
 
 

Alerta Epidemiológico  

SURTO DE MIALGIA AGUDA A ESCLARECER NA BAHIA 

Para Profissionais de Saúde da Rede de Atenção à Saúde do Estado de Sergipe 

 

O Centro de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde do estado de Sergipe (CIEVS-SE) em virtude da 

ocorrência de casos de mialgia aguda notificados pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia alerta as unidades de 

saúde do estado para possíveis suspeitas que possam ocorrer em Sergipe. 

1. HISTÓRICO 

No dia 16 de dezembro a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia publicou nota técnica informando que no 

dia 14 havia sido noticiado o atendimento de 9 pessoas em uma unidade hospitalar com quadro de mialgia de origem 

não especificada, pertencentes a três famílias diferentes. As manifestações clínicas dos pacientes caracterizam-se por: 

início súbito de fortes dores em região cervical, região de trapézio, seguida por dores musculares intensas em 

braços, dorso, coxas e panturrilhas. Todos os pacientes apresentaram elevações significativas das enzimas musculares 

e urina turva (cor de coca-cola). Quatro pacientes apresentaram exantema discreto. Um dos pacientes desenvolveu 

insuficiência renal aguda, com resolução com hidratação. Não houve relato de febre, artralgia, cefaleia, sintomas 

respiratórios ou gastrointestinais.  

Apesar de até o momento não existir nenhuma notificação suspeita de pacientes com quadro clínico 

semelhante em nosso estado, diante das evidências dessa ocorrência em Salvador e pela falta de identificação do 

agente etiológico e da possível forma de transmissão, a Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe, através do CIEVS-

SE, baseado nas informações até o momento existentes, emite este ALERTA EPIDEMIOLÓGICO com recomendações 

de condutas e orientações para as equipes de saúde, principalmente, a da rede de urgência e emergência, objetivando 

identificar possíveis quadros suspeitos, colaborando na elucidação da etiologia do evento e adotar as meditas cabíveis. 

2. NOTIFICAÇÃO 

Na existência de casos que apresentem: dor muscular intensa, de início súbito, acometendo principalmente 

a região cervical e de trapézio, associado a dores nos braços e/ou dorso, e/ou coxa e/ou panturrilhas, sem causa 

aparente identificada, e com alterações de enzimas musculares (CPK), deve ser realizada a NOTIFICAÇÃO IMEDIATA 

ao CIEVS-SE através do telefone 0800-282-282-2 e/ou do email notifica@saude.se.gov.br.  

 

3. LABORATÓRIO 

Apesar de ainda não haver definição do provável agente etiológico envolvido, recomenda-se, no momento, a 

coleta de amostra de soro que deverá ser enviada para o LACEN Sergipe, acompanhada de ficha de notificação 
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individual do SINAN e da ficha do GAL (com detalhamento dos sintomas), devidamente preenchida e identificada como 

“suspeita de mialgia aguda”.  

O encaminhamento da amostra deverá seguir a orientação do CIEVS-SE no momento da notificação. 

4. CONDUTA CLÍNICA 

Pelo que se foi notificado nos casos ocorridos na Bahia, a doença não tem tratamento específico. Recomenda-

se a realização de exames para a dosagem de creatininofosfoquinase (CPK) ou TGO para observação do aumento das 

enzimas musculares. Observar a coloração da urina (escura) como sinal de alerta e o desenvolvimento de insuficiência 

renal, devendo o paciente ser rapidamente hidratado durante 48 a 72 horas.  

NÃO DEVE SER UTILIZADO ANTIINFLAMATÓRIOS. 

5. ORIENTAÇÕES GERAIS 

Importante esclarecer que os casos notificados na Bahia, apesar de características de um surto, ainda não 

tiveram sua forma de transmissão estabelecida, podendo se tratar de uma fonte comum ocorrida apenas naquela 

localidade. 

Até o momento todos os casos descritos evoluíram de forma satisfatória, sem a ocorrência de óbitos. 

Reforçar aos profissionais a necessidade de investigação clínica e epidemiológica de casos suspeitos e 

orientação à população a buscar uma unidade de saúde no caso de aparecimento de sintomas semelhantes. 
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