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RESUMOS

Doenças Infecciosas e Parasitárias
Com estrutura didática e objetiva, revisto e atualizado por especialistas, o guia disponibiliza informação sintética, substantiva e atualizada sobre aspectos da clínica,
tratamento, epidemiologia, vigilância e controle das principais doenças infecciosas e
parasitárias que atingem a população do país. Com a finalidade de aprimorar as ações
de controle de doenças infecciosas, é enviado para a residência de todos os médicos
do país e para as unidades de saúde do SUS, atendendo às necessidades da prática
cotidiana de quem atua na ponta do sistema.

Um olhar sobre o jovem no Brasil
Volume publicado em versões simultâneas em português e francês, integrante da
coleção ‘O olhar sobre a juventude’ editada pela Imprensa Universitária da Universidade de Québec (Canadá) e sob responsabilidade da Escola Nacional de Saúde
Pública (Ensp), foi organizado em 11 artigos que abordam temas como políticas
públicas, formação profissional e emprego, tráfico de drogas, sexualidade, espaço
urbano, lazer e individualização, com o intuito de multiplicar os olhares sobre a
juventude brasileira.

Saúde Brasil 2007 – Uma análise da situação de saúde
A publicação apresenta uma análise detalhada do perfil de morbimortalidade
da população explorando os dados oriundos dos sistemas de informações gerenciados pela Secretaria de Vigilância em Saúde, assim como informações
vindas de outras fontes como as Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE, ampliando o conhecimento sobre as tendências históricas
dos riscos de adoecer e morrer e trazendo subsídios para a tomada de decisões
na área da Saúde baseadas no conhecimento dos problemas e necessidades
de saúde.
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ALERTA

14 DE NOVEMBRO
Dia Mundial do Diabetes
O diabetes mellitus configura-se hoje
como uma epidemia mundial, traduzindo-se em grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. O envelhecimento da população, a urbanização
crescente e a adoção de estilos de vida
pouco saudáveis como sedentarismo,
dieta inadequada e obesidade são os
grandes responsáveis pelo aumento da
incidência e prevalência do diabetes em
todo o mundo.
Segundo estimativas da Organização
Mundial da Saúde, o número de portadores da doença em todo o mundo era
de 177 milhões em 2000, com expectativa de alcançar 350 milhões de pessoas
em 2025. Um indicador macroeconômico a ser considerado é que o diabetes
cresce mais rapidamente em países
pobres e em desenvolvimento e isso
impacta de forma muito negativa devido
à morbimortalidade precoce que atinge
pessoas ainda em plena vida produtiva,
onera a previdência social e contribui
para a continuidade do ciclo vicioso da
pobreza e da exclusão social.
Os tipos de diabetes mais freqüentes
são o diabetes tipo 1, anteriormente
conhecido como diabetes juvenil, que
compreende cerca de 10% do total de
casos, e o diabetes tipo 2, anteriormente conhecido como diabetes do adulto,
que compreende cerca de 90% do total
de casos. Outro tipo de diabetes encontrado com maior freqüência e cuja
etiologia ainda não está esclarecida é o
diabetes gestacional, que, em geral, é
um estágio pré-clínico de diabetes, detectado no rastreamento pré-natal.
Outros tipos específicos de diabetes
menos freqüentes podem resultar de
defeitos genéticos da função das célu-

las beta, defeitos genéticos da ação da
insulina, doenças do pâncreas exócrino,
endocrinopatias, efeito colateral de medicamentos, infecções e outras síndromes genéticas associadas ao diabetes.
As conseqüências humanas, sociais
e econômicas são devastadoras: são
4 milhões de mortes por ano relativas
ao diabetes e suas complicações (com
muitas ocorrências prematuras), o que
representa 9% da mortalidade mundial
total. O grande impacto econômico ocorre notadamente nos serviços de saúde,
como conseqüência dos crescentes custos do tratamento da doença e, sobretudo das complicações, como a doença
cardiovascular, a diálise por insuficiência renal crônica e as cirurgias para amputações de membros inferiores.
O maior custo, entretanto recai sobre os
portadores, suas famílias, seus amigos
e comunidade: o impacto na redução
de expectativa e qualidade de vida é
considerável. A expectativa de vida é
reduzida em média em 15 anos para o
diabetes tipo 1 e em 5 a 7 anos na do
tipo 2; os adultos com diabetes têm risco 2 a 4 vezes maior de doença cardiovascular e acidente vascular cerebral; é
a causa mais comum de amputações de
membros inferiores não traumática, cegueira irreversível e doença renal crônica terminal. Em mulheres, é responsável
por maior número de partos prematuros
e mortalidade materna.
Considerando a elevada carga de morbimortalidade associada, a prevenção do
diabetes e de suas complicações é hoje
prioridade de saúde pública. Na atenção
básica, ela pode ser efetuada por meio
da prevenção de fatores de risco para
diabetes como sedentarismo, obesidade

e hábitos alimentares não saudáveis; da
identificação e tratamento de indivíduos
de alto risco para diabetes (prevenção
primária); da identificação de casos não
diagnosticados de diabetes (prevenção
secundária) para tratamento; e intensificação do controle de pacientes já
diagnosticados visando prevenir complicações agudas e crônicas (prevenção
terciária).
O cuidado integral ao paciente com diabetes e sua família é um desafio para
a equipe de saúde, especialmente para
poder ajudar o paciente a mudar seu
modo de viver, o que estará diretamente
ligado à vida de seus familiares e amigos. Aos poucos, ele deverá aprender a
gerenciar sua vida com diabetes em um
processo que vise qualidade de vida e
autonomia.
É importante observar que já existem
informações e evidências científicas
suficientes para prevenir e/ou retardar
o aparecimento do diabetes e de suas
complicações e que pessoas e comunidades progressivamente têm acesso
a esses cuidados. Neste contexto, é
imperativo que os governos orientem
seus sistemas de saúde para lidar com
os problemas educativos, de comportamento, nutricionais e de assistência
que estão impulsionando a epidemia de
diabetes, sobretudo no sentido de reduzir a iniqüidade de acesso a serviços de
qualidade. Por sua vez, o Ministério da
Saúde implementa diversas estratégias
de saúde pública, economicamente eficazes, para prevenir o diabetes e suas
complicações, por meio do cuidado integral a esse agravo de forma resolutiva e
com qualidade.
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Texto adaptado da publicação: “Diabetes Mellitus – Cadernos de Atenção Básica nº 16” (Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Brasília, 2006).
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