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Prefácio

Prezados leitores,

A Liga Acadêmica de Infectologia da Bahia (LAIB) é uma organização estudantil 
vinculada à Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (FMB-U-
FBA) e congrega estudantes que possuem um interesse especial pelos estudos 
das doenças infecciosas e parasitárias. Fundada em 2013, atualmente encon-
tra-se sob orientação da Profª Áurea Paste, médica infectologista, docente da 
Faculdade de Medicina da Bahia e organizadora geral do projeto. A Liga possui 
também um conselho consultivo composto por grandes nomes da infectologia 
da Bahia, dentre professores, pesquisadores e médicos especialistas.

Todos os capítulos deste livro foram escritos pelos membros acadêmicos da 
LAIB e revisados por membros do conselho consultivo da Liga e demais infecto-
logistas convidados. Os temas de cada capítulo foram elencados com base em 
infecções de grande importância tanto no ponto de vista histórico quanto didá-
tico, sempre tendo como parâmetro a prática clínica e o dia a dia de um médico 
generalista. Todos os casos clínicos foram criados e as discussões redigidas com 
base no que há de mais atualizado e consolidado na literatura nacional e inter-
nacional. Cada capítulo possui um nome lúdico, por vezes trazendo referências 
históricas ou da cultura popular, com o intuito de tornar o aprendizado mais 
dinâmico e interessante.

O presente livro foi estruturado da seguinte forma: cada capítulo contém um 
caso clínico fictício, porém com a apresentação clássica da doença a ser estuda-
da. Em seguida, são apresentadas perguntas que devem ser respondidas pelo 
leitor a fim de estruturar o raciocínio clínico e o aprendizado. Ao final do livro 
constam as respostas das perguntas de cada caso. Há também uma seção com 
todos os antimicrobianos discutidos, contendo informações relevantes para o 
clínico (espectro de ação, aplicações clínicas, posologias e vias de administra-
ção, contraindicações, eventos adversos, interações medicamentosas e usos na 
gravidez e lactação).

Por ser uma organização estudantil e sem fins lucrativos, a Liga Acadêmica de 
Infectologia da Bahia decidiu destinar todos recursos advindos dos direitos au-
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torais que lhe cabem à Casa de Apoio e Assistência ao Portador do Vírus HIV 
(CAASAH). Esta instituição, fundada em 1991 e sediada em Salvador - BA, funcio-
na como casa de apoio, acolhimento e recuperação de pessoas que vivem com 
HIV e/ou AIDS; prestando serviços inestimáveis à sociedade e merecendo todo 
respeito e admiração.

Esperamos que este livro sirva como um despertar para a importância das do-
enças infecciosas e parasitárias, uma fonte didática que estimule o raciocínio 
clínico de excelência, ainda que sem o intuito de esgotar os temas abordados, 
e que contribua para o aprendizado e formação de estudantes de medicina e 
demais áreas da saúde.  

Aurea Paste
Júlia Mendonça 

Juliana Cavadas
Lucca Souza

Raphael Barreto
Membros da Liga Acadêmica de Infectologia da Bahia (LAIB)



18

Categorias de risco na gravidez

A – Estudos em animais e humanos não evidenciaram ação teratogênica.
B – Estudos em animais não evidenciaram ação teratogênica.
C – Não há estudos sobre ação teratogênica em mulheres ou em animais.
D – Há evidências de ação teratogênica, mas o uso pode ser considerado em 
determinadas situações.
X – Foram constatados efeitos teratogênicos e o medicamento não deve ser uti-
lizado.
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01

Cefaleia à prova de analgésicos

Autores: Ananda Cruz  e Hugo Velame
Revisor do caso: Carlos Cardoso
Revisora geral: Aurea Paste

Apresentação do caso clínico

G.B.T, 19 anos, sexo masculino, branco, estudante, solteiro, natural e pro-
cedente de Salvador - BA, comparece ao pronto-atendimento acompanhado 
da avó, com queixa de febre e cefaleia intensa há duas semanas. A acompa-
nhante afirma que o mesmo referia cefaleia localizada na região temporal 
direita, com piora progressiva da intensidade, sem irradiação e sem melhora 
ao uso de analgésicos (Dipirona e Ibuprofeno). Informa febre de 39°C diária 
associada ao quadro, com melhora após uso da Dipirona. Segundo o relato 
da avó, o paciente evoluiu com piora nas últimas 24 horas, passando a apre-
sentar náuseas, três episódios de vômitos, sonolência e confusão mental. 
Afirma ainda que o mesmo cursou com episódio de otalgia, febre, hipoacusia 
à direita e drenagem de secreção purulenta e fétida há alguns meses. Houve 
melhora do quadro passado, com permanência da otorreia purulenta. A avó 
refere vários episódios prévios semelhantes, sem acompanhamento otorri-
nolaringológico ou tratamentos. Relata uso de drogas lícitas e ilícitas (não 
sabe informar quais), nega comorbidades e não sabe informar alergias.

