
Com estrutura didática e objetiva, revisto e atualizado por especialistas, o guia dis-
ponibiliza 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 fi nalidade 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. 
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Doenças Infecciosas e Parasitárias

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 Univer-
sidade 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 profi ssional e emprego, tráfi co de drogas, sexualidade, espaço 
urbano, lazer e individualização, com o intuito de multiplicar os olhares sobre a 
juventude brasileira.
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Saúde Brasil 2007 – Uma análise da situação de saúde

A publicação apresenta uma análise detalhada do perfi l de morbimortalidade 
da população explorando os dados oriundos dos sistemas de informações ge-
renciados pela Secretaria de Vigilância em Saúde, assim como informações 
vindas de outras fontes como as Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicí-
lios (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.

RESUMOS



MONOGRAFIASMONOGRAFIAS

ALERTA

Alerta, Brasília, v. 14, n. 11, p. 2-4, novembro 2008

REFERÊNCIAS BIB

ADOLESCÊNCIA
BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Oswaldo 
Cruz. Um olhar sobre o jovem no Brasil. Bra-
sília, 2008. 218 p., il. (Série B. Textos Básicos de 
Saúde). ISBN 978-85-334-1499-0.  

DROGAS ILÍCITAS
NEIL, Marcelo. (org.); SILVEIRA, Dartiu Xavier da. 
(org.). Drogas e redução de danos: uma cartilha 
para profi ssionais de saúde. São Paulo: [UNIFESP], 
96 p.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciên-
cia, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Diretoria 
de Gestão e Planejamento. Processo de plane-
jamento e ajuste da gestão da secretaria de 
ciência, tecnologia e insumos estratégicos-
2008. Brasília, 2008. 81 p., il. (Série B. Textos Bá-
sicos de Saúde). ISBN 978-85-334-1528-7.

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilân-
cia em Saúde. Departamento de Vigilância Sanitária. 
Doenças infecciosas e parasitárias: guia de 
bolso. 7. ed. Brasília, 2008. 372 p. ISBN 978-85-
334-1527-0.

ECONOMIA DA SAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTA-
TÍSTICA. Economia da saúde: uma perspectiva 
macroeconômica 2000-2005. Rio de Janeiro, 2008. 
128 p., il. (Série Estudos e Pesquisas Informação 
Econômica; n. 9).

GESTÃO PARTICIPATIVA EM SAÚDE
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ges-
tão Estratégica e Participativa. Departamento de 
Apoio à Gestão Participativa. Síntese do rela-
tório do 1 encontro nacional de saúde das 
populações do campo e da fl oresta. Brasília, 
2008. 56 p. (Série C. Projetos, Programas e Relató-
rios). ISBN 978-85-334-1478-5.  

INDICADORES BÁSICOS DE SAÚDE
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ges-
tão Estratégica e Participativa. Departamento de 
Monitoramento e Avaliação da gestão do SUS. 
Temático: prevenção de violência e cultura de paz. 
Brasília, 2008. 60 p., il. (Série Painel de Indicadores 
do SUS; n. 5, 3). ISBN 978-85-87943-77-4.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ges-
tão Estratégica e Participativa. Departamento de 
Monitoramento e Avaliação da gestão do SUS. 
Temático: saúde da família. Brasília, 2008. 56 p., 
il. (Série Painel de Indicadores do SUS; n. 4, 2). 
ISBN 978-85-87943-77-4.

PLANEJAMENTO EDITORIAL
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Execu-
tiva. Subsecretaria de Documentação e Informa-
ção. Conselho Editorial do Ministério da Saúde. 
Planejamento editorial integrado 2008: docu-
mento básico. Brasília, 2008. 407 p. (Série A. Nor-
mas e Manuais Técnicos). 

SAÚDE MENTAL
BRASIL. Ministerio de la Salud. Secretaria de 
Vigilancia en Salud. Instituto Evandro Chagas. 
Conociendo el IEC. Belém, 2008. 61 p., il. 



PERIÓDICOSPERIÓDICOS

CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA = REPORTS IN 
PUBLIC HEALTH. Rio de Janeiro: Fiocruz, v. 24, n. 
10, out. 2008. ISSN 0102-311X.

JORNAL DE PEDIATRIA. Rio de Janeiro: Sociedade 
Brasileira de Pediatria, v. 84, n. 5, set./out. 2008. 
ISSN 0021-7557.

JORNAL VASCULAR BRASILEIRO. Porto Alegre: So-
ciedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vas-
cular, v. 7, n. 3, jul./set. 2008. ISSN 1677-5449.

RADIS: Comunicação em saúde. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, n. 75, nov. 2008. 

REVISTA BRASILEIRA DE CANCEROLOGIA. Rio de 
Janeiro: Inca, v. 54, n. 3, jul./set. 2008. ISSN 0034-
7116.

REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA. Rio de Ja-
neiro: Moreira Jr., v. 65, n. 10, out. 2008. ISSN 
0034-7264.

REVISTA BRASILEIRA EM PROMOÇÃO DA SAÚ-
DE. Fortaleza: Universidade de Fortaleza. v. 21, 
n.2. 2008.

REVISTA ENFERMAGEM UERJ = UERJ NURSING 
JOURNAL. Rio de Janeiro, v. 16, n. 3, jul./set. 
2008. ISSN 0104-3552.

REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA. São Paulo: USP, v. 
42, n. 5, out. 2008. ISSN 0034-8910.

SALUD PÚBLICA DE MÉXICO. Cuernavaca, v. 50, n. 
5, out.  2008.  ISSN 0036-3634.

