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APresenTAçÃo

adrelirio rios

Um exemplo para a medicina brasileira

Lev Tolstoi, o grande escritor russo, em seu romance “Guerra e Paz”, uma das 

maiores obras universais, que explica os acontecimentos da invasão da Rússia por 

Napoleão, fala em um certo trecho do seu Livro III, o seguinte sobre médicos e 

doenças: “Os médicos que vinham vê-la, ora separadamente, ora juntos, falavam 

muito em francês, em alemão e em latim, criticavam-se uns aos outros e prescreviam 

os remédios mais diversos contra todas as doenças que conheciam; mas não lhe 

ocorria essa idéia tão simples de que não podiam conhecer a doença de que sofria 

Natacha, assim como qualquer outra doença que fere os seres humanos, pois cada 

homem apresenta suas peculiaridades e sofre sempre de sua própria doença, singular, 

nova e ignorada da medicina, e não somente de uma doença dos pulmões, do fígado, 

da pele, do coração, dos nervos, etc, mas de uma doença que resulta de uma das 

inumeráveis combinações das afecções desses órgãos “.

Adrelirio Rios era uma espécie de Miguel Couto moderno, que como Tolstoi 

acreditava que não existiam somente as doenças, mas principalmente os doentes 

e cada um deles respondia de uma maneira, considerando a multicausalidade ou a 

unicausalidade afetando simultâneamente diversos órgãos. Adrelirio era um clínico, 

mestre da semiótica e do diagnóstico diferencial, encantava os seus discípulos 

e colegas como eu, quando discutia um doente à beira do leito, como o fizemos 

numerosas vezes nos Hospitais São Sebastião e Servidores do Estado e no Pavilhão 

Carlos Chagas, quando eu o chamava ocasionalmente.  Lembro-me bem do seu 

encantamento, quando eu lhe contei sobre um doente particular que me procurou 

no consultório nos anos 70. Tratava-se de um general reformado que procurou um 

cardiologista porque tinha palpitações e taquicardia, o qual lhe disse depois de vários 

exames, que não tinha nada no coração; procurou um pneumologista porque não tinha 

“falta de ar”, o qual depois de examiná-lo e ver a radiografia do tórax , disse que ele 

não tinha nada no pulmão; procurou um gastroenterologista porque tinha diarréia, 

mas depois de vários exames, o médico lhe disse que a diarréia era psicossomática.  

Finalmente me procurou porque tinha uma febrícula. Ao fazer uma anamnese e um 

exame clínico detalhado, verificamos que além das manifestações mencionadas dos 

especialistas, o paciente apresentava sudorese noturna, hiperexcitabilidade, tremor 



nas mãos quando as estendia, um discreto bócio, olhos ligeiramente salientes e 

brilhantes com conjuntivas congestas.  Com o diagnóstico clínico de hipertireoidismo 

o paciente foi encaminhado ao endocrinologista que confirmou o diagnóstico.  Ao 

contar essa história ao Adrelirio, ele me disse com simplicidade: “é..., ele deveria ter 

procurado primeiro um clínico”.

Além de excelente médico e didata, Adrelirio Rios foi um grande comunicador, 

publicando a incrível média de mais 14 trabalhos/ano em um total de 234 publicações 

a partir de 1985, entre relatórios, relato de casos, aulas, revisões, capítulos de 

livros e trabalhos originais sobre diversas doenças infecciosas, conforme minucioso 

levantamento feito por Elba Lemos e colaboradores.

Feliz do país que tem filhos como Adrelirio Rios e discípulos e amigos para 

reverenciar a sua memória.

 José Rodrigues Coura
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“Quanto tempo vive o homem, por fim?

                                   Vive mil anos, ou vive 
um só?

                                   Vive uma semana, ou 
vários séculos?

  

                                    Por quanto tempo  
morre o homem?

 

                                     Que quer dizer para 
sempre?              

   (Pablo Neruda)



PrefáCio

Da releitura dos inúmeros manuscritos sobre doenças infecciosas publicados pelo 

Dr. Adrelírio Rios, temos o prazer de disponibilizar para a comunidade médica uma 

coletânea de relatos de casos clínicos e de estudo de série de casos de doenças 

infecciosas e parasitárias, além de temas gerais correlatos produzidos durante o 

período em que atuou como médico e professor.

Os textos apresentados não são inéditos e foram publicados em diversas revistas 

nacionais. O material foi selecionado a partir de variados manuscritos sobre doenças 

infecciosas e estão organizados em capítulos segundo temas de grande relevância 

como endocardites, estafilococcias, rickettsioses, leptospirose, micoses profundas 

como criptococose, histoplasmose e paracoccidioidomicose, entre outros. Em cada 

capitulo uma breve introdução em forma de editorial é apresentada por médicos 

especialistas que hoje realizam um tributo a este que, além do conhecimento, 

liderança, competência e profissionalismo, disponibilizava, na convivência diária, o 

melhor da essência humana. 

Considerando a dificuldade de serem encontrados, por estarem dispersos em 

publicações já esgotadas ou mesmo pela impossibilidade de seu acesso, os autores 

revisitam temas diversos publicados pelo Dr. Adrerlírio Rios durante o período de 

1966 a 2000. Com um conteúdo atual, passam a ser uma leitura obrigatória não 

somente para os que puderam compartilhar a sua existência, mas também para os 

estudantes e novos profissionais na área de doenças infecciosas que não tiveram a 

oportunidade de conviver e de aprender com ele. 

Agradecemos a todos que colaboraram na elaboração desta coletânea.  

A sua esposa Sonia Affonso de Miranda Gonçalves, que sempre acompanhou sua 

trajetória com amor, apoio e incentivo, agradecemos por ter disponibilizado, com 

generosidade, nosso acesso aos seus arquivos. 

A Dr Adrelírio Rios a nossa profunda e eterna gratidão por este precioso legado.

Elba R S de Lemos,

Glaura M F Terra,

José Carlos P de Mello e

Rosamélia Q da Cunha





9

C A P í T U l o

1
“A essência do conhecimento consiste 

em aplicá-lo, uma vez possuído.” 
(Confúcio)

ConTriBUiçÃo do dr. Adrelírio rios À infeCToloGiA 
do BrAsil. UmA lisTA CronolóGiCA dAs PrinCiPAis 

PUBliCAções

Elba R S de Lemos,
Glaura M F Terra,
José Carlos P de Mello
Rosamélia Q da Cunha

Uma lista organizada com os principais trabalhos durante o período em que exerceu 

suas atividades de médico e professor é apresentada. A diversidade de temas, a 

percepção singular e visionária assim como a sua generosidade e capacidade de 

compartilhar o conhecimento tornam imperativa a divulgação de artigos seus, ainda 

que publicados em revistas antigas, não indexadas ou fora do circuito da internet. 

O presente capítulo não somente nos permite refletir sobre a sua contribuição no 

campo das doenças infecciosas, mas também sobre os textos marcantes nos quais é 

possível identificar, como muito bem definiu o Prof. Walter Tavares, “a sua liderança e 

seu conhecimento médico, sua dignidade profissional e exemplo de comportamento 

humano” (Apêndice C), assim como o seu comprometimento com a saúde pública e 

acima de tudo, com a vida.  Os cinco apêndices que se encontram disponíveis nesta 

coletânea confirmam esta assertiva.

Visando uma homenagem para manifestar a gratidão e o reconhecimento de todos 

os seus amigos e discípulos e, também, apresentá-lo aos novos colegas médicos que 

não tiveram a oportunidade de conhecê-lo, a obra do Dr. Adrelírio José Rios Gonçalves 

que inclui artigos, capítulos de livro, aulas e outros instrumentos de divulgação, 

foi recuperada. Toda essa produção científica é apresentada a seguir, em ordem 

cronológica.
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Tumor gástrico com atrofias musculares. BoI Cent Est Hosp Serv Est, 18:135, 1966.• 

Infecções por Klebsiella-aerobacter.  BoI Cent Est Hosp Serv Est, 19: 99, 1967• 

Doença de Weil: aspectos epidemiológicos, clínicos, laboratoriais e anátomo-patológicos.  Bol • 
Cent Est Hosp Serv Est, 19: 147, 1967.   

Doença de Weil simulando obstrução do colédoco.  Relato de um caso.  BoI Cent Est Hosp • 
Serv Est, 19: 127, 1967.

Choque séptico. BoI Cent Est Hosp Serv Est, 20: 21, 1968. • 

Septicemia por Estreptococos Beta-hemolíticos.  Bol Cent Est Hosp Serv Est, 20: 87, 1968.• 

Histological aspects and liver functions in ictero-hemorrhagic leptospirosi• s. Hospital (Rio 
Janeiro) 74 (4): 1125, 1968.

 Síndrome de Sheehan. Bol Cent Est Hosp Serv Est, 20: 33, 1968.• 

Formas graves da síndrome de Weil.  Rev Soc Bras Med Trop 3: 95, 1969.• 

Bacteriemias por bacilos Gram-negativos. Rev Soc Bras Med Trop 3: 177, 1969.• 

Septicemias e bacteriemias estafilocócicas no adulto.  Rev Soc Bras Med Trop 3: 111, 1969.• 

Pneumonia por bacilo de Friedländer.  Rev Soc Bras Med Trop 4: 289, 1970.• 

Leptospiroses no H.S.E. Janeiro a outubro de 1969.  Bol Cent Est Hosp Serv Est., 22: 27, • 
1970.

Doença de Weil com morte súbita por miocardite.  Hospital, 77: 83, 1970.• 

Contribuição ao estudo da icterícia da leptospirose íctero-hemorrágica. Bol. Cent Est Hosp • 
Serv Est 22: 253, 1970.

Doença de Weil com uremia prolongada.  Rev Soc Bras Med Trop 4: 189, 1970.• 

O fígado nas Leptospiroses.  Rev Soc Bras Med Trop 5: 67, 1971.• 

Fibrose intersticial difusa pulmonar idiopática.  Hospital 80; 295, 1971.• 

Tratamento das pneumonias e das supurações broncopulmonares. Rev Med HSE 23: 47, • 
1971.

Tuberculose Miliar do adulto.  Estudo de 45 enfermos.  Rev Soc Bras Med Trop, 6: 55, • 
1972.

Aspectos pulmonares da septicemia estafilocócica do adulto. Radiologia Brasileira 3: 131, • 
1972.

Considerações sobre eosinofilia tropical pulmonar. Rev Med HSE 25: 143, 1973.• 

Uso de antibióticos em emergências infecciosas.  Rev Med HSE 27: 51, 1975.• 

Seqüestração pulmonar intralobar.  Estudo de três casos. Rev Med HSE 27: 123, 1975.• 

Emergências infecciosas. In Terapia Intensiva, Antonio Tufic Simão (editor), Livraria Atheneu, • 
1976.

Aneurisma blastomicótico da aorta abdominal. Rev Med HSE 29: 119, 1977.• 

Paracoccidioidomicose, a propósito de três casos com disseminação septicêmica.  Rev. Med • 
HSE 29: 11, 1977.

Riquettsiose: a propósito de um caso. Rev Méd HSE 29 (4):223, 1977.• 
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Manifestações torácicas das estafilococcias. Rev Med HSE 29: 223, 1977.• 

 Paracoccidioidomicose: Forma de apresentação com múltiplas e grandes cavidades bilaterais. • 
Rev Med do HSE 30: 47,1978.

Piomiosite estafilocócica.  Residência Médica 11: 44, 1978.• 

Estigmas periféricos das endocardites infecciosas: importantes guias para o diagnóstico. • 
Ceará Méd 1:14, 1979.

 Manifestações neurológicas nas endocardites infecciosas.  Revisão de 103 casos estudados – • 
84 casos do Hospital dos Servidores de Estado-RJ (1947-1978) e 19 casos do Hospital Estadual 
São Sebastião-RJ (1975-1978). F Méd (BR) 81:273, 1980.

Paracoccidioidomicose aguda escavada associada a carcinoma de paratireóide.  F Méd (Br) • 
81: 623, 1980.

Paracoccidioidomicose: Forma disseminada com infiltrado miliar pulmonar e caquexia.  F Méd • 
(Br) 81: 617, 1980.

Manifestações neurológicas nas endocardites infecciosas.  Rev Bras Med Trop 8: 65, 1980.• 

Manifestações pleuro-pulmonares nas septicemias estafilocócicas. F Méd (BR) 82: 15, • 
1981.  