Exame físico

• Impressão geral: regular estado geral, sonolento, anictérico, acianótico, 
hipocorado.

• Dados vitais: FC: 110bpm; FR: 22ipm; PA: 110x85mmHg, T.ax.: 38,8ºC.
• Seg. cefálico: mucosas anictéricas, hipocoradas (+/4+) e hidratadas, sem 

lesões em orofaringe nem linfonodos palpáveis em segmento cefálico. Ca-
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vidade oral em mau estado de conservação. À otoscopia, há presença de 
perfuração de membrana timpânica direita, além de secreção purulenta 
em canal auditivo. Região mastoidea sem hiperemia ou abaulamento visí-
vel. Indolor à palpação.

• AR: MV bem distribuídos sem ruídos adventícios.
• ACV: BRNF em 2 tempos, sem sopros.
• ABD: plano, flácido e indolor à palpação, RHA+. Sem sinais de irritação pe-

ritoneal e sem visceromegalias.
• EXT: bem perfundidas, sem edema ou lesões.
• Neuro: GCS 13 (O3V4M6). Pupilas isofotorreagentes, força e sensibilidade 

preservadas, coordenação normal. Reflexos osteotendíneos inalterados. 
Sem alteração de pares cranianos. Sem sinais meníngeos.

Exames complementares

Tomografia computadorizada (TC) contrastada de crânio: identifica-se 
área hipoatenuante com realce periférico em lobo temporal direito.

 

1. Qual a principal suspeita diagnóstica e quais os possíveis agentes etiológi-
cos? Qual raciocínio clínico levou a essa suspeita diagnóstica? 

2.  Quais exames laboratoriais iniciais você solicitaria para esse paciente? Há 
necessidade de outros exames de imagem? O que esperaria encontrar?

3.  Qual terapia  medicamentosa deve ser indicada para esse paciente?
4.  Existe mais alguma conduta a ser seguida?

QUESTÕES PARA ORIENTAR A DISCUSSÃO

?
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02

Confusão na certa

Autores: Bruno Russoni e Suzane Tínel
Revisor do caso: Carlos Cardoso
Revisora geral:  Aurea Paste

Apresentação do caso clínico

J.Q.S., 32 anos, sexo feminino, negra, nutricionista, casada, natural e proce-
dente de Recife - PE é admitida na emergência do hospital onde trabalha, acom-
panhada de colegas, que relataram que a mesma vem queixando de cefaleia e 
febre há um dia. Devido à contratação recente, estava fazendo uso de sintomá-
ticos por conta própria e não procurou atendimento médico. Hoje, chegou ao 
trabalho referindo cefaleia, sem melhora ao uso de Dipirona (500mg) e cursan-
do com alterações comportamentais, como desatenção e confusão, percebidas 
pela equipe da unidade. Evoluiu durante o expediente com intensificação da 
cefaleia, febre, piora da confusão mental, discurso incoerente e desorientado. 
Imediatamente após a admissão, cursou com crise convulsiva tônico-clônica 
generalizada. Nega etilismo, tabagismo, uso de drogas ilícitas, comorbidades 
e alergias.

Exame físico

• Impressão geral: regular estado geral, lúcida e desorientada alo e autop-
siquicamente, anictérica, acianótica, normocorada.

• Dados vitais: FC: 110 bpm; FR: 18ipm; PA: 110 x 60 mmHg; T.ax.: 38,4°C.
• Seg. cefálico: mucosas anictéricas, normocoradas e hidratadas, sem le-

sões em orofaringe nem linfonodos palpáveis em segmento cefálico. Cavi-
dade oral em adequado estado de conservação. 

• AR: MV bem distribuídos, sem ruídos adventícios.
• ACV: BRNF em 2 tempos, sem sopros.
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• ABD: plano, flácido e indolor à palpação, RHA+. Sem sinais de irritação pe-
ritoneal e sem visceromegalias.

