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Você
conhece
a ABCD?
O que é a Doença de Crohn ? E a Colite Ulcerativa ?
A doença de Crohn é uma doença inflamatória séria do trato
gastrointestinal. Ela afeta predominantemente a parte inferior
do intestino delgado (íleo) e intestino grosso (cólon), mas pode
afetar qualquer parte do trato gastrointestinal. Habitualmente
causa diarreia, cólica abdominal, frequentemente febre e, às
vezes, sangramento retal. Também pode ocorrer perda de apetite e perda de peso subsequente.
A colite ulcerativa é uma doença inflamatória do cólon, intestino grosso, que se caracteriza por inflamação e ulceração da
camada mais interna do mesmo. Os sintomas incluem caracteristicamente diarreia, frequentemente com sangramento retal, e
eventual dor abdominal.
A ABCD – Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de
Crohn – é uma entidade sem fins lucrativos criada em fevereiro
de 1999 com o objetivo de reunir os portadores dessas doenças
e os profissionais que lidam com elas para propiciar a troca
de experiências e facilitar a difusão das informações que seus
pacientes necessitam.

• Através de folhetos e da Revista ABCD em FOCO são fornecidas
aos associados informações sobre novos tratamentos,
pesquisas com novos medicamentos, artigos nacionais e
estrangeiros e outras informações. Os médicos recebem
periodicamente informações sobre o que há de mais novo
sobre o assunto e também sobre o que está por vir.
• A ABCD mantém convênio de intercâmbio permanente com
a CCFA (Crohn’s and Colitis Foundation of America), EFCCA
(European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis
Associations) e ACCAQ (Australian Crohn’s & Colitis Association Queensland), entidades que têm contribuído muito para o
crescimento da pesquisa e para melhoria da qualidade de vida
dos portadores de colite e Crohn.
• A ABCD tem uma página na internet com informações
atualizadas sobre colite e Crohn, que possibilita interação entre
portadores do mundo todo. Acesse www.abcd.org.br.

twitter.com/abcdsp / facebook.com/abcd.org.br
cvdii.bireme.br / healthunlocked.com/abcd

Vantagens da abcd
• A ABCD oferece a seus associados a possibilidade de participar
de grupos de conversa, nos quais cada paciente expõe suas
dúvidas, medos e ansiedades e passa, assim, a sentir-se menos
sozinho. Os grupos são orientados por médicos e profissionais
da área de saúde.
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Editorial
Não há nada como o
sonho para criar o
futuro. Utopia hoje,
carne e osso amanhã.
Victor Hugo