Septicemias estafilocócicas: análise de 89 casos. JBM 40: 84, 1981.• 

Rickettsioses: a propósito de quatro casos diagnosticados no Rio de Janeiro de febre maculosa. • 
F Méd (Br) 82: 127, 1981.

Miosite leptospirótica.  F Méd (Br) 83:107,1981.• 

Manifestações osteoarticulares na septicemia estafilocócica.  F Méd (Br) 82: 483, 1981.  • 

Estrongiloidíase disseminada – uma entidade ainda negligenciada.  Relato de seis casos.  F • 
Méd (Br) 83: 287, 1981.

 Febre Maculosa Brasileira. Considerações relativas a dois casos da cidade do Rio de Janeiro. • 
JBM 41(2):55, 1981.

Manifestações pleuropulmonares nas septicemias estafilocócicas. Ceará médico 3(1): 35, • 
1981

Leptospiroses - revisão de 90 pacientes internados no Hospital Estadual de São Sebastião • 
(Rio de Janeiro), no período de janeiro/76 a dezembro/77. F Med 82: 93, 1981.

Os estigmas periféricos das endocardites infecciosas.  F Méd (BR) 83: 253, 1981.    • 

Estrongiloidose com perfuração intestinal e peritonite fatal; apresentação de três casos.  F • 
Méd (BR) 82: 193, 1981.   

Septicemias estafilocócicas: análise de 113 casos. Arq Bras Med 56: 99, 1982.• 

Leptospirose: problemas respiratórios.  Arq Bras Med 56: 265, 1982.• 

Criptococose septicêmica: Discussão de um caso com necropsia. Arq Bras Med 56: 19, • 
1982. 

Endocardites infecciosas.  Diagnóstico e diagnóstico diferencial.  Arq Bras Med 56: 291, • 
1982.

Endocardites lentas ou subagudas.  Rev Méd 5: 165, 1982.• 
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Pneumonias (1• a  parte).  F Med (BR) 85: 497, 1982.

Pneumonias (2• a parte).  F Med (BR) 85: 569, 1982.

Endocardite em próteses valvares. Arq Bras Med 56(5): 211, 1982.• 

Septicemias estafilocócicas: analise de 113 casos. Arq Bras Med 56(3): 99, 1982.• 

Criptococose septicêmica: apresentação e discussão de um caso. Arq Bras Med 56 (1):19, • 
1982.

Problemas respiratórios na leptospirose: apresentação e discussão de um caso. Arq Bras Med • 
56 (6): 278, 1982.

Papel da cirurgia no tratamento da endocardite infecciosa nao-protetica. Arq Bras Med 56 • 
(5): 248, 1982.

Artrite infecciosa por • Candida albicans.  Rev Reumatol 23: 120, 1983.

Glomerulonefrite e endocardite infecciosa.  Arq Bras Med 57: 4,1983.• 

Meningoencefalite amebiana primária.  Relato de caso.  Rev Bras Neurol 19: 83, 1983.• 

Miocardite idiopática granulomatosa de células gigantes.  Arq Bras Med 57: 147, 1983.• 

Fibrose intersticial difusa idiopática pulmonar.  F Méd (Br) 86: 315, 1983.• 

Artrite gonocócica: estudo de 12 casos.  JBM 58: 301, 1983.  • 

Septicemias por Gram-negativos.  Arq Bras Med 57: 239, 1983.  • 

 Septicemia por • Candida albicans.  Arq Bras Med 57: 235, 1983.

Estrongiloidose disseminada; a propósito de um caso fatal.  Arq Bras Med 57: 241, 1983.• 

Endocardite estafilocócica aguda com manifestações neurológicas. Rev Bras Neurol 19: 87, • 
1983.

Endocardite estafilocócica aguda com vasculite cutânea e múltiplos abscessos cerebrais.  Rev • 
Bras Neurol 19: 105, 1983.

Criptococose: O grande iceberg clínico e micológico.  Rev Bras Neurol 19: 97,1983.• 

Leptospirose • versus obstrução biliar.  Arq Bras Med 57: 75, 1983.

Paracoccidioidomicose: Formas linfático-abdominal-pseudotumoral e disseminada com • 
abdomen agudo e manifestações neurológicas. Arq Bras Med 57: 7, 1983.

Emergências em doenças infecciosas.  Edição do Programa Nacional de Atualização Médica • 
Fontoura Wyeth, 1983. 

Manifestações clínicas da endocardite infecciosa.  In Endocardite Infecciosa, Dias Carneiro, • 
Couto, Gonçalves, capítulo 6 p. 67-84, Editora Atheneu, 1983.

Endocardite lenta ou subaguda. In Endocardite Infecciosa, Dias Carneiro, Couto, Gonçalves, • 
capítulo 10 p. 117-120, Editora Atheneu, 1983.

Endocardite estafilocócica. In Endocardite Infecciosa, Dias Carneiro, Couto, Gonçalves, • 
capítulo 11 p. 121-123, Editora Atheneu, 1983.

Endocardite por enterococos. In Endocardite Infecciosa, Dias Carneiro, Couto, Gonçalves, • 
capítulo 12 p. 125-129, Editora Atheneu, 1983.
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Outras formas de endocardite. In Endocardite Infecciosa, Dias Carneiro, Couto, Gonçalves, • 
capítulo 13 p. 131-136, Editora Atheneu, 1983.

Diagnóstico diferencial com outras condições clínicas. In Endocardite Infecciosa, Dias • 
Carneiro, Couto, Gonçalves, capítulo 16 p. 155-159, Editora Atheneu, 1983.

Endocardite lenta ou subaguda. In Endocardite Infecciosa, Dias Carneiro, Couto, Gonçalves, • 
capítulo 10 p. 117-120, Editora Atheneu, 1983.

Terapêutica clínica da endocardite infecciosa. In Endocardite Infecciosa, Dias Carneiro, Couto, • 
Gonçalves, capítulo 18 p. 175-186, Editora Atheneu, 1983.

Resposta terapêutica e prognóstico da endocardite infecciosa. In Endocardite Infecciosa, • 
Dias Carneiro, Couto, Gonçalves, capítulo 20 p. 205-209, Editora Atheneu, 1983.

Endocardite infecciosa – Análise de nossa casuística. In Endocardite Infecciosa, Dias Carneiro, • 
Couto, Gonçalves, capítulo 23 p. 225-231, Editora Atheneu, 1983.

Paracoccidioidomicose e tuberculose com disseminação miliar em um mesmo paciente.  Arq • 
Bras Med 57: 245, 1983.

Endocardites infecciosas. Distúrbios neurológicos.  Rev Bras Neurol 19:47, 1983.• 

Leptospiroses.  Visão das formas graves. Estudo de 38 casos numa série de 124 do Hospital • 
Estadual São Sebastião.  Arq Bras Med 57: 213, 1983.

Endocardite Infecciosa. Dr. Raymundo Dias Carneiro, Dr. Antonio Alves do Couto e Dr. Adrelírio • 
José Rios Gonçalves (editores), Livraria Atheneu 1983. 

Emergências em doenças infecciosas.  Actualização científica.  Instituto Pasteur de Lisboa. • 
1984. 

Pneumonias Bacterianas.  ARS Curandi, 17: 38,1984.   • 

Criptococose: Estudo de 27 casos observados no HSE e Hospital Estadual São Sebastião RJ. • 
J Bras Med 46(2): 43, 1984.

Endocardites infecciosas – Distúrbios neurológicos.  Rev Bras Neurol 20: 21, 1984.• 

Criptococose: Meningoencefalite subaguda com hidrocefalia e hidrocefalia oculta como • 
expressões clínicas.  Rev Bras Neurol 20:103, 1984.  

Endocardite por Pneumococo.  Relato de três casos.  F Méd (BR) 88: 313, 1984.• 

Paracoccidioidomicose. (Blastomicose sul-americana). Experiência de um Hospital Geral.  • 
Revisão de 81 casos.  Arq Bras Med 58: 237, 1984.  

Paracoccidioidomicose - considerações sobre algumas formas incomuns.  Arq. Bras. Med., • 
58:301-308, 1984.

Endocardite Infecciosa.  Revisão de 44 casos do HSE - INAMPS, RJ, no período de 1981 a • 
1983.  Arq Bras Med 58: 309, 1984.  

Leptospiroses: formas graves. Uma emergência em doenças infecciosas.  Arq Bras Med 58: • 
320, 1984.

Criptococose.  Considerações sobre o envolvimento respiratório.  Arq Bras. Med 58: 329, • 
1984.

Abordagem clínica do doente com infecção.  Arq Bras Med 58: 335, 1984.• 
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Conduta Diagnóstica e Terapêutica nas Infecções de Etiologia Indeterminada. Arq Bras Med • 
58: 369, 1984.

Endocardite infecciosa.  Acometimento neurológico em cinco casos.  Rev Bras Neurol 20: 21, • 
1984.

Doença de Kawasaki.  Relato de caso.  Arq Bras Med 58: 31, 1984.• 

Aneurisma roto do • seio de valsalva em endocardite infecciosa.  Arq Bras Med 58:170, 
1984.

Envolvimento cardíaco na infecção por citomegalovírus.  Arq Bras Med 58: 233-236, 1984.• 

Criptococose pulmonar com envolvimento brônquico. Arq Bras Med 59:13, 1985.• 

Infecção por múltiplos microrganismos oportunistas em hospedeiro com imunodeficiência • 
adquirida.  Relato de caso fatal.  Arq Bras Med 59: 55, 1985.

 Criptococose disseminada.  Lesão pulmonar pseudotumoral, meningoencefalite, lesões • 
cutâneas e ósseas.  Arq Bras Med 59: 173, 1985.

Infecção por actinomicetos em cinco casos de necropsia.  Aspectos clínicos e • 
anatomopatológicos.  Arq Bras Med 59: 177, 1985.

Alterações histológicas miocárdicas na leptospirose.  Estudo em material de necropsia.  Arq • 
Bras Med 59: 305, 1985.

Alterações histológicas hepáticas na leptospirose. Estudo em material de autópsia.  Arq Bras • 
Med 59: 309, 1985.

 Alterações histológicas renais na leptospirose.  Estudo em material de necropsia.  Arq Bras • 
Med 59: 313, 1985.

 Alterações histológicas musculares na leptospirose.  Estudo em material de autópsia. Arq • 
Bras Med 59: 317, 1985.

 Epidemia de Toxoplasmose do SNC em enfermos com AIDS na Cidade do Rio de Janeiro.  • 
Arq Bras Med 59: 397, 1985.

SIDA. Revisão de oito casos. Arq Bras Med 59: 407, 1985.• 

Actinomicose do cólon com disseminação sistêmica em imunodeprimido.  Relato de caso.  • 
Arq Bras Med 59: 443, 1985.

Alterações ósteo-músculo-articulares nas endocardites infecciosas.  Arq Bras Med 59: 455, • 
1985.

Otite externa maligna por • Pseudomonas aeruginosa.  Arq Brasil Neuro-Psiquiatr 43: 384, 
1985.

Infecções respiratórias. Pneumonias e Broncopneumonias. In Pneumologia, Newton Manhães • 
Bethlem (editor), Editora  Atheneu, 3ª edição, p. 221-268, 1984.  

Síndrome de imunodeficiência adquirida: AIDS; a propósito de dois casos fatais. JBM 48(1): • 
26, 1985.

Malignant external otitis caused by Pseudomonas aeruginosa. Report of 3 cases.•   Arq 
Neuropsiquiatr 43 (4): 384, 1985. 

Terapêutica antimicrobiana em infecções graves: visão clinica das septicemias, • 
meningoencefalites e pneumonias. JBM 49 (5/6): 63, 1985.
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Os 323 trabalhos acima citados abrangem uma grande diversidade de temas, 

expressando sua característica de estudar e se atualizar permanentemente, uma 

constante em sua vida profissional. Em uma análise sucinta de sua distribuição por 

temas, verifica-se que 17,1% deles se referem à endocardite, 14,3% à leptospirose, 

9% à criptococose, 7,2% à paracoccidioidomicose e 7% a estafilococcias. São 

abordados, ainda, meningococcemia, mucormicoses, otite externa maligna, 

rickettsioses, estrongiloidíase disseminada, doença de Kawasaki, actinomicose, aids 

e leishmaniose, entre outros exemplos.  