• EXT: bem perfundidas, sem edema ou lesões.
• Neuro (realizado antes da crise): GCS 13 (O3V4M6). Pupilas isofotorrea-

gentes, força e sensibilidade preservadas. Não foi possível avaliar coorde-
nação, pois a paciente não compreendia as orientações. Reflexos osteo-
tendíneos inalterados. Sem alteração de pares cranianos. Observaram-se 
alterações cognitivas, de memória, atenção e afasia parcial. Ausência de 
sinais de irritação meníngea.

 
Paciente encaminhada ao internamento para investigação diagnóstica e tra-

tamento empírico da principal condição clínica suspeita.

1. Qual a principal suspeita diagnóstica? Quais os possíveis agentes etiológicos?
2. Qual raciocínio clínico levou a essa suspeita diagnóstica?
3. Quais exames deveriam ser solicitados para confirmar a suspeita diagnósti-

ca nessa paciente? Quais seriam os resultados esperados?
4. Quais condutas terapêuticas deveriam ser tomadas neste caso?
5. Quais condutas adicionais são importantes nesse caso?

QUESTÕES PARA ORIENTAR A DISCUSSÃO

?
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Apresentação do caso clínico

A.L.S., 26 anos, sexo masculino, negro, advogado, solteiro, natural e proceden-
te de Florianópolis - SC, chega ao pronto-socorro queixando-se de cefaleia holo-
craniana intensa (9/10), de início súbito e evolução progressiva, há um dia. Conta 
que utilizou Dipirona sem obter melhora da dor. Além disso, refere febre de 38,5ºC, 
mialgia, mal-estar, hiporexia e manchas eritematosas e purpúricas difusas, piores 
em membros. Relata ainda um episódio de vômito não precedido de náusea. Nega 
outros sintomas, episódios prévios semelhantes, etilismo, tabagismo, comorbida-
des e alergias. Refere cartão vacinal atualizado. Nega sintomas parecidos em fami-
liares ou outras pessoas do seu convívio.

Exame físico

• Impressão geral: mau estado geral, sonolento, desidratado, prostrado, anic-
térico, acianótico, normocorado, com fácies de dor. 

• Dados vitais: FC: 127 bpm; FR: 24 ipm; PA: 90 x 48 mmHg; T. ax.: 38,9ºC.
• Pele: rash cutâneo petequial disseminado em membros superiores e inferio-

res, não desaparecendo após vitropressão, associado à algumas equimoses.
• Seg. cefálico: mucosas anictéricas, normocoradas e desidratadas, sem le-

sões em orofaringe nem linfonodos palpáveis em segmento cefálico. Cavi-
dade oral em adequado estado de conservação.

• AR: MV bem distribuídos, sem ruídos adventícios.
• ACV: BRNF em 2 tempos, sem sopros.

03

Micróbios de Weichselbaum

Autores: Cecília Tigre e Lucca Souza
Revisor do caso: Carlos Cardoso
Revisora geral: Aurea Paste
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• ABD: plano, flácido e indolor à palpação, RHA+. Sem sinais de irritação pe-
ritoneal e sem visceromegalias.

• EXT: bem perfundidas, sem edemas ou lesões. 
• Neuro: GCS 14 (O3V5M6). Discreto torpor mental. Pupilas isofotorreagen-

tes, força e sensibilidade preservadas, coordenação normal. Reflexos os-
teotendíneos inalterados. Sem alterações de pares cranianos. Apresenta 
rigidez de nuca, assim como sinais de Kernig e Brudzinski. Fundoscopia não 
realizada por ausência de oftalmoscópio na instituição.

1. Quais são os achados relevantes e qual é o diagnóstico sindrômico? Qual a 
principal suspeita diagnóstica e quais os possíveis agentes etiológicos?

2. Quais exames deveriam ser solicitados para confirmação da principal suspei-
ta diagnóstica? O que você esperaria encontrar?

3. Qual a terapia medicamentosa indicada para esse paciente?
4. Existe mais alguma conduta a ser seguida?

QUESTÕES PARA ORIENTAR A DISCUSSÃO

?
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Subindo à cabeça

Autores: Heitor Cerqueira e Juliana Cavadas
Revisor do caso: Carlos Cardoso
Revisora geral: Aurea Paste