Dr. Flavio Steinwurz l Presidente da ABCD

Caros leitores,
As eleições de 2014 já estão no passado. O País ficou dividido, mas nós, da comunidade ABCD, estamos cada vez mais unidos. E, a cada novo ano, procuramos aumentar a informação sobre as doenças inflamatórias intestinais e a divulgação sobre
novos diagnósticos, tratamentos e medicamentos, tudo para facilitar a vida dos pacientes e profissionais relacionados.
Nesta última edição do ano da revista ABCD em Foco trazemos reportagens muito interessantes, que poderão agregar
conhecimento sobre as DIIs. Em uma delas, os leitores poderão conhecer a visão de dois dos nomes mais importantes na
Pediatria sobre o acometimento das doenças inflamatórias intestinais em crianças. Assim, muitas dúvidas poderão ser dissipadas com o conteúdo destas páginas.
Não deixem de ler também a interessante matéria sobre o uso das células-tronco na doença de Crohn. As pesquisas em
andamento, a realidade de quem já passou pelo transplante e as expectativas que envolvem esta nova modalidade terapêutica
podem ser apreciadas em detalhes nesta edição.
Além disso, é possível conhecer o novo aplicativo DIIáRIO, que a ABCD acaba de lançar. Nosso objetivo é, além de facilitar
a sua vida, trazer um conteúdo informativo diretamente às suas mãos. Baixe o aplicativo no seu celular ou tablet, use-o no seu
dia a dia e, por favor, envie a sua opinião para podermos melhorar, tornando a ferramenta cada vez mais útil.
Por fim, as festas de fim de ano estão chegando e, com elas, surgem também as dúvidas sobre o que comer nesses dias
festivos para evitar crises e problemas. Pensando nisso, a matéria de Nutrição traz algumas dicas que podem ajudar você a
não ter surpresas desagradáveis nestes momentos de confraternização com a família e os amigos. A orientação de nutricionistas é ficar atento aos alimentos que fazem mal, sem perder a essência das festas. Com bom senso e cuidado, todos poderão
comemorar em grande estilo.
Boas festas e um ótimo 2015!
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Família é fundamental para
enfrentar doença de Crohn
Não há dúvidas de que, independentemente da doença,
o paciente precisa do apoio de sua família para enfrentar
os seus sintomas e tratamento. O Doutor Marco Zerôncio,
membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia, da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e do
Grupo de Estudos da Doença Inflamatória Intestinal do
Brasil, destaca que, no caso de doenças crônicas, como a de
Crohn, a atenção familiar assume um caráter ainda mais especial por causa da necessidade contínua de cuidados. “Esse
suporte contribui para fortalecer emocionalmente o paciente nos momentos de grande fragilidade provocada pelos sintomas. Reduz ainda aquela sensação de vulnerabilidade em
decorrência do comprometimento da saúde e das limitações
promovidas pela doença”, afirma.
Participar de consultas médicas, acompanhar de perto o
tratamento e estar sempre a par do estado de saúde de seu
familiar, sabendo se a doença de Crohn está em estado de
remissão ou não, é fundamental para lidar bem com as diversas situações que o paciente vai passar ao longo dos anos.
“A família e o paciente devem estar cientes e preparados para
lidar com situações mais delicadas, a fim de que seja realiza-

da pronta avaliação médica sempre que existir suspeita de
agravamento do quadro clínico. A intervenção médica precoce com eventual ajuste no tratamento pode reduzir sobremaneira as chances de complicações graves”, completa. Acrescenta, ainda, que “é útil reforçar a necessidade de uma rotina
diária na tomada dos remédios com ações simples, como deixar a medicação à vista do paciente durante as refeições a fim
de evitar esquecimentos”.
“A falta de aderência ao tratamento é especialmente preocupante entre os adolescentes, faixa etária na qual a vigilância dos pais pode começar a declinar em relação à tomada
correta da medicação, ao contrário do que acontece na infância. Por mais que eles não sejam mais crianças, podem
ainda não ter desenvolvido uma maturidade suficiente para
entender a responsabilidade de se medicar corretamente”,
comenta o Doutor Zerôncio.
Para o médico, as pessoas precisam entender que um
diagnóstico correto e precoce permite tratar qualquer doença de forma mais eficiente, elevando as chances de cura no
caso de problemas curáveis ou de um controle apropriado em
casos crônicos.

Informe publicitário

A fonte de todas as informações médicas publicadas nesta matéria é a entrevista do Doutor Marco
Zerôncio, membro Titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia, da Sociedade Brasileira de
Endoscopia Digestiva e do Grupo de Estudos da Doença Inflamatória Intestinal do Brasil (CRM RN 3754).

Esta matéria foi patrocinada pela AbbVie e portal Sincrohnia
www.sincrohnia.com.br
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Crianças também
sofrem com as doenças
inflamatórias intestinais

C

DigitalVision

om incidência de 7 a 10 casos
para cada 100 mil crianças e
adolescentes nos Estados Unidos e na Europa, as doenças inflamatórias intestinais (DII) também são
frequentes entre a população infantil
no Brasil, embora o País não tenha
números precisos da ocorrência da enfermidade. Enquanto há alguns anos a
incidência era de