Com publicações divulgadas em diferentes periódicos, fica evidente a sua preocupação 

em disponibilizar os dados para médicos de diferentes especialidades.  Assim, apesar 

da maioria de suas publicações ter sido divulgada no periódico Arquivos Brasileiros 

de Medicina, publicações em revistas para pediatras, neurologistas, radiologistas e 

pneumologistas evidenciam, de forma inequívoca, a sua preocupação em compartilhar 

suas observações clínicas. Essa preocupação decorre de um conhecimento médico 

profundo, que possibilitou a observação de mudanças na história natural de várias 

patologias infecciosas. Esse fato foi especialmente relevante no surgimento de uma 

nova patologia, a infecção pelo HIV, permitindo manifestações acuradas acerca das 

possibilidades clínicas e epidemiológicas desse agente. 

O Dr. Adrelírio Rios transformou em missão pessoal assistir pacientes, formar 

profissionais comprometidos e garantir a plena utilização dos recursos públicos 

existentes no enfrentamento das patologias infecciosas. E se tornou, merecidamente, 

uma liderança médica e humana para todos que tiveram o privilégio de conviver com 

esse homem e profissional tão especial.
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C A P í T U l o

2
“Estude O Passado,

Se Quiseres
 Decifrar O Futuro” 

(Confúcio)

PrinCíPios GerAis do Uso de AnTimiCroBiAnos e 
QUimioTeráPiCos e A ABordAGem ClíniCA do PACienTe              

Com infeCçÃo

Susie Andries Nogueira
Walter Tavares

Este editorial pretende comentar dois artigos do Dr. Adrelírio José Rios Gonçalves 

que, de uma maneira muito didática e ao mesmo tempo objetiva, mantêm-se atuais 

apesar do tempo decorrido das suas publicações de 1988 e 1995, 22 anos e 15 anos 

respectivamente, deixando muito pouco a acrescentar. Eles também nos revelam 

não apenas o profissional competente no lidar com as doenças infecciosas, mas 

o professor nato que tem a preocupação de, com sua larga experiência, mostrar 

diretrizes seguras para a conduta dos internistas e infectologistas no dilema do 

diagnóstico e no tratamento das inúmeras infecções que compõem o perfil das 

nossas doenças endêmicas e epidêmicas. E, não mais que extraordinário, ele também 

aponta problemas futuros como as doenças advindas do aumento das viagens 

internacionais e mobilização de populações de áreas remotas dentro do país, das 

patologias imunossupressoras cada vez mais frequentes, propiciando a emergência 

de novos patógenos e o problema crescente das infecções nosocomiais por bactérias 

multirresistentes aos antibióticos e de difícil controle. 
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Como não poderia deixar de ser, sendo um profissional consciente e de atuação 

basicamente centrada em hospital da rede pública (Hospital dos Servidores do 

Estado e Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião) no município do Rio 

de Janeiro, o Dr. Adrelírio Rios no artigo intitulado “Princípios gerais do uso 

de antimicrobianos e quimioterápicos” de 1988 chama atenção para a “séria 

situação de saúde em nosso país” e informa ao leitor que “Nas últimas duas décadas 

tem se agravado com a proliferação de muitas endemias, o retorno de outras como 

a cólera e o dengue..., culminando com o surgimento de uma nova epidemia que é 

a síndrome de imunodeficiência adquirida que traz como consequência as múltiplas 

epidemias associadas, de pneumocistose, tuberculose, toxoplasmose disseminada, 

criptococose, citomegalovirose, etc. Colateralmente, o aniquilamento das instituições 

públicas assistenciais ... é uma tragédia a qual assistimos perplexos. ...a demanda 

de pacientes aos hospitais públicos é sempre crescente e, paradoxalmente, estas 

instituições, por falta de recursos,  reduzem seus  atendimentos e leitos.” 

Além de enfatizar a importância da comprovação etiológica para a instituição da 

terapia antimicrobiana adequada, tendo como base a história clinica detalhada, o 

exame físico minucioso e os dados epidemiológicos, além dos exames complementares, 

é possível identificar a preocupação do Dr. Adrelírio Rios com a deficiente formação 

microbiológica dos médicos.  Assim, neste primeiro artigo o leitor tem à sua disposição 

quadros nos quais estão relacionados, os microoganismos pertencentes à flora 

humana, os principais agentes bacterianos envolvidos nos processos infecciosos e os 

sítios de infecção hospitalar mais frequentes, com os respectivos agentes. 

Ainda neste primeiro artigo Dr. Adrelírio Rios comenta os princípios gerais do uso 

de antibiótico que listamos abaixo:

Os antibióticos devem ser usados primordialmente para tratamento de 

infecção bacteriana, suspeita ou confirmada. Não podem ser considerados como 

antitérmicos;

Sempre que possível deverá ser colhido material biológico, de forma adequada, 

para cultura e antibiograma;

Para cada infecção existe uma probabilidade previsível de etiologia devendo o 

antibiótico se escolhido baseado nesta possível etiologia, levando em conta a origem 

comunitária ou hospitalar da infecção;

Entre vários antibióticos o melhor será o mais ativo contra a bactéria em questão, 

com farmacocinética adequada, de menor toxicidade, melhor posologia e menor custo;

Somente em poucas ocasiões está indicado associação de antibióticos: etiologia múltipla, 

ação sinérgica comprovada, prevenção de resistência e gravidade da infecção;

Cada paciente tem situação específica que deverá ser levada em conta na escolha 

do antibiótico: imunodepressão, idade, gravidez, alergia, comorbidades associadas; 

Nos casos de imunodepressão deverão ser escolhidos antibióticos de ação 

bactericidas em preferência aos bacteriostáticos; 
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A via de administração e a dose também deverão ser levadas em conta na 

dependência do tipo de infecção e do paciente;

A troca do antibiótico está indicada na falha terapêutica, desde que o diagnóstico 

seja confirmado e as coleções sejam drenadas ou nos casos em que o antibiograma 

mostrar sensibilidade para antibiótico de menor espectro ou de melhor posologia e 

menor toxicidade;

Para cada infecção diagnosticada existe uma duração da antibioticoterapia 

previsível. Nos imunodeprimidos, esta duração é maior.

Atualmente o controle do uso das cefalosporinas de terceira geração e das quinolonas 

é muito importante, pois, indutores de ß lactamases, contribuem significativamente 

para a seleção de bactérias gram negativas multirresistentes. 

Ainda, ao analisar o artigo em questão, observa-se a preocupação Dr. Adrelírio Rios 

com as infecções nosocomiais e a necessidade de controlar a disseminação hospitalar 

da resistência aos antibióticos, considerando as estratégias segundo Wenzel, 1998.

No segundo artigo intitulado “Abordagem clínica do paciente com infecção” 

de 1995, selecionado para compor este capítulo, ressaltamos o raciocínio clínico 

ímpar do Dr. Adrelirio Rios, no sentido da abordagem clinica global do paciente com 

infecção. Utilizaremos o resumo que escreveu e que sintetiza os principais aspectos 

do seu artigo - “São revistos os aspectos de ordem prática e teórica de como um 

infectologista ou internista fazer a abordagem de pacientes com quadro infeccioso. 

Confere-se ênfase à história natural das doenças infecciosas, suas características 

epidemiológicas e distribuição geográfica, bem como às estatísticas bacteriológicas 

e particularidade de predomínio das patologias. São analisados os achados de 

exame físico, em seus mais importantes aspectos. Aponta também a necessidade 

do conhecimento das patologias, não somente das nacionais, como das regiões 

mais remotas do planeta – porque a incrementação das viagens e os movimentos 

migratórios internacionais assim o exige. O caráter dinâmico dos processos mórbidos 

do homem é evidenciado na discussão sobre mudanças de padrões sociais, notáveis 

conquistas científicas, doenças advindas dos progressos médicos, novos tipos de 

hospedeiros (particularmente os imunossuprimidos, responsáveis por extraordinárias 

transformações nas patologias humanas), novos mecanismos de doenças, novos 

agentes e novas doenças, ao lado do retorno de infecções como a cólera e tuberculose. 

Serve ainda esta análise para chamar a atenção sobre a vital necessidade de recursos 

nas áreas sociais de saúde, especialmente nos países subdesenvolvidos, e sobre o 

real valor de um constante aprendizado dos profissionais que se dedicam ao estudo 

das doenças infecciosas humanas e dos animais”.  

Em relação à abordagem de qualquer doente com quadro febril aponta o Dr. 

Adrelírio Rios que “alguns questionamentos devem ser respondidos, desde que não 

somente as doenças infecciosas e parasitárias sejam as responsáveis por febre e 

toxemia, mas também doenças linfoproliferativas, mieloproliferativas, neoplasias 
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malignas, doenças auto-imunes, doenças granulomatosas e outras originam tais 

sinais e sintomas”. 

Também enfatiza que “na análise dos dados epidemiológicos temos que considerar: 

a) levantamento das vacinações, de grande utilidade nas patologias infantis; b) 

origem dos enfermos, trajetórias recentes e mesmo antigas – sendo o conhecimento 

da geografia das doenças nacionais e intercontinentais uma realidade valiosa; c) 

ocupações e exposição a vetores ou a agentes infecciosos.” E em seguida nos oferece 

uma lista muito interessante e completa das patologias regionais brasileiras e também 

a lista de ocupações e exposição aos diferentes vetores ou agentes infecciosos visando 

auxiliar o clínico na busca etiológica do quadro infeccioso de seu paciente.

De forma minuciosa descreve os principais sinais clínicos que o médico, num 

exame clínico judicioso deve procurar a fim de estabelecer o (s) local (is) de infecção 

e também ressalta a importância da história clinica no sentido da “observação do 

processo infeccioso, ou seja, a maneira como se inicia e como progride o mesmo, a 

detecção de qual ou quais órgãos ou sistemas mais acometidos são dados de vital 

importância para a suspeita etiológica da patologia em questão”. 

Após discorrer sobre a clínica, Dr. Adrelírio Rios comenta os principais exames 

complementares para a definição dos órgãos acometidos e dos exames microbiológicos 

disponíveis, aos quais poderíamos acrescentar os exames de imagem como a ressonância 

magnética, os testes moleculares nos seus mais diversos métodos assim como a 

detecção das cargas virais específicas para cada microorganismo e exames sorológicos 

utilizando técnicas mais sensíveis e específicas, disponíveis na última década. 

Não obstante ao completo e produtivo texto, o Dr. Adrelírio Rios brinda o leitor com 

o resumo de 25 casos de pacientes por ele acompanhados, nos quais o diagnóstico 

etiológico foi feito baseado no seu critério judicioso, combinando a clinica, o exame 

físico, dados epidemiológicos e exames complementares, na maioria das vezes com 

recuperação do paciente: são casos de histoplasmose aguda, brucelose, calazar, 

malária, esquistossomose aguda, amebíase, febre maculosa brasileira, endocardite 

aguda estafilocócica, endocardite subaguda, difteria cutânea, criptococose meníngea 

e pulmonar, tuberculose de suprarrenais, listeriose, mediastinite por anaeróbios, 

nocardiose pulmonar, citomegalovirose pulmonar, pneumocistose, tuberculose 

miliar, histoplasmose disseminada, toxoplasmose cerebral, doença de Chagas 

aguda, estrongiloidiase, grave, doença da arranhadura do gato, toxocaríase, 

paracoccidioimicose linfoganglionar.

Ao terminar este editorial, convidamos à releitura dos artigos apresentados nas 

próximas páginas com a certeza não apenas da atualidade dos mesmos, mas com a 

certeza também de uma leitura crítica, repleta de um entusiasmo contagiante de um 

médico e professor que se dedicou com afinco, seriedade, dignidade e muito amor à 

medicina e a todos que puderam compartilhar a vida.
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C A P í T U l o

3
”Tudo o que vale a pena ser feito, 

vale a pena ser bem feito” 
(Confúcio)                                                           

endoCArdiTe infeCCiosA

Cristiane Lamas
Ronaldo Rozenbaum

Dr. Adrelírio José Rios Gonçalves, médico brilhante, mestre, educador, humanista 

e amigo. Introduziu centenas de seus discípulos na arte da medicina; ofereceu a 

cada um deles a possibilidade de se diferenciar na prática médica. Um incansável 

estudante da medicina, professor com notório saber, ansioso para auxiliar os mais 

jovens. Ensinava com humildade; nós, os discípulos, assimilávamos os conhecimentos 

sem perceber que aqueles anos de experiência do nosso ilustre e eficiente mestre 

representavam na verdade anos-luz de sabedoria. Aprendemos a tratar o paciente e 

não a doença; a extrair de cada caso um ensinamento e enxergá-lo de forma mais 

plena.

 Endocardite infecciosa (EI) é uma síndrome clínica de grande pleomorfismo. 