Apresentação do caso clínico

M.R.S., 55 anos, sexo masculino, branco, agricultor, solteiro, natural e proce-
dente de Três Corações - MG, é trazido à Unidade Básica de Saúde por sua irmã, 
com quadro de alteração do comportamento, há cerca de três anos. Os sintomas 
começaram com episódios de labilidade emocional, heteroagressividade e insô-
nia. O quadro evoluiu de forma progressiva e há dois anos o paciente apresen-
tou dificuldade para realizar atividades laborais, descuido da aparência, perda 
da memória recente e dificuldade na fala. Progrediu no período com alucinações 
auditivas e visuais. Foi acompanhado por psiquiatra e fez tratamento com drogas 
antipsicóticas, sem sucesso terapêutico. No último ano, evoluiu com incontinên-
cias fecal e urinária. Nega febre, náusea, vômito, cefaleia e linfadenopatia. Irmã 
refere história de rash maculopapular, simétrico, envolvendo o tronco, solas e 
palmas dos pés e mãos, recorrentes, há mais de duas décadas, que desapareceu 
sem tratamento. Negou comorbidades e uso de medicamentos. A irmã conta que 
não tem informação detalhada sobre a vida sexual do paciente, mas acredita que 
o irmão teve vida sexual ativa com múltiplos parceiros na juventude. Etilista, po-
rém nega tabagismo e uso de drogas ilícitas. Nega comorbidades e alergias.

Exame físico

• Impressão geral: mau estado geral, lúcido, desorientado no tempo e espa-
ço, anictérico, acianótico, normocorado.

• Dados vitais: FC: 83 bpm; FR: 18 ipm; PA: 130 x 80 mmHg; T.ax.: 36,5ºC.
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• Seg. cefálico: mucosas anictéricas, normocoradas e hidratadas, sem le-
sões em orofaringe nem linfonodos palpáveis em segmento cefálico. Cavi-
dade oral em adequado estado de conservação.

• AR: MV bem distribuídos, sem ruídos adventícios.
• ACV: BRNF em 2 tempos, sem sopros.
• ABD: plano, flácido e indolor à palpação, RHA+. Sem sinais de irritação pe-

ritoneal e sem visceromegalias.
• EXT: bem perfundidas, sem edema ou lesões.  
• Psíquico: apresentava-se com alentecimento psicomotor, alucinações, 

comprometimento cognitivo e alentecimento da fluência verbal. Auto-hi-
giene inadequada. Atenção e julgamento de realidade prejudicados.

• Neuro: GCS 15. Pupilas mióticas bilateralmente, não reativas à luz, mas re-
agentes à acomodação e convergência. Força e sensibilidade preservadas, 
coordenação normal. Reflexos osteotendíneos inalterados. Sem alteração de 
pares cranianos. MEEM 16/30, com importante déficit de atenção. Fala disár-
trica e memória recente prejudicada. Sem sinais meníngeos.

1. Qual a principal suspeita diagnóstica e quais os possíveis agentes etiológicos? 
Qual raciocínio clínico levou a essa suspeita diagnóstica? 

2. Como essa doença é classificada clinicamente?
3. Quais exames laboratoriais iniciais você solicitaria para esse paciente? Há ne-

cessidade de exame de imagem? O que você esperaria encontrar?
4. Qual terapia medicamentosa deve ser indicada para esse paciente?
5. Existe mais alguma conduta a ser seguida?

QUESTÕES PARA ORIENTAR A DISCUSSÃO

?
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Canjiquinha

Autores: Maurício Pedreira, Tarcísio Fausto e Júlia Mendonça 
Revisor do caso: Carlos Cardoso
Revisora geral: Aurea Paste

Apresentação do caso clínico

A.S.T., 20 anos, sexo feminino, parda, estudante, solteira, natural de Malha-
da-BA e procedente de Salvador - BA, comparece ao serviço de Neurologia, en-
caminhada pelo clínico da Unidade Básica de Saúde. Refere que desde os 16 
anos apresenta movimentos involuntários localizados em membro superior, 
que progridem a convulsões tônico-clônicas generalizadas com liberação de 
esfíncteres, sialorreia e perda de consciência. Relata que os intervalos entre 
as crises são irregulares, variando de alguns dias até meses e o episódio mais 
recente ocorreu há 48 horas. Após as convulsões, refere a presença de cefaleia 
holocraniana com caráter pulsátil e intensidade progressiva, cedendo ao uso 
de analgésicos. A paciente reside em Salvador há 1 ano, mas em sua antiga 
casa não havia tratamento de água e as condições de saneamento básico eram 
precárias. Nega febre, perda de peso, astenia, alterações gastrointestinais e 
queixas urinárias. Nega outras queixas neurológicas. Desconhece alergias pré-
vias. Nega etilismo, tabagismo e outras comorbidades.

Exame físico 

• Impressão geral: bom estado geral, lúcida e orientada, anictérica, acianó-
tica, normocorada.