SAÚDE E CIDADANIA. São Paulo: Faculdade de 
Saúde Pública da Universidade de São Paulo, v. 
17, n. 3, jul/set. 2008. ISSN 0104-1290.

ALERTA

Alerta, Brasília, v. 14, n. 11, p. 3-4, novembro 2008

BIBLIOGRÁFICAS

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária. Banco de leite huma-
no: funcionamento, prevenção e controle de ris-
cos. Brasília, 2008. 160 p., il. ISBN 978-85-88233-
28-7.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SOUZA, Renilson Rehem (Org.); COSTA, Vera Lúcia 
Cabral (Org.). A atenção à saúde no SUS São 
Paulo: uma perspectiva regional. São Paulo: Se-
cretaria de Estado da Saúde de São Paulo, 2008. 
157 p., il. ISBN 978-85-7285-106-0.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vi-
gilância em Saúde. Departamento de Análise de 
Situação em Saúde. Saúde Brasil 2007: uma 
análise da situação de saúde. Brasília, 2008. 641 
p., il. (Série D. Estatística e Informação em Saúde). 
ISBN 978-85-334-1525-6.

ARQUIVOS DE CIÊNCIAS DA SAÚDE. São José do 
Rio Preto: FAMERP, v. 15, n. 2, abr/jun. 2008. ISSN 
1807-1325.

ARQUIVOS DE GASTROENTEROLOGIA = ARCHI-
VES OF GASTROENTEROLOGY. São Paulo: SOBED, 
v. 45, n. 3, jul./set. 2008. ISSN 0004-2803.

BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION. 
Geneva: WHO, v. 86, n. 11, nov. 2008. 



O Alerta é uma publicação mensal da Biblioteca do Ministério 
da Saúde – Ministério da Saúde/Secretaria-Executiva/
Subsecretaria de Assuntos Administrativos/Coordenação-Geral 
de Documentação e Informação/Coordenação de Biblioteca – 
Esplanada dos Ministérios, Bloco G, CEP: 70058-900 – Brasília/
DF – Tels. (61) 3315-2410/2344 e 3315-2280 – Fax: (61) 3315-
2563 – Tiragem: 1.150 exemplares – Produzido pela EDITORA 
MS/Coordenação-Geral de Documentação e Informação/
SAA/SE. OS 1088/2008.

Jornalista responsável: Mara Rejane Vieira Soares Pamplona 
(1044/06/65/DF) – As publicações divulgadas estão disponíveis 
na Biblioteca do MS apenas para consulta. Empréstimos, 
restritos a Brasília, somente para servidores do órgão ou por 
intercâmbio entre bibliotecas.
Endereços eletrônicos: Biblioteca Virtual do Ministério da 
Saúde: http://www.saude.gov.br/bvs – Fale conosco: e-mail: 
biblioteca@saude.gov.br – Acesse também o Portal da Saúde: 
<http://www.saude.gov.br>.

ALERTA
E

X
PE

D
IE

N
T

E

14 DE NOVEMBRO
Dia Mundial do Diabetes

Texto adaptado da publicação: “Diabetes Mellitus – Cadernos de Atenção Básica nº 16” (Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Brasília, 2006).

O diabetes mellitus confi gura-se hoje 
como uma epidemia mundial, traduzin-
do-se em grande desafi o para os siste-
mas de saúde de todo o mundo. O enve-
lhecimento 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 porta-
dores da doença em todo o mundo era 
de 177 milhões em 2000, com expecta-
tiva de alcançar 350 milhões de pessoas 
em 2025. Um indicador macroeconômi-
co 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, anteriormen-
te conhecido como diabetes do adulto, 
que compreende cerca de 90% do total 
de casos. Outro tipo de diabetes en-
contrado com maior freqüência e cuja 
etiologia ainda não está esclarecida é o 
diabetes gestacional, que, em geral, é 
um estágio pré-clínico de diabetes, de-
tectado no rastreamento pré-natal.
Outros tipos específi cos 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 me-
dicamentos, infecções e outras síndro-
mes 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 ocor-
re notadamente nos serviços de saúde, 
como conseqüência dos crescentes cus-
tos do tratamento da doença e, sobre-
tudo das complicações, como a doença 
cardiovascular, a diálise por insufi ciên-
cia renal crônica e as cirurgias para am-
putações 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 ris-
co 2 a 4 vezes maior de doença cardio-
vascular e acidente vascular cerebral; é 
a causa mais comum de amputações de 
membros inferiores não traumática, ce-
gueira irreversível e doença renal crôni-
ca terminal. Em mulheres, é responsável 
por maior número de partos prematuros 
e mortalidade materna.
Considerando a elevada carga de morbi-
mortalidade 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 
identifi cação e tratamento de indivíduos 
de alto risco para diabetes (prevenção 
primária); da identifi cação de casos não 
diagnosticados de diabetes (prevenção 
secundária) para tratamento; e inten-
sifi cação do controle de pacientes já 
diagnosticados visando prevenir com-
plicações agudas e crônicas (prevenção 
terciária).
O cuidado integral ao paciente com dia-
betes e sua família é um desafi o 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 ami-
gos. 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 científi cas 
sufi cientes para prevenir e/ou retardar 
o aparecimento do diabetes e de suas 
complicações e que pessoas e comu-
nidades 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 compor-
tamento, nutricionais e de assistência 
que estão impulsionando a epidemia de 
diabetes, sobretudo no sentido de redu-
zir a iniqüidade de acesso a serviços de 
qualidade. Por sua vez, o Ministério da 
Saúde implementa diversas estratégias 
de saúde pública, economicamente efi -
cazes, para prevenir o diabetes e suas 
complicações, por meio do cuidado inte-
gral a esse agravo de forma resolutiva e 
com qualidade.
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