Foi sistematicamente estudada por William Osler que dissertou vários aspectos da 

entidade em suas diversas publicações no período de 1885 a 1909.  Vários autores 

desde então ficaram fascinados pelo tema. Assim como Sir William Osler, nosso 

querido Dr. Adrelírio não escapou a este encantamento; aprendeu muito sobre esta 

entidade à beira do leito; publicou vários artigos e divulgou conhecimento sobre 

diferentes aspectos da EI, que brevemente comentaremos nesta resenha. Ensinou 

cada um de seus discípulos a reconhecer os estigmas periféricos da doença e a 

suspeitar de complicações da EI cuja presença poderia representar a redução na 

sobrevida dos pacientes, tais como a ocorrência de aneurismas micóticos cerebrais 

nas EI com manifestações neurológicas. 
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Certamente é consenso entre seus discípulos que a vasta experiência no 

acompanhamento e tratamento, aliado a sua dedicação ao estudo da EI fez com que 

se tornasse um dos maiores conhecedores desta entidade na cidade do Rio de Janeiro 

e no nosso país. É com grande orgulho que nós, seus discípulos, homenageamos um 

grande e querido médico: Sir Adrelírio José Rios Gonçalves. 

O substrato anatomopatológico da endocardite é a formação de vegetação em 

superfícies valvares, podendo ocorrer também em endocárdio mural, especialmente 

próximo a orifícios intracardíacos anormais, como comunicação interventricular. 

 A apresentação clínica é variável, podendo ser dividida em formas subagudas e 

agudas; a EI pode ser classificada por topografia (o que tem implicações importantes no 

tipo de embolia, nas complicações, na taxa cirúrgica e de letalidade) como endocardite 

do coração esquerdo, acometendo válvulas mitral e aórtica nativas ou do coração 

direito (com lesão de válvula tricúspide, excepcionalmente de válvula pulmonar). 

A topografia esquerda (mitral, aórtica e/ou mitro-aórtica) implica em embolizações 

sistêmicas para o sistema nervoso central, baço, rim e vasculatura periférica. 

Alem disso a destruição valvar mitral ou aórtica traz alto impacto hemodinâmico 

nas apresentações agudas, em que a etiologia estafilocócica predomina, evoluindo 

para cirurgia mais frequentemente. A endocardite tricúspide que pode evoluir 

com embolia para pulmão, apresenta menor gravidade e pode ser resolvida quase 

sempre clinicamente por antimicrobianos sistêmicos, ao menos quando de aquisição 

comunitária, ainda que a etiologia predominante seja estafilocócica. 

Embora a EI permaneça como uma doença relativamente infrequente na população 

geral (2 a 5 casos/100.000/ano), em populações específicas vem crescendo, 

especialmente em pacientes hospitalizados e idosos.  Reconhecidamente, dentre 

os hospitalizados, os hemodialisados, pelos frequentes acessos à vasculatura, são 

considerados desde a década de 60, quando este procedimento foi iniciado, um grupo 

de risco especial. No artigo intitulado “Endocardite em hemodialisados: uma 

nova síndrome” de autoria de Mansur Filho, Adrelírio Rios e colaboradores, cinco 

casos são apresentados com discussão dos dados brasileiros. 

Quanto a outro grupo de risco elevado para EI, pacientes com valvulopatia 

reumática, cardiopatia congênita, corrigida ou não, com retalhos (patches), com 

próteses valvares ou dispositivos intracardíacos e os que já tiveram endocardite 

prévia, no artigo de revisão “Endocardite em próteses valvares” mostra a alta 

letalidade, principalmente de EI precoce. O uso de drogas injetáveis, reconhecido, 

vem diminuindo sua incidência, possivelmente por mudança nos hábitos destes 

indivíduos, que passaram a usar outras drogas por outras vias, ex. crack, haxixe.

Alguns aspectos clínicos característicos da EI merecem destaque como as 

manifestações osteomusculares e neurológicas. No manuscrito “Manifestações 

músculo-esqueléticas na endocardite infecciosa: estudo de 87 casos no 

Hospital dos Servidores do Estado – RJ” foi possível identificar o predomínio 
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de mialgia e artralgia em uma série de 87 pacientes com manifestações 

musculoesqueléticas. Artrite séptica, como em outras séries descritas na literatura, 

foi incomum e teve S. aureus como principal agente etiológico. Várias publicações 

referentes a manifestações neurológicas foram feitas; enfatizamos a publicação de 

1987 “Alterações neurológicas na endocardite infecciosa: estudo de 105 

casos” na qual 41(39%) dos 105 pacientes com EI apresntaram alterações do SNC 

e destes 24/41(59%) evoluíram a óbito. Além da frequência do evento neurológico, 

e de sua morbiletalidade, os autores ressaltam a importância do diagnóstico 

diferencial com acidente vascular encefálico, meningite e quadros psiquiátricos. 

Complementarmente, a publicação intitulada “Endocardite infecciosa, aneurisma(s) 

micótico(s), hemorragia subaracnóidea e outras lesões neurológicas: estudo clínico 

e anatomopatológico” em 1991 apresenta 35 casos de lesões do SNC avaliados por 

autópsia. Os dados observados são de grande importância, visto que há cada vez 

menos estudos deste tipo. Destes casos, 25/35 apresentaram alterações do SNC 

sendo 12 grandes abscessos, 12 microabscessos, 20 com extensa área de hemorragia 

intraparenquimatosa e 8 aneurismas micóticos.

Aspectos novos em endocardite infecciosa dizem respeito aos critérios diagnósticos 

e a novos agentes etiológicos descritos, principalmente zoonóticos, como Coxiella 

burnetii e Bartonella spp. Quanto aos critérios diagnósticos, a sistematização com 

base nos critérios de Jones, conhecida como os critérios de Duke, acrescidos de 

modificações por outros autores e uma revisão pelo próprio grupo, vieram a 

constituir-se em importante ferramenta prática, à beira do leito, para estabelecer se 

o caso clínico vem a ser definitivo, provável ou descartado, tornando de certo modo 

mais fácil a decisão do médico assistente, visto não ser fácil o diagnóstico de EI. 

Basicamente utilizando critérios microbiológicos maiores como microorganismo típico 

ou hemoculturas persistentemente positiva ou ainda sorologia positiva para Coxiella 

burnetii e critérios ecocardiográficos maiores como vegetação típica, abscesso 

paravalvar, “leak” paraprotético, regurgitação valvar nova, além de vários critérios 

clínicos menores: febre, esplenomegalia, VHS, PCRT elevados, hematúria microscópica, 

manchas de Janeway, hemorragias subungueais, hemorragia subconjuntival, êmbolos 

sépticos para pulmão, baço, rins, aneursima micótico, entrre outros. 

Quanto aos novos agentes, Coxiella burnetii and Bartonella spp. têm sido 

reconhecidos como a principal etiologia na endocardite infecciosa hemocultura 

negativa em grandes séries da França, e em séries menores na Argélia e Tunísia. 

Coxiella está relacionada à inalação de aerossóis provenientes de produtos animais, 

principalmente placenta, lã, leite, queijos. Bartonella spp. tem um grande reservatório 

de animais vertebrados, sendo o melhor conhecido o gato (B. henselae), mas também 

cães (B. berkhoffii). Os vetores de B. quintana ainda não são tão bem conhecidos e 

não restringem-se ao piolho do corpo humano. No Brasil, há estudos que mostram 

a circulação de Bartonella e Coxiella, com base na evidência sorológica e molecular. 
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Contudo é preciso estar atento à história epidemiológica dos pacientes no quadro de 

EI hemocultura negativa, para solicitar sorologias específicas e estudos de biologia 

molecular. Também novo, em EI, é o papel de Tropheryma whipplei, agente da 

doença do Whipple, responsável por diarréia em crianças, além de quadros intestinais 

crônicos associados ou não a EI.

O principal avanço tecnológico em EI, além da ecocardiografia, cada vez mais 

precisa, em seu modo transesofágico (apesar de operador dependente), é o 

diagnóstico através de biologia molecular de valvas excisadas. Este método, 

além da histopatologia tradicional e com as técnicas novas, como auto- 

imunohistoquímica e a hibridização in situ (FISH) fariam com certeza o nosso 

querido Dr Adrelírio Rios vibrar.
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C A P í T U l o

4
 “Nada na vida deve ser temido, apenas compreendido.

 Agora é hora de compreender mais, para temer menos.” 
(Marie Curie)                                                           

esTAfiloCoCiAs

Glaura Florim e
Márcio Bóia 

Embora estimativas mostrem que 20-30% da população humana seja portadora de 

Staphylococcus aureus, estas bactérias gram-positivas são consideradas um dos mais 

importantes agentes bacterianos causadores de doença humana em decorrência de 

sua facilidade de determinar abscessos metastáticos, de sua capacidade invasora e de 

resistência antimicrobiana progressiva. Têm desenvolvido resistência a virtualmente 

todas as classes de antimicrobianos disponíveis para uso clínico.

Causadores de um amplo espectro clínico de doença, desde infecções cutâneas a 

quadros graves septicêmicos com complicações osteoarticulares, pleuropulmonares, 

endocardites, tromboflebite de seio cavernoso e meningoencefalite, entre outras 

manifestações, S. aureus são agentes também da síndrome do choque tóxico, 

da síndrome da pele escaldada e da gastroenterite estafilocócica, agravos estes 

dependentes da liberação de toxinas.

Historicamente, a capacidade adaptativa de diferentes cepas de S. aureus aos 

antibióticos levou, no início da década de 1960, à emergência de cepas de S. aureus 

resistente à meticilina (oxacilina) que desde então vem determinando sérios problemas 

clínicos e terapêuticos tanto nas infecções estafilocócicas adquiridas em ambiente 

hospitalar, com as cepas denominadas S aureus meticilina resistente (MRSA), quanto 

nas infecções de origem comunitária, com as cepas S. aureus meticilina resistente 

adquiridas na comunidade (CA-MRSA – do inglês community- acquired).
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CA-MRSA tem se tornado um agente frequente de infecções cutâneas adquiridas 

na comunidade. Grupos de alto contato físico são particularmente afetados e incluem 

atletas, militares, usuários de drogas endovenosas, entre outros. Podem causar doença 

invasiva grave como pneumonia necrosante, bacteriemia e fasciite necrosante. CA-

MRSA tem se disseminado da comunidade para os hospitais, ocasionando surtos de 

infecções relacionadas com a assistência à saúde.

Dentro deste contexto, estudos recentes mostram que, para o desenvolvimento de 

novas e efetivas estratégias terapêuticas, é necessário ter uma maior compreensão 

dos mecanismos genéticos e bioquímicos das diferentes cepas de S. aureus onde os 

fatores de virulência, a organização genômica, a regulação da expressão dos genes 

relacionados com a virulência bacteriana e os mecanismos que levam a resistência à 

meticilina devam ser considerados.

Além de S aureus, as estafilococcias podem ser causadas também por estafilococos 

coagulase negativos (ECN) como Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus 

haemolyticus e outros, quase que invariavelmente associados com corpos estranhos 

implantados nos pacientes como cateteres venosos centrais, cateteres urinários e de 

diálise peritoneal, valvas cardíacas mecânicas, entre outros.

Nos estudos das estafilococcias, o professor Adrelírio Rios contribuiu de uma forma 

inestimável. A sua preocupação com a diversidade das manifestações clínicas das 

estafilococcias, a gravidade em muitas delas, a necessidade de um diagnóstico rápido 

e do tratamento imediato, com atenção para possível resistência bacteriana, foram 

registros frequentes em muitos de seus trabalhos. Nas suas palestras sobre infecção 

por Staphylococcus aureus, comparava o microrganismo “a um guerreiro perfeito” e 

que deveríamos “dispor de todas as armas contra ele”.

Com uma fantástica experiência e profundo conhecimento de medicina clínica e das 

doenças infecciosas em especial, o diagnóstico diferencial entre as diversas entidades 

nosológicas era um desafio constante. As septicemias, vasculites infecciosas e não 

infecciosas, as artrites, as doenças bolhosas e celulites de maneira geral, as doenças 

infecciosas primárias ou com manifestações do sistema nervoso central faziam 

parte desse universo. Em dois trabalhos com grandes casuísticas, “Septicemias 

Estafilocócicas. Análise de 113 casos” publicado em 1982 e “Manifestações 

oesteoarticlares nas septicemias estafilocócicas. Estudo de 101 casos no 

Hospital dos Servidores do Estado – RJ” de 1986, muitíssimo bem elaborados, 

são relatadas, de maneira minuciosa, as características da infecção estafilocóccica 

nas septicemias (sepse). São descritos mais de 200 casos com detalhada abordagem 

das manifestações clínicas com especial atenção às osteoarticulares. O acometimento 

do sistema nervoso central simulando infecção primária cerebral foi um legado em 

diversas publicações.
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No artigo intitulado “Endocardite Estafilocócica Aguda Simulando 

Meningococcemia com meningoencefalite” publicado em 1982, Dr. Adrelírio 

Rios chama atenção para a dificuldade no diagnóstico diferencial da meningite 

meningocóccica com lesões cutâneas e finaliza o artigo com uma a discussão da 

gênese das mesmas.

