros medicamentos. A
 cia aumenta a chance de ocorre
^ncia de interaç o
~ es
polifarma
 de. A melhor
medicamentosas e desfechos negativos na sau
~ o destas interaç o
~ es permite a implantaç a
~ o de
compreensa
^ncia. Este estudo teve por objemedidas para evitar sua ocorre
~ es medicamentosas
tivo caracterizar a presença de interaç o
potencialmente inapropriadas (PIM) em PVHIV que fazem uso
de terapia antirretroviral (TARV).
todos: Estudo transversal de PVHIV que retiram TARV
Me
no serviço de infectologia CEASC-Unifenas, em Belo Horizonte. A coleta de dados ocorreu entre março e setembro de
~ o das potenciais interaç o
~ es medicamento2021. A classiﬁcaç a
 s do programa Liverpool Drug Interacsas foi realizada atrave
tion Database em cores: vermelha (contraindicado), laranja
~ o que requer ajuste de dose ou monitoramento
(interaç a
^ ncia clínica).
atento), amarelo (pouca signiﬁca
Resultados: Dos 241 pacientes convidados, 172 aceitaram
dia de idade foi de 43,9 (§12,4) anos e 79,8%
participar. A me
eram do sexo masculino. A maioria (90,11%) dos pacientes utilizavam esquemas com tenofovir (TDF) e lamivudina (3TC)
associados a um terceiro medicamento, sendo, 34,9% o efavirenz (EFZ), 40,1% o dolutegravir (DTG) e 15,1% um inibidor de
protease (IP) podendo ser atazanavir (ATV) ou darunavir
(DRV) com booster de ritonavir (r). Outros medicamentos
m da TARV eram utilizados por 81 (47,1%) dos particiale
~ o,
pantes. Destes, 65,3% apresentaram algum tipo de interaç a
sendo 6,1% amarela, 55,5% laranja e 3,7% vermelha. Entre os
~ o poderiam ser comedicamentos de uso contínuo que na
administrados encontrou-se a sinvastatina (1) e quetiapina
(1) associadas a IP/r e a noretisterona com EFZ(1), sendo todos
dicos. Daqueles cuja interaç a
~ o requer
eles prescritos por me
ajuste ou monitoramento, destacam-se o uso da classe dos

