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A
Secretaria Estadual de
Saúde (SES-PE) infor-
mou, ontem, que foi

confirmado o segundo caso do
superfungo Candida auris no es-
tado, a partir de análise labo-
ratorial feita pelo Laboratório
Especial de Micologia da Esco-
la Paulista de Medicina (LEMI -
Unifesp). Trata-se da mulher de
70 anos, admitida no Hospital
da Restauração (HR) em 24 de
novembro do ano passado por
questões neurológicas. Ela este-
ve internada na UTI da unidade
e teve o exame de urina suges-
tivo para o fungo em 30 de de-
zembro. A paciente estava colo-
nizada pelo micro-organismo,
porém não apresentou infecção
por ele – o exame de hemocul-
tura (do sangue) não tinha a
presença do fungo. Ela morreu

no último dia 5, por problemas
provocados pelo seu diagnósti-
co de entrada, não pelo fungo.

Na última quarta-feira, já ti-
nha sido divulgado o primeiro
caso confirmado para o fungo,
em um homem de 38 anos. Ele
foi admitido na emergência de

traumatologiado Hospital da Res-
tauração no dia 21 de novembro
de 2021, recebendo a assistên-
cia e evoluindo para cura, com
alta em 30 de dezembro.

Há, ainda, um terceiro caso
em investigação. Trata-se de um

homem de 46 anos, também ad-
mitido pela emergência de trau-
ma do HR, em 13/12/21, por ou-
tra causa. Está em UTI e sem ne-
nhum sintoma relacionado ao
fungo. O exame laboratorial su-
gestivo da unidade hospitalar
saiu na última terça (11/01/22).
Essa amostra será analisada pe-
lo Laboratório Central de Saú-
de Pública da Bahia (Lacen-BA),
além do LEMI - Unifesp.

O fungo, de ocorrência hospi-
talar, pode causar infecção de
corrente sanguínea e outras in-
fecções invasivas, podendo ser
fatal, principalmente em pa-
cientes imunodeprimidos ou
com comorbidades. De acordo
com a Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa), ain-
da não se sabe o mecanismo de
transmissão, acreditando-se que

Confirmado segundo
caso de superfungo
Laboratório de São Paulo registra outra presença oficial doCandida auris no
Hospital da Restauração, no terceiro surto do patógeno, que pode ser fatal

CASO BEATRIZ

Colégio emPetrolina se pronuncia sobre investigações
O Colégio Nossa Senhora Auxi-

liadora, de Petrolina, onde ocor-
reu o assassinato de Beatriz Mo-
ta, em 2015, pronunciou-se on-
tem a respeito da conclusão do
inquérito que identificou Marce-
lo da Silva como o autor do cri-
me. Em nota, o colégio mani-

festou solidariedade ao luto da
família e afirmou ajudar com
as investigações.

“Reafirmamos que nos solida-
rizamos com os pais e familia-
res de Beatriz Mota e que conti-
nuamos colaborando com as in-
vestigações sempre que somos

acionados. Rogamos pela conti-
nuidade das apurações confian-
do plenamente na Justiça, Polí-
cia Civil do Estado-PE e Minis-
tério Público-PE para a solução
do caso”, diz a nota publicada
nas redes sociais.

Segundo novas informações,

a menina foi morta no dia 10
de dezembro de 2015 com dez
facadas, durante a festa de for-
matura de sua irmã mais velha.
Marcelo da Silva já se encontra-
va preso por estupro de vulne-
rável e foi identificado a par-
tir do DNA encontrado na faca.

Em coletiva realizada na quar-
ta-feira, o secretário de Defesa
Social, Humberto Freire, decla-
rou que o indiciamento já foi
feito, mas que as investigações
continuam. Os pais da vítima,
contudo, insistem que o caso
seja federalizado.

é por meio de contato com su-
perfícies ou equipamentos con-
taminados. O órgão emitiu, em
2017, um comunicado orientan-
do sobre a vigilância laborato-
rial de Candida auris no Brasil,
que teve seu primeiro caso con-
firmado em dezembro de 2020,
na Bahia. O tratamento vai de-
pender da avaliação médica e

do grau de infecção.
A SES-PE reforça que as ações

de monitoramento estão sendo
realizadas pelo serviço de saú-
de juntamente com a Apevisa,
Lacen PE e BA, Laboratório de
Micologia da Escola Paulista de
Medicina, Anvisa e os Centros
de Informações Estratégicas de
Vigilância em Saúde.

CDC/DIVULGAÇÃO

Candida auris é perigoso para pacientes já debilitados
Paciente entrou no HR por
causas neurológicas, pelas
quais veio a falecer, não
tendo a ver com a infecção
pelo Candida auris
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