No quarto e último capítulo selecionado para esta coletânea, “Síndrome do Choque 

Tóxico Estafilocócico” de 1986, dois casos clínicos clássicos são descritos com 

ênfase no terceiro caso da SCTE no qual “apenas uma parte das características” está 

presente, colocando assim em evidência, como muito bem enfatizou, “a possibilidade 

de que se mostre incompleto o espectro clínico desta condição”.

A forma precisa e sintética de redação científica, a riqueza com que descreve as 

manifestações clínicas e sua abordagem, a grande preocupação na investigação das 

variáveis epidemiológicas e da história fizeram  com que suas publicações, escritas em 

conjunto com seus colegas mais jovens e alunos, registrassem toda uma experiência 

na abordagem das estafilococcias. A leitura desses artigos nos traz um conhecimento 

ímpar no conhecimento desta doença tão importante na prática médica e na saúde 

pública.
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C A P í T U l o

5
“Ciência sem consciência é apenas

ruína da alma” 
(François Rabelais)

 

lePTosPirose

Elba R S de Lemos e
José Carlos P. Mello

Nas últimas décadas, apesar dos esforços para erradicar as doenças infecciosas, 

patógenos, predominantemente zoonóticos, até então desconhecidos ou subestimados, 

emergiram com impacto na saúde humana. O número destas zoonoses (re)-emergentes 

associadas com artrópodes e roedores, que se encontram mundialmente distribuídos, 

tem crescido como consequência, entre outros fatores, de um maior contato humano 

com animais e artrópodes capazes de transmitir doença, de desastres naturais, do 

aumento do interesse da comunidade científica e de uma maior disponibilidade de 

novas técnicas diagnósticas.

Entre os agentes relacionados às zoonoses emergentes e re-emergentes se 

destacam as leptospiras, que nas últimas quatro décadas têm sido identificadas como 

importante problema na saúde publica em diferentes regiões no Mundo.

Considerada no Brasil uma doença endêmica e eventualmente epidêmica em 

períodos chuvosos, principalmente em centros urbanos com grande aglomeração 

populacional associada a condições inadequadas de saneamento e infestação de 

roedores, o seu amplo espectro clínico seja nas formas anictéricas quanto nas formas 

ictéricas torna o diagnóstico diferencial da leptospirose complexo, principalmente 

na ausência das características clínicas e epidemiológicas previamente descritas e 

reconhecidas.
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No Brasil, assim como em muitos países do continente americano, doenças febris 

agudas hemorrágicas, ictéricas bem como exantemáticas, são frequentemente 

diagnosticadas clinicamente, fato que, além de dificultar e/ou inviabilizar a vigilância 

epidemiológica, interfere nas medidas terapêuticas e profiláticas destas infecções.

A circulação de leptospira, vírus dengue, rickettsias, hantavírus, vírus das hepatites 

virais, em especial vírus da hepatite A, Plasmodium falciparum, vírus da febre amarela, 

arenavírus, entre outros agentes infecciosos, tornam o exercício do diagnóstico 

diferencial extremamente difícil, principalmente em situações de epidemias quando 

estes e muitos outros agravos díspares nem sempre são reconhecidos nas unidades 

de atendimento da rede pública e privada.

Outra grande preocupação é quanto ao grande espectro clínico destas infecções, 

cujas variantes tornam o seu reconhecimento ainda mais difícil e a instituição de 

protocolos clínicos associados com uma vigilância laboratorial para os principais agravos 

passa a ser imperativa, considerando a inexistência de instrumento clínico sensível e 

específico que possibilite o reconhecimento dos principais agentes causadores.

A leptospirose é doença que em nosso meio urbanizou-se já há décadas, deixando 

de ser basicamente infecção da zona rural que acomete pessoas em contato com 

os animais do campo. É endêmica, ocorrendo por todo o período do ano com casos 

isolados ou em pequenos surtos; e pode cursar com epidemias de maior ou menor 

proporção, em geral associadas às chuvas torrenciais do verão, quando ocorrem 

enchentes e inundações e transbordamento dos rios. Na cidade do Rio de Janeiro 

em 1988 e 1996 aconteceram as duas últimas epidemias de grandes números, 

registrando-se entre 500 e 1800 ou mais casos em cada uma delas no espaço dos 

meses de fevereiro e março. Curiosamente, nos primeiros meses de 2010, apesar 

das chuvas muito intensas, com enchentes e vários desabamentos de construções 

irregulares, não se observou uma epidemia como essas anteriores, mas somente o 

aumento do número de ocorrências relacionadas à exposição no mês de abril. Há 

especulações sobre tal comportamento. Existem dados da Gerência de Controle de 

Roedores da Companhia de Limpeza Urbana COMLURB do Rio de Janeiro de uma 

diminuição da população de roedores Rattus norvegicus (ratazana de esgoto, semi-

aquática de água doce), e uma expansão de Rattus rattus (rato de telhado), reputado 

como hospedeiro menos frequente de Leptospira spp. Contudo, a explicação deve ser 

multifatorial. O que se pode afirmar neste momento é que parece que não houve uma 

transmissão efetiva que assegurasse um número maior de casos. Diluição do inóculo 

bacteriano necessário, diminuição da população geral de roedores, tocas dos animais 

mais afastadas das habitações humanas, modificação das condições de moradia, 

entre outras, todas são possibilidades, ainda que difíceis de serem examinadas para 

comprovação.

Nestas epidemias verificou-se também uma letalidade baixa (8% e 3%), em 

contraposição à observada entre casos endêmicos (variável entre 15% ou mais), 
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fato já observado em outras oportunidades. Este e tantos outros pontos clínicos 

eram destacados pelo Dr. Adrelírio Rio não só em discussões inesquecíveis à beira do 

leito como também registrados na literatura médica por ele produzida. Lembremos a 

presença relativamente frequente (20%) de herpes peribucal, a diarréia como sinal de 

mau prognóstico nas formas ictéricas graves e as manifestações neuropsíquicas, com 

a inversão do padrão do sono do dia pela noite e o comportamento aborrecido e mal-

humorado que esses pacientes podem apresentar, díspares de seu habitual. Ainda, 

o olhar úmido, brilhante, que se pode observar nestes pacientes, pela vasodilatação 

em conjuntivas, e a “língua de papagaio”, de tal modo a mucosa fica ressequida, 

fruto da desidratação. Mas em especial, porque potencialmente fatal, quando ele 

chamava à atenção para a possível e não incomum semelhança entre leptospirose e 

afecções hepatobiliares, por vezes urgências cirúrgicas, principalmente em mulheres 

com sobrepeso, mas também em homens: colelitíase ou coledocolitíase, colecistite, 

colangite ascendente, abscessos de fígado.

Esse legado, verdadeiras pérolas dispersas na literatura, atual em sua maior parte, 

começa aqui a ser resgatado.
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C A P í T U l o

6
   O que dizer o discípulo de seu mestre 

senão bendizer o encontro feliz

miCoses sisTÊmiCAs

Elba R S de Lemos,
Glaura M F Terra e
Ronaldo Rozenbaum

Certa vez o título de “notório saber” foi reivindicado por um aluno de pós-graduação 

para que o Dr. Adrelírio pudesse ser seu orientador na tese dissertando sobre a 

criptococose. Por unanimidade o título foi prontamente concedido pelos exemplos 

de suas lutas e conquistas, pela incansável procura do saber, pela assistência aos 

pacientes e representava uma homenagem sincera àquele que reconhecidamente se 

tornou um dos maiores micologistas clínicos do nosso país. É importante registrar a 

eterna amizade do Dr. Adrelírio José Rios Gonçalves com um dos maiores micologistas 

do nosso país, Alberto Thomaz Londero, da Universidade Federal de Santa Maria, 

Rio Grande do Sul. A amizade, o companheirismo, a influência mútua no campo da 

micologia fica evidente nas publicações em conjunto ou naquelas em que o saudoso 

Dr. Londero o homenageia com delicada e sincera dedicatória. 

Neste capítulo, considerando a abrangência do tema, nos restringiremos às micoses 

sistêmicas causadas pelos fungos causadores de criptococose, histoplasmose e 

paracococcidiodomicose.  Assim, os artigos publicados pelo nosso querido Dr. Adrelírio, e 

aqui selecionados, serão apresentados com o objetivo, para os que tiveram a oportunidade 

de conhecê-lo, de homenagear este queridíssimo e inesquecível mestre e apresentar 

para os jovens que talvez pela primeira vez escutem falar dele, uma pequena amostra 

de sua enorme contribuição no campo da micologia no Brasil e no Mundo.
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Micoses sistêmicas são infecções cosmopolitas causadas por fungos que se 

transmitem ao homem por inalação de propágulos presentes em ambientes 

contaminados e que determinam um amplo espectro de manifestação clínica na 

dependência da espécie de fungo e das condições imunológicas dos pacientes. 

As principais micoses sistêmicas, a paracococcidiodomicose, com distribuição 

geográfica limitada do México à Argentina, criptococose e histoplasmose, duas 

micoses cosmopolitas, sempre foram objeto de atenção do Dr. Adrelírio Rios que, 

durante o período da década de 1960 a 2000 publicou dezenas de trabalhos sobre 

micoses profundas, com maior ênfase na critpococose e paracococcidiodomicose, 

como podemos observar na listagem disponível no capítulo 01 desta coletânea.

Com a porta de entrada pelo aparelho respiratório, os fungos causadores da 

criptococose, assim como da histoplasmose e paracococidiodomicose, fazem a 

disseminação para outras estruturas que pode resultar em diferentes manifestações 

clínicas.  

No trabalho intitulado “Criptococose – O grande iceberg clínico e micológico”, 

publicado em 1983, o Dr. Adrelírio Rios, a partir do relato de um caso, cujo diagnóstico 

tardio associado ao uso de corticóides determinou o óbito, faz, em conjunto com os 

seus colaboradores, uma reflexão sobre as dificuldades no diagnóstico da criptococose 

e, de forma contundente, informa que “é lamentável que o diagnóstico da criptococose 

em nosso meio, além de frequentemente causar surpresa, seja quase sempre tardio 

e muitas vezes de necropsia”.  Embora o texto tenha sido produzido há mais de 25 

anos atrás, mesmo com a introdução, na atualidade, de novas metodologias como, 

por exemplo, as técnicas moleculares, as dificuldades no diagnóstico diferencial 

persistem e como muito bem explicitou na introdução do referido manuscrito “Se 

não houver uma conscientização global para o tema, continuaremos submetidos a 

frustrantes perdas de vidas ou a presenciar sequelas extremamente sérias.” 

No segundo trabalho selecionado “Criptococose. Uma patologia em franca 

expansão”, Dr. Adrelírio e colaboradores analisam 13 casos de criptococose e alertam 

sobre as perspectivas futuras “uma trajetória de franca ascensão, em decorrência 

do crescente número de indivíduos imunossuprimidos, resultante dos progressos da 

tecnologia científica e de modificações dos padrões nas várias sociedades humanas” 

antevendo o que viria com início da epidemia de AIDS no Brasil e no Mundo.   

Nos artigos que serão apresentados a seguir, “Cryptococcus neoformans 

var. gattii in a Brazilian AIDS patients” publicado em 1990 e “Cryptococcus 

neoformans varieties as agents of crytococcosis in Brazil” publicado em 1992, 

no qual um estudo sobre as variedades de C. neoformans isolados de 83 pacientes 

brasileiros é apresentado em colaboração com o Serviço de Micologia do Hospital 

Evandro Chagas e Instituto de Medicina Tropical de Antuérpia, os autores chamam 

atenção para a ubiquidade na natureza e a exposição frequente da população ao 
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C. neoformans var. neoformans, o acometimento preferencial de hospedeiros 

imunossuprimidos por esta variedade e o seu predomínio entre pacientes com AIDS 

caracterizando o seu comportamento oportunista mesmo em regiões onde a variedade 

gattii é endêmica. 