• Dados vitais: FC: 80 bpm; FR: 18 ipm; PA: 120 x 75 mmHg, T. ax.: 37,1 ºC.
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• Seg. cefálico: mucosas anictéricas, normocoradas e hidratadas, sem le-
sões em orofaringe nem linfonodos palpáveis em segmento cefálico. Cavi-
dade oral em adequado estado de conservação.

• AR: MV bem distribuídos, sem ruídos adventícios.
• ACV: BRNF em 2 tempos, sem sopros.
• ABD: plano, flácido e indolor à palpação, RHA+. Sem sinais de irritação pe-

ritoneal e sem visceromegalias.
• EXT: bem perfundidas, sem edema ou lesões.
• Neuro: GCS 15. Pupilas isofotorreagentes, motricidade ocular intrínseca 

preservada, força e sensibilidade inalteradas, coordenação normal. Refle-
xos osteotendíneos inalterados. Sem alteração de pares cranianos.

1. Qual é a principal suspeita diagnóstica? Qual é o possível agente etiológico?
2. Qual raciocínio clínico levou a essa suspeita? Quais diagnósticos diferenciais 

devem ser considerados?
3. Quais exames seriam fundamentais para a elucidação do caso? Quais seriam 

os resultados esperados?
4. Quais condutas terapêuticas deveriam ser tomadas em caso de confirmação 

do diagnóstico suspeitado?
5. Quais condutas adicionais devem ser realizadas? Quais medidas são eficazes 

na prevenção dessa condição?

QUESTÕES PARA ORIENTAR A DISCUSSÃO

?
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06

Fungada fatal

Autores: Raphael Barreto e Renê Paim
Revisor do caso: Carlos Cardoso
Revisora geral: Aurea Paste

Apresentação do caso clínico

T.G.R., 34 anos, sexo masculino, negro, cozinheiro, casado, natural e pro-
cedente de Vitória - ES, portador de HIV desde 2001, é trazido ao pronto aten-
dimento, acompanhado da esposa, com história de febre alta, cefaleia com fo-
tofobia, mal-estar e dor na nuca há 7 dias. Os sintomas se iniciaram de forma 
insidiosa e foram progredindo em intensidade. Há algumas horas, começou a 
apresentar náuseas e vômitos e tornou-se letárgico e desorientado, o que moti-
vou a esposa a trazê-lo ao serviço. A acompanhante refere que o paciente vem 
em uso irregular de Terapia Antirretroviral (com ultima contagem de LTCD4+ de 
83 e Carga viral de 478.000 há 6 meses). Nega dispneia, tosse e diarreia. É disli-
pidêmico, mas nega DM, HAS e outras comorbidades ou alergias. Nega etilismo, 
tabagismo e já foi usuário de heroína (abstêmio há 10 anos). 

Exame físico

• Impressão geral: mau estado geral , prostrado, lúcido e desorientado, 
anictérico, acianótico, normocorado.

• Dados vitais: FC: 130 bpm, FR: 31 ipm; PA: 164 x 98 mmHg; T.ax.: 39,4ºC.
• Seg. Cefálico: mucosas anictéricas, normocoradas e hidratadas, sem le-

sões em orofaringe nem linfonodos palpáveis em segmento cefálico. Cavi-
dade oral em adequado estado de conservação.

• AR: MV bem distribuídos sem ruídos adventícios.
• ACV: BRNF em 2 tempos sem sopros



39

• ABD: semigloboso à custa de panículo adiposo, flácido e indolor à palpa-
ção, RHA+. Sem sinais de irritação peritoneal e sem visceromegalias.

• EXT: bem perfundidas, sem edemas ou lesões.
• Neuro: GCS 14 (O4V4M6). Pupilas isofotorreagentes, força e sensibilidade 

preservadas, coordenação normal. Reflexos osteotendíneos inalterados. 
Sem alteração de pares cranianos. Rigidez de nuca acentuada, sinais de Ker-
nig e Brudzinski positivos.

1. Tendo em vista o quadro clínico, quais são os achados relevantes? Qual o 
diagnóstico sindrômico para esse paciente? E qual a suspeita diagnóstica? 

2. Quais exames laboratoriais iniciais você solicitaria para esse paciente? Há ne-
cessidade de exame de imagem? O que esperaria encontrar?

3. Qual terapia medicamentosa deve ser indicada para esse paciente?
4. Existe mais alguma conduta a ser seguida? 
5. A esposa e os contactantes necessitam de alguma profilaxia?

QUESTÕES PARA ORIENTAR A DISCUSSÃO

?


