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Contribuições
para o SUS
Laboratórios dão subsídios para
guias diagnósticos e terapêuticos
de doenças infecciosas
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os últimos anos, resultados
de estudos desenvolvidos
no Instituto de Pesquisa
Clínica Evandro Chagas
(Ipec/Fiocruz) contribuí-

ram fortemente com o Sistema Único
de Saúde (SUS) ao fornecer subsídios
para a composição de manuais e guias
de diagnóstico, tratamentos (guidelines)
e guias de vigilância epidemiológica
para doenças infecciosas. O Laborató-
rio de Micologia contribuiu para os
guias terapêuticos brasileiros para crip-
tococose e paracoccidioidomicose. O
Laboratório de Pesquisa Clínica em
Doença de Chagas participou da 1ª
Directriz latinoamericana para el diag-
nóstico y tratamiento de la cardiopatía
chagásica, demonstrando estratégias
de prevenção de acidente vascular
encefálico cardioembólico na enfermi-
dade. O laboratório participou também
do Consenso Brasileiro de Doença de
Chagas e da aplicação da nova classi-
ficação da insuficiência cardíaca (ACC/

HIV e tuberculose resultou em diminui-
ção da mortalidade, recomendação
incorporada nas diretrizes sobre manejo
dessa condição no Brasil e em diversos
outros países (NEJM, 2011).

Das colaborações do Laboratório de
Epidemiologia Clínica com outros la-
boratórios de pesquisa do Ipec, os re-
sultados de pelo menos três trabalhos
foram incorporados a recomendações
do Ministério da Saúde: o exame Elisa
(ou EIE) para leishmaniose tegumen-
tar está sendo produzido pelo Instituto
de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-
Manguinhos) com Leishmania brazili-
ensis em vez de Major, conforme artigo
publicado na revista Transactions. As
recomendações diagnósticas clínicas de
suspeição para dengue passaram a in-
cluir o prurido e o exantema no con-
senso diagnóstico e no material para
profissionais de saúde. E o Ministério
da Saúde, em portaria específica, mo-
dificou o esquema diagnóstico da leish-
maniose visceral canina para incluir o
exame Elisa (EIE) LVC, em vez de imu-
nofluorescência.

AHA) na cardiopatia chagásica crôni-
ca, com uma análise crítica das curvas
de sobrevida.

Resultados de estudos conduzidos
no Laboratório de Pesquisa Clínica em
DST e HIV/Aids contribuíram para a
atualização dos guidelines do Brasil,
dos Estados Unidos e da OMS sobre a
prevenção da transmissão vertical (Re-
vista de Saúde Pública, em 2010, e
New England Journal of Medicine -
NEJM, em 2012) e da transmissão se-
xual do HIV (NEJM, 2011), além de
demonstrarem que o início precoce do
tratamento antirretroviral reduz as ta-
xas de transmissão sexual de HIV-1 e
os eventos clínicos no paciente infec-
tado, trazendo benefícios individuais e
públicos (NEJM, 2011). Contribuições
importantes sobre métodos biomédicos
de prevenção vieram de um estudo
sobre profilaxia pré-exposição ao HIV
em homens que fazem sexo com ho-
mens (NEJM, 2010). Um outro estudo
clínico conduzido no laboratório de-
monstrou que o início precoce do tra-
tamento em pacientes coinfectados por
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