Por fim, ainda no tema criptococose, merece destaque a publicação de 1994 

intitulada “Clinical Epidemiological Study of 171 cases of Cryptococcosis” 

no qual um estudo clínico-epidemiológico histórico de 171 casos de criptococose 

assistidos em 24 instituições de saúde durante o período de 1960 a 1989 chama 

atenção para os aspectos epidemiológicos, as manifestações clínicas, as dificuldades 

diagnósticas e os diferentes aspectos histopatológicos da doença.

Quanto à histoplasmose, são apresentadas três publicações, sendo que uma delas 

trata-se do relato de três casos de AIDS associados com histoplasmose e critpococose 

(Associação de criptococose e histoplasmose em pacientes portadores da 

síndrome de imunodeficiência adquirida. Relato de três casos). No segundo 

artigo selecionado, “Mediastinite fibrosante por histoplasmose”, de 1986, é 

apresentado um caso de um adulto jovem com síndrome de compressão da veia 

cava superior causada por infecção por Histoplasma capsulatum. No terceiro e 

último artigo “Histoplasmose clássica de forma disseminada em pacientes 

imunossuprimidos”, publicado em 1990, Adrelírio e colaboradores discutem 

histoplasmose disseminada a partir do relato de quatro casos em pacientes 

imunossuprimidos. Em um dos parágrafos, incisivamente informa ao leitor que 

“A histoplasmose disseminada deve ser considerada no diagnóstico diferencial de 

pacientes imunossuprimidos que apresentem febre de origem obscura, acentuado 

emagrecimento, infiltrados pulmonares associados a escassos sintomas respiratórios, 

linfadenomegalias e esplenomegalia”. 

Os trabalhos sobre paracococidioidomicose que fazem parte desta coletânea e 

que se encontram disponíveis a seguir é uma pequena demonstração da importância 

do nosso querido Adrelírio Rios no tema em questão. Descrita por Lutz em 1908, 

a paracoccidioidomicose permanece, na América Latina, como a mais importante 

micose profunda que atinge os hospedeiros não imunocomprometidos. 

A revisão apresentada em 1997 nos Arquivos Brasileiros de Pediatria, 

“Paracoccidiodomycosis in Brazilian children. A critical review (1911-

1994)”, é uma obra indispensável para qualquer profissional que deseja estudar o 

tema.  Com a finalidade de definir as principais características clínicas e ao mesmo 

tempo, mostrar os procedimentos adotados que levam ao diagnóstico definitivo, 

Adrelírio e colaboradores fazem uma revisão sobre a paracoccidioidomicose em 

crianças brasileiras. Considerando que uma melhor conceituação clínica da micose na 

infância permite o diagnóstico mais precoce e, consequentemente, maiores chances 

terapêuticas, o comportamento epidemiológico, clínico, laboratorial e de diagnóstico 

também foram analisados. Assim, de acordo com a apresentação clínica, os pacientes 
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podem ser classificados em três grupos: Grupo 1- forma disseminada crônica tipo 

adulto; Grupo 2- Forma pulmonar progressiva primária e Grupo 3 – forma disseminada 

subaguda (tipo juvenil). 

Não obstante a descrição clínica, a sua classificação em grupos, o trabalho 

reforça também o conceito de “reserváreas” do fungo na natureza. Em decorrência 

do deslocamento espacial pequeno e limitado das crianças, particularmente as de 

pequenas idades, estas, assim, podem servir como marcadores de áreas endêmicas 

da doença.  

No artigo intitulado “Considerações sobre a Hipereosinofilia na 

Paracoccidioidomicose Infantil. Apresentação de um Novo Caso”, Adrelírio e 

colaboradores chamam a atenção para a eosinofilia que é observada com freqüência 

em infantes com a micose e alertam sobre a necessidade do diagnóstico diferencial 

com outras causas de hipereosinofilia como as parasitoses intestinais com ciclos 

pulmonares, a larva migrans visceral, a esquistossomose aguda toxêmica, a síndrome 

hipereosinofílica, a angiostrongilíase, entre outras condições. 

Com mais de 20 artigos publicados sobre paracococcidioidomicose, passa a 

ser leitura obrigatória também o artigo “Paracoccidioidomicose: uma seleta 

de formas incomuns, raras e interessantes”, de 1997, no qual o leitor tem a 

possibilidade de se debruçar sobre o relato de 30 casos que foram acompanhados 

pelos autores. Pela diversidade das manifestações clínicas e pelo interesse que 

desperta em várias especialidades médicas, os autores enfatizam as dificuldades 

no reconhecimento da doença e no diagnóstico diferencial com outras patologias e 

finalizam com o comentário que “São postas em evidência características proteiformes 

da paracoccidioidomicose, assim como seus principais diagnósticos diferenciais, 

justamente para aguçar o espírito clínico de todos aqueles que se interessam por tão 

importante tema da patologia humana.”   
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7
“Quem não sabe o que procura 

não entende o que encontra” 
(Claude Bernard)

riCKeTTsioses

Elba R S de Lemos e
José Carlos P. Mello

As rickettsioses são doenças infecciosas não contagiosas de distribuição cosmopolita, causadas por 
bactérias intracelulares obrigatórias transmitidas por carrapatos, outros ácaros, pulgas e piolhos, que 
ocorrem, com exceção do tifo epidêmico, como casos isolados ou em pequenos surtos. Embora atualmente 
sob o aspecto taxonômico devam ser consideradas como um grupo de doenças causadas restritamente 
por proteobactérias do subgrupo α1 (rickettsias do grupo da febre maculosa e do tifo e as ehrlichias), a 
Bartonella spp. e a Coxiella burnetti, respectivamente, proteobactérias do subgrupo α2 e proteobactéria do 
grupo γ, continuam sendo estudadas no campo da rickettsiologia.

No Brasil, a febre maculosa brasileira (FMB), transmitida por picada de carrapato e causada pela 
Rickettsia rickettsii, é a rickettsiose mais prevalente e reconhecida, embora existam relatos de casos 
confirmados e suspeitos de tifo recrudescente, tifo endêmico, ehrlichiose, tifo transmitido pela pulga do 
gato e rickettsiose variceliforme, além da febre Q e bartoneloses, como de duas novas rickettsioses causadas 
por diferentes rickettsias do grupo da febre maculosa associadas com adenomegalia e escaras nos estados 
da Bahia e São Paulo. Aqui, novas áreas do conhecimento, particularmente a biologia molecular, genômica 
e suas tecnologias associadas, contribuem decisivamente no diagnóstico etiológico diferencial. 

Embora a primeira publicação sobre a FMB tenha sido registrada em 1929, existem 

evidências do conhecimento da doença pela população no interior do País antes de 

1900. Ainda que reconhecida há mais de oito décadas, principalmente na região 

sudeste brasileira, a FMB tornou-se doença de notificação compulsória somente em 
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outubro de 2001 pela Portaria MS nº 1.943, de 18/10/01 e desde então o número de 

casos notificados tem aumentado, com mais de 650 confirmados, com uma letalidade 

média de 27% (Ministério da Saúde do Brasil, 2008).

Dos casos confirmados e notificados de FMB até o final de 2009, a maioria das 

infecções ocorreu nos estados da região sudeste e no Estado de Santa Catarina. A 

infecção é sazonal, com a ocorrência de maior número de casos de febre maculosa 

durante o período de junho a outubro, correspondendo ao aumento da atividade dos 

carrapatos e do concomitante maior contato do homem com estes artrópodes.

A FMB, na maioria das vezes, se apresenta como casos isolados, mas pode ocorrer a 

doença entre membros de uma mesma família ou grupos de indivíduos com atividade 

em comum, como ocorreu com o surto de Itaipava, distrito de Petrópolis, Rio de 

Janeiro, em 2005, quando foi possível identificar R. rickettsii em amostras de sangue 

e de tecido dos pacientes.

Como doença do viajante, a febre maculosa vem sendo considerada, segundo 

dados da rede de Vigilância Geosentinela, como uma das mais importantes doenças 

dos viajantes nas duas últimas décadas, especialmente entre os viajantes procedentes 

da África do Sul que podem se infectar com Rickettsia africae, uma rickettsia de 

menor patogenicidade, embora casos de febre maculosa causada por Rickettsia 

conorii também possam ocorrer, como aconteceu em 2008 quando foi identificada 

em amostra de sangue de caso fatal de um paciente sul-africano com suspeita de 

virose hemorrágica causada por arenavírus no Brasil.

Em relação às outras rickettsias, considerando o conceito mais amplo previamente 

definido, é importante chamar a atenção para o crescente aumento de bartoneloses 

no Mundo e também no Brasil, embora extremamente subestimada, em crianças que 

não raramente são internadas com o diagnóstico de doença mieloproliferativa assim 

como em pacientes com meningoencefalite e endocardite. Com os felinos sendo 

considerados os maiores reservatórios, estudos conduzidos nos últimos anos têm 

demonstrado a ampla dispersão dos agentes, com 27% a 90% dos gatos analisados 

com evidência molecular de infecção por Bartonella spp. em diferentes áreas do 

território fluminense.

Recentemente, com a identificação molecular, pela primeira vez no Brasil, de 

Coxiella burnetii, agente da febre Q, em pacientes no estado do Rio de Janeiro, foi 

possível aumentar o número de rickettsioses submetidas à vigilância epidemiológica. 

Além do quadro pulmonar e hepático, endocardite assim como febre de origem 

obscura associada com trombocitose têm sido identificadas, ratificando o conceito de 

rickettsioses lato sensu como um grupo de doenças subestimadas e negligenciadas 

no Brasil e no Mundo.

Este capítulo reúne três publicações sobre rickettsioses, mais especificamente 

sobre a febre maculosa brasileira, durante as décadas de setenta e oitenta do século 
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passado. Em um período cujo conceito equivocado de eliminação e erradicação de 

doenças infectoparasitárias em contraposição a importância das doenças crônicas 

degenerativas, os três trabalhos publicados refletem a preocupação do Dr. Adrelírio 

Rios com as zoonoses transmitidas por artrópodes, antevendo, assim, o conceito de 

doença negligenciada tão utilizado nas últimas duas décadas.

A publicação intitulada “Rickettsioses: a propósito de quatro casos 

diagnosticados no Rio de Janeiro de febre maculosa brasileira” onde afirma 

que “a febre maculosa brasileira e outras rickettsioses são pouco conhecidas e 

estudadas” e que é necessário “despertar a atenção dos médicos” reflete o que o 

entusiasta mestre incutia nos jovens médicos que com ele conviviam.  O interesse 

pelo conhecimento e, neste caso especial, por um grupo de zoonoses, cujo fascínio 

advinha da resposta completa ao tratamento antimicrobiano adequado, transformava 

um caso clínico em “um caso bonito!” que merecia ser visto e aprendido. Não foram 

poucas as vezes que febre maculosa fez parte de uma lista de diagnósticos prováveis 

diante de um paciente com exantema, febre e cefaléia. Era o exercício do diagnóstico 

sindrômico entremeado de história da medicina e de frases como “É mais fácil sair do 

erro do que da confusão” (Confúcio) ou “Quem não sabe o que procura não entende o 

que encontra” (Claude Bernard) que ainda permanecem no dia-a-dia dos que tiveram 

a oportunidade de tê-lo por perto.

Merece atenção que o descrito na referência “Febre Maculosa Brasileira. 

Considerações relativas a dois casos da cidade do Rio de Janeiro” talvez seja 

a primeira descrição em publicação científica de caso de febre maculosa dentro da 

área geopolítica da cidade do Rio de Janeiro, paciente contaminando-se no bairro 

de Irajá e outro na Ilha do Governador. A imensa maioria dos casos descritos, ainda 

que porventura atendida em hospitais da capital, é proveniente das cidades rurais e 

semirrurais próximas onde adquire-se a doença, como Nova Iguaçu, Volta Redonda, 

Barra do Piraí, Barra Mansa, Petrópolis , Itaboraí e tantas outras.

Por outro lado, é triste constatar que todos esses prontuários médicos dos 

pacientes descritos nas publicações, em especial dos casos descritos neste capítulo, 

por descaminhos, não existem mais na instituição Hospital Estadual São Sebastião, 

todos perdidos.

É de se acreditar que essa luz forte lançada pelo Dr. Adrelírio José Rios Gonçalves 

sobre essa importante zoonose, em nosso meio, iluminou e assim deve permanecer, 

com seu ensino no currículo médico e na educação continuada.

A seguir as três publicações sobre as rickettsioses sob a coordenação do Dr. 

Adrelírio Rios, enumeradas abaixo, são apresentadas em ordem cronológica:

Gonçalves AJR, Costa IC, Siqueira SMC, Pinto AMM, Melo JCP, Lazera M. Riquetsiose: 

a propósito de um caso. Revista Méd. HSE 1977; 29 (4): 223-32. 

Gonçalves AJR, Lopes PFA, Melo JPC. Pereira AA, Pinto AMM, Lazera MS et al, 
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1981. Rickettsioses: a propósito de quatro casos diagnosticados no Rio de Janeiro de 

febre maculosa brasileira. Folha Médica; 82: 127-134.

Gonçalves AJR, Pinto AMM, Melo JPC, Lazera MS, Teixeira CRU, Morais JC,  et al, 

1981. Febre Maculosa Brasileira. Considerações relativas a dois casos da cidade do 

Rio de Janeiro. JBM; 41(2): 55-57.
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C A P í T U l o

8
“Aprender sem pensar é trabalho perdido”

(Confúcio)

síndrome dA imUnodefiCiÊnCiA AdQUiridA

Jacqueline A. Menezes e
Luiz Fernando C. Passoni

Adrelírio Rios sempre foi um visionário. Um visionário, não por possuir poderes mágicos 

ou extrassensoriais, mas sabedoria. Leitor insaciável, e não só de textos médicos, sua 

capacidade de prever o futuro da evolução clínica e/ou epidemiológica das doenças 

infecciosas derivava do seu profundo conhecimento da história destas doenças na 

humanidade, desde a antiguidade até os anos recentes (De Yeronymus Fracastorius 

à Era da Aids: A Saga dos Principais Eventos em Moléstias Infecciosas).  

Essa característica, aliada à sua vasta experiência clínica, o fez reconhecer tanto a 

mudança do perfil clínico da leptospirose com o aparecimento das formas pulmonares 

graves - a pneumonia hemorrágica já descrita nos textos chineses – como a expansão 

catastrófica da síndrome da imunodeficiência adquirida (sida/aids), que, nos 

primeiros anos da década de 1980, ainda era menosprezada pelos infectologistas/

tropicalistas.

Foi dele, junto com as patologistas Alba Regina Machado Vieira e Francisca 

Gonçalves Carvalho, uma das primeiras descrições no Brasil de autópsia de paciente 

vítima da fase adiantada da doença pelo HIV, onde destacava a multiplicidade de 

patógenos capazes de, simultaneamente, causar doenças num único individuo 

(Infecção por múltiplos microorganismos oportunistas em hospedeiro com 

imunodeficiência adquirida: relato de um caso fatal.). No ano de 1985, na 

época em que os primeiros casos começaram a ser diagnosticados no Rio de Janeiro, 
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Adrelírio publicou sete dos 15 trabalhos que escreveu sobre o assunto. Seus artigos, 

publicados em periódicos brasileiros e escritos em português fluente e acessível, 

tinham como função precípua a transmissão de conhecimentos. Seus relatos de casos 

não só descreviam a multiplicidade de doenças acometendo indivíduos com infecção 

pelo HIV, mas alertavam a classe médica para a importância da suspeição diagnóstica 

de uma entidade clínica cujos primeiros casos apenas despontavam, representando 

a ponta de um iceberg. E se, em 1985, essa ponta era pequena, até 2008 já contava 

com mais de 500 mil casos notificados ao Ministério da Saúde.

Em 1987, outro trabalho, em colaboração com colegas de várias instituições, 

descreve os achados histopatológicos das necropsias de 33 (sim, TRINTA E TRÊS) 

casos de aids. Na época em que muitos ainda consideravam a aids uma doença 

limitada a alguns “grupos de risco”, Adrelírio chamava a atenção para os estudos que 

mostravam um aumento do número de casos entre heterossexuais e a possibilidade 

de um surto epidêmico entre heterossexuais. Se, em 1987, a aids apresentava uma 

razão de sexo de dez homens para uma mulher, em 2009 a relação homem:mulher 

é de 1,5:1 segundo dados do Ministério da Saúde, Boletim epidemiológico aids, 

Ano VI (1) publicado em 18/05/2010. Na primeira década do século XXI, apesar 

da disponibilidade dos medicamentos antirretrovirais na rede pública brasileira, a 

aids ainda é a primeira causa de óbito em mulheres entre 25 e 34 anos de idade e a 

terceira entre homens de 30 a 39 anos.

Em seus artigos, Adrelírio, mais de 20 anos atrás, se mostrava alarmado com o 

potencial destrutivo do vírus HIV para as populações vulneráveis do mundo. Em 2008  

mais de 33 milhões de pessoas viviam com HIV/ aids e, 2,7 milhões contraíram o 

vírus que causou o óbito de 2 milhões de pessoas em todas as faixas etárias.

Já em 1987, no artigo intitulado “Tuberculose e síndrome de imunodeficiência 

adquirida’’ chamou a atenção para a importância da co-infecção com tuberculose como 

doença de caráter oportunista capaz de assumir formas atípicas, com apresentações 

que exigem maior suspeição diagnóstica, e para a diferença na prevalência desta 

micobacteriose nos países adiantados como os EUA em comparação com o Haiti e 

o Brasil. Através de relatos de casos, reforçava ser a tuberculose um dos quadros 

indicadores da síndrome de imunodeficiência adquirida e alertava para a necessidade 

de se realizar a sorologia HIV em “todo e qualquer caso de tuberculose... com ou 

sem fatores de risco”. Também lembrava que estudos estavam em andamento para 

avaliar a eficácia da quimioprofilaxia com isoniazida para os pacientes com infecção 

HIV. Em 2008, 70.000 novos casos de tuberculose foram notificados ao Ministério 

da Saúde, dos quais 8% associados à infecção pelo HIV. Neste mesmo ano, a OMS 

registrou 9,4 milhões de novos casos de TB dos quais 1,4 milhões associados ao 

HIV, com meio milhão de óbitos em pacientes co-infectados. A maioria dos casos de 

coinfecção estão na África subsaariana. Na  África do Sul, onde mais da metade dos 

casos de tuberculose tem infecção pelo HIV estão crescendo os índices  de tuberculose 
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com altos níveis de resistência (XDR) e letalidade superior a 90% em pacientes co-

infectados segundo artigo Extensively drug-resistant tuberculosis as a cause of death 

in patients co-infected with tuberculosis and HIV in a rural área of South África, 

publicado por Gandhi e colaboradores na revista Lancet em  2006.

São esses alguns exemplos da visão deste que foi um grande médico, um grande 

mestre, um grande companheiro, um grande ser humano – que partiu há dez anos, 

deixando uma legião de discípulos, muita saudade e um exemplo a seguir.
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C A P í T U l o

9
“É mais fácil sair do erro 

do que da confusão” 
(Confúcio)

doençAs infeCCiosAs, sAÚde e o HosPiTAl esTAdUAl sÃo 
seBAsTiÃo. reGisTros indiGnAdos do mesTre. 

Elba R S de Lemos e
Jacqueline A Menezes

O editorial intitulado “Algumas Considerações sobre o Hospital Estadual São 

Sebastião e sobre a Política do INAMPS com Relação às Moléstias Infecciosas” 

publicado nos Arquivos Brasileiros de Medicina de 1986 é apresentado na íntegra nos 

anexos a seguir.

O texto, escrito há mais de duas décadas, fornece ao leitor uma análise 

profundamente sensível, humana e indignada de um profissional da saúde preocupado 

e comprometido com o bem-estar do paciente e com as condições adequadas à 

assistência médica e ao exercício pleno da medicina em instituições públicas, e nos 

dá a exata dimensão da situação da saúde no Brasil representada aqui pelo então 

Hospital Estadual São Sebastião (HESS), hoje denominado Instituto Estadual de 

Infectologia São Sebastião (IEISS). Aos mais jovens cabe esclarecer que o antigo 

INAMPS (Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social) seria o que 

hoje é o Ministério da Saúde. Adrelírio vivia as duas realidades, trabalhando tanto 

no São Sebastião, na área estadual, como no Hospital dos Servidores do Estado, 

instituição federal, na época ligada ao INAMPS. 

No penúltimo parágrafo, comenta “Parece-nos que o Hospital Estadual São 

Sebastião, a continuar no estado em que está, deve ser fechado pela Saúde Pública 

como um atentado à vida. Queremos trabalhar em condições mínimas de honra e 
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dignidade compatíveis com o exercício de nossas funções. Já participamos de muitas 

reuniões para melhoramentos deste Hospital. As propostas apresentadas foram 

meramente ignoradas e as aberrações existentes ficaram no esquecimento – tout 

será oublié e rien reparé...”. Neste trecho, Adrelírio desabafa, mostra todo o seu 

descontentamento e finaliza de forma contundente informando que “que os graves 

problemas... só poderão ser solucionados com a implantação de uma infra-estrutura 

sólida e de caráter progressista”.

Na mesma linha de reflexão e de questionamento, outro editorial “Saúde, uma 

dura e sofrida conquista” de 1988, publicado nos Arquivos Brasileiros de Medicina, 

expõe a angústia e a indignação do saudoso mestre. Entre tantas características que 

constituíam e norteavam sua vida, estava a de exercer com maestria a sua profissão 

que amava profundamente, sem nunca deixar de valorizar a vida de cada indivíduo. 

As perguntas que ficaram registradas no referido artigo, atualíssimas, ainda hoje 

aguardam respostas: i) “Quando deixaremos de administrar epidemias como parte 

da rotina diária?”; ii) “Quais têm sido as causas básicas, responsáveis por tamanha 

expansão de endemias e proliferação de epidemias as mais variadas nas últimas 

décadas no Brasil?”; iii) “Quais as razões para uma deterioração tão pronunciada da 

saúde e da medicina no Rio de Janeiro?”.

Sem querer analisar e repassar para o leitor o produto destas contundentes e 

precisas publicações sobre o cenário da saúde e da assistência médica em nosso país, 

deixaremos que o leitor mergulhe na leitura destes textos, que como eternos alunos, 

discípulos e admiradores, plagiando Herbert de Souza (“Betinho”), qualificaríamos 

como “escritos indignados”.
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Embora não tivesse participado como autora nos trabalhos publicados, a contribuição 

de Maria José Small na digitação dos diversos textos do Dr. Adrelírio Rios, além de 

imprescindível, possibilitou que esta extensa lista de autores e os manuscritos se 

mantivessem disponíveis para a comunidade médica.   

Regilma Alves de Oliveira

Reinaldo Nunes 

Reynaldo Quagnota Jr 

Ricardo Alves Andrade

Ricardo F S Louzada

Ricardo José Araújo

Ricardo Pinheiro Diogenes

Rita Maria Motroni de Almeida

Roberto Hugo C Lins 

Roberto Medronho

Rodrigo Deserto Rodriguez

Ronaldo Grechi Pacheco 

Ronaldo Rozembaum

Rosamélia Q. da Cunha

Rosária V. Vommaro Paulo

Rossana Coimbra Brito

Rubem Lederman

Samuel Deker Macher

Saulo Rolim

Sérgio Luiz Magarão

Sérgio M Monteiro

Sérgio Silva Caminha

Sérgio Pinheiro

Silvana Helena Romano

Sílvio Lemos Almeida

Sima Ferman 

Simone D Campbell

Susie Andries Nogueira

Sun Hae Lee

Swami Jose Guimaraes

Sônia Guerra

Sônia M Coppio Siqueira

Tânia Barroso do Couto Mendes Dias

Tânia Ludmila de Assis

Tânia Regina Constant Vergara

Terezinha Martire

Thalita Fernandes Abreu

Uriel Zanon

Valeria Maria Borges

Walber Vieira

Waldemar Wanderley da Cunha

Walter Gouveia

Walter Tavares
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APÊndiCe B

Adrelírio rios - Breve BioGrAfiA

Adrelírio José Rios Gonçalves nasceu em 1º de março de 1934 em Trajano de 

Morais no Estado do Rio de Janeiro. Com seu pai “Seu” Alexandre, sua mãe Líria e 

seus quatro irmãos Pedro Américo, Francisco, Diogo e Alyrio, passou sua infância 

e adolescência no município fluminense de Cantagalo. Mudou-se para a cidade do 

Rio de Janeiro para cursar o segundo grau. Em 1955 iniciou o curso de medicina da 

Faculdade de Ciências Médicas do Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro, onde conheceu entre tantos outros colegas, Fernão Pougy, Rogério Oliveira 

e Sônia Affonso de Miranda, com que se casaria em 1963.

Fez residência médica no Serviço de Clínica Médica do Hospital dos Servidores 

do Estado (INAMPS/RJ), no período de 1961 a 1963 e pós-graduação em Anatomia 

Patológica na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1963.

        Entre tantas passagens interessantes, registra-se aqui a informação do 

Rogério Oliveira, falecido recentemente, de que ele e Adrelírio, ainda como alunos do 

sexto ano de medicina, tiveram a oportunidade de conviver com Procópio do Vale, 

então chefe da Endocrinologia do Hospital Servidores do Estado.  Famoso pelo seu 

rigor, os dois foram convidados pelo mestre Procópio com a seguinte frase “Vamos 

ver, vocês dois fizeram excelente prova e acho que vou aproveitar os dois” com 

quem aprenderam as bases da endocrinologia que tanto influenciaram sua formação 

médica.

Já atuando como médico do Serviço de Clínica Médica do HSE-MS-RJ, a partir do 

término da residência e, posteriormente, no Hospital São Sebastião (HSS), exerceu, a 

convite de Dr Aluísio Franchini de Melo, suas atividades de professor na Universidade 

Gama Filho por oito anos a partir do início da década de 1970.

A convivência harmônica, amiga e entusiasta de Adrelírio com diversos colegas 

no Hospital dos Servidores do Estado lhe rendeu muitos amigos, entre eles, Alba 

Regina Vieira, Alceu Mendes, Aluísio Aderaldo, Ceres Bezerra, Claudio Lins, Décio 

Aguiar,  Domingos de Paula, Fabio Morinigo, Fátima do Amaral, Felipe Nader, Francisca 

Gonçalves, Francisco Duarte, Ingeborg Laun, Isaac Roitman, João Candido, João 

Florêncio, Jayme Torquato, Jorge El Kadum, Luis Vertzman, Manoel Pio Abreu, Marciano 

Carvalho, Maria da Providência Braga, Mauro Goldfarb, Nunjo Finkel, Raymundo 

Carneiro, Swami Guimarães, Tânia Mendes, Teobaldo Vianna, Tereza Atten, Wander-

lub do Amaral, Walter Barbosa e que compartilharam discussões dos mais variados, 

comuns e atípicos, casos internados em diferentes serviços e enfermaris do HSE.

Com a inauguração do Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias do 

Hospital dos Servidores do Estado, RJ, inaugurado em 1986, atuou como chefe 

do referido serviço até sua aposentadoria em 1991. Mesmo aposentado, Adrelírio 
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continuou atuando como consultor clínico em diversas instituições como  o HSS, hoje, 

Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, Instituto de Tisiologia e Pneumologia 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fundação Oswaldo Cruz e Hospital Jesus, 

entre outros.

Além de atuar como perito em infecções respiratórias agudas pela Divisão Nacional 

de Pneumologia Sanitária, Adrelírio foi presidente da Regional Rio de Janeiro da 

Sociedade Brasileira de Medicina Tropical e secretário da Regional Rio de Janeiro da 

Sociedade Brasileira de Infectologia.

Atuante e movido pela certeza da importância de divulgar o conhecimento, 

ministrava palestras em simpósios, congressos e em eventos similares como também 

aulas em cursos de pós-graduação. Examinador e co-orientador de dissertações de 

mestrado e teses de doutorado por Notório Saber, Adrelírio foi também coordenador e 

organizador dos  cursos - Infecções Respiratórias e Doenças Infecciosas e Parasitárias 

- nos Arquivos Brasileiros de Medicina.

Ao terminar esta breve biografia, imaginamos a grande alegria que teria o nosso 

querido Adrelírio se pudesse ter convivido com sua neta Isadora, hoje com nove 

anos, filha de Ana Paula, sua única filha que, como sua esposa Sônia e todos nós, 

seus discípulos, amigos e admiradores, mantemos sua presença viva no nosso dia-

a-dia, agradecendo a convivência que sempre nos inspirou e que até hoje nos faz 

sentir melhores.
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APÊndiCe C

DEDICATÓRIA

Este trabalho é dedicado à memória do saudoso amigo e Professor Dr. Adrelírio 

José Rios Gonçalves, pois sem a sua marcante e humana presença fica a Medicina 

cada vez mais órfã.

«Para a humanidade é mais útil a ciência do médico sábio do que a força de 

exércitos poderosos.» HOMERO / A Ilíada

revista da sociedade Brasileira de medicina Tropical

Print version issn 0037-8682

rev. soc. Bras. med. Trop. vol.33 n.6 Uberaba nov./dec. 2000

doi: 10.1590/s0037-86822000000600020  

Adrelírio José rios Gonçalves 

O Dr. Adrelírio José Rios Gonçalves faleceu no dia 9 de julho de 2000, na cidade 

do Rio de Janeiro.

O Dr. Adrelírio José Rios Gonçalves foi docente na Faculdade de Medicina da 

Universidade Gama Filho e médico do Hospital dos Servidores do Estado e do Hospital 

São Sebastião, no Caju (atual Instituto de Infectologia São Sebastião), na cidade do 

Rio de Janeiro. Foi responsável pela formação de inúmeros médicos do Brasil, em suas 

atividades de médico, orientador e professor. Dotado de personalidade carismática, 

o Dr. Adrelírio José Rios Gonçalves foi um lutador incansável da boa prática médica, 

do respeito ao ser humano, da melhoria de atendimento aos pacientes. Suas lições 

em aulas expositivas ou à beira dos leitos marcaram os que tiveram o privilégio de 

conhecê-lo. Sua liderança e seu conhecimento médico, sua dignidade profissional 

e exemplo de comportamento humano serão lembrados por seus colegas médicos. 

A ausência de sua generosidade e afabilidade será sentida por todos os que lhe 

queriam bem.

Walter Tavares
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APÊndiCe d

In memmorian

Homenagem ao Dr. Adrelírio José Rios Gonçalve. In Estado da Arte e Prioridades 
para Pesquisa e Desenvolvimento em Leptospirose. Oficina de Trabalho (10 e 11 de abril de 
2000). Akira Homma (organizador), Evento Comemorativo do Centenário do Instituto Oswaldo 
Cruz e da FIOCRUZ, CICT/FIOCRUZ, 2000 (transcrição parcial do texto).

In memmorian

Esta publicação é uma homenagem póstuma ao Dr. Adrelírio José Rios Gonçalves, 

falecido este ano após nossa oficina de trabalho, quando foi homenageado em 

cerimônia pelos pesquisadores presentes e pela Fundação Oswaldo Cruz. Perda 

irreparável, foi referência para gerações de clínicos e pesquisadores de doenças 

infecciosas em nosso país. Toda homenagem ficará muito aquém do que representou 

para a ciência médica e para a saúde pública em nosso país. Ainda como jovem 

clínico entusiasta, carregou gerações de médicos residentes por todo o HSE (Hospital 

dos Servidores do Estado) e pelo Hospital São Sebastião (atual Instituto Estadual 

de Infectologia São Sebastião) ensinando-lhes a reconhecer e tratar casos das 

principais doenças infecciosas no país, entre as quais, leptospirose, então objeto de 

curiosidade médica. Tornou-se rapidamente um nome conhecido em todo o Brasil. Foi 

um dos primeiros infectologistas a descrever casos de SIDA (AIDS) em nosso meio 

e vislumbrou muito antes de qualquer um de nós as proporções catastróficas que 

a epidemia iria assumir. Também chamou a atenção para a importância das formas 

respiratórias e previu o aumento de sua gravidade... Publicou centenas de artigos 

em revistas médicas. Abandonou o Serviço Público em 1991, deprimido pela crise 

que ameaçava acabar com ambos hospitais nos quais ele trabalhara por mais de 30 

anos. Contudo, em que pese estes inúmeros obstáculos, que revelam as agruras e 

os sofrimentos de quem labuta nos serviços públicos de saúde de nosso país, o Dr. 

Adrelírio não interrompeu seu trabalho acadêmico e sua prática clínica. Persistiu em 

seu trabalho de formação e orientação de profissionais médicos e pequisadores em 

doenças infecciosas por todo país. Os Anais deste evento, contendo trabalhos do Dr. 

Adrelírio, seus discípulos e colegas ilustram bem a abrangência e a importância de 

sua extraordinária contribuição, o que certamente o destacará na história da ciência 

médica brasileira entre os principais infectologistas e sanitaristas de nosso país.
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APÊndiCe e

noTA PUBliCAdA QUAndo do seU fAleCimenTo e 
AnoTAções À mArGem

Faleceu em 09-07-2000 o Professor Adrelírio José RIOS-GONÇALVES, considerado 

por muitos na Classe Médica como o maior Infectologista do Rio de Janeiro e quiçá 

do Brasil. Aliou o incansável esforço no estudo da ciência à inesgotável doação 

de sua própria pessoa, aplicando-os à cura das doenças e ao alívio do sofrimento 

do paciente. Concentrado no objetivo de aprender, ensinar e ajudar, salvou um 

número incontável de vidas, com a dedicação de sua perspicácia diagnóstica e larga 

experiência de conhecimentos médicos, adquiridos no dia a dia da vida em hospitais 

públicos, como o Hospital dos Servidores do Estado/MS/RJ, o Hospital São Sebastião 

de Doenças Infecciosas e Parasitárias e o Instituto de Tisiologia e Pneumologia da 

UFRJ. Iniciou o Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias do HSE, chefiando-o 

até sua aposentadoria; esta não significando abandono ao trabalho e aos doentes, 

que continuaram a receber sua presença e atenção, dedicada também à atividade de 

Consultor dessas Instituições bem como da Fundação Oswaldo Cruz. Além de constante 

participação em Cursos, Congressos e Consultorias por todo o Brasil, empenhava-se 

em atender, por telefone, dúvidas de diagnóstico e de tratamento, pelo país afora.  

Oportunidades de carreira no exterior não lhe faltaram, mas gostava muito do seu 

país e sua preocupação era a de um verdadeiro sociólogo. Nasceu em Trajano de 

Morais/RJ1 (01-03-1934) e desde a infância, em Cantagalo/RJ2, já se dedicava ao 

estudo com uma impressionante seriedade3 que perdurou até seus últimos dias, 

vindo a publicar um sem número de artigos na literatura médica brasileira e até 

no exterior; além de ter lecionado na Cadeira de Clínica Médica na Universidade 

Gama Filho (com o Prof. Aluízio Franchini de Melo). Em sua paixão pelo constante 

aprimoramento na ciência, contagiava carismaticamente os que com ele conviviam 

no trabalho, encarado com afinco e entusiasmo. O apreciador ardoroso do futebol, 

excelente jogador, era também, com extrema simplicidade, um conhecedor refinado 

da música, das artes plásticas, da literatura, de idiomas, história e geografia; no 

entanto fazia-se igual aos demais e valorizava sempre a todos. Descreve-o bem a 

resposta de parente a alguém que dizia ser “impossível segurar Adrelírio” – “Você já 

tentou agarrar um raio de luz?”

Deixa esposa, médica muito querida e respeitada, filha jornalista, irmãos advogados 

e irmão Desembargador.  Na lacuna, no vazio de sua partida, fica uma lista infindável 

de órfãos – a família, os pacientes, os colegas, os estudiosos sedentos de saber, os 

amigos...                                                                                 
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de suas anotações: 

  “Quanto tempo vive o homem, por fim?

Vive mil anos, ou vive um só?

Vive uma semana, ou vários séculos?  

Por quanto tempo morre o homem? 

Que quer dizer para sempre?

(Pablo Neruda)

(Endnotes)

1   Me lembro dele conhecer a ponte-do não-pensei que fica(va?) sobre 
um riacho na divisa entre Trajano de Morais e Macuco, então distrito de Cordeiro. 
Como todos os nativos da região, ele conhecia a origem do nome: “Não pensei que 
fosse tão longe”.

2  Ele também conhecia a história de Cantagalo: o bandido Matacavalos 
(?) e seu bando resolveu deixar de saquear os que transportavam ouro e pedras 
precisas vindos das Minas Gerais e se estabelecer naquele recanto escondido. Foi 
denunciado às tropas do Império pelo canto dos galos do acampamento.

3  Me lembro de um episódio que ele nos contou. Estudavam todos os 
meninos do Curso primário numa escola improvisada na casa da professora que 
criava porcos além de galinhas, patos etc. O menino Adrelírio inventou de soltar os 
porcos, o que acabou com a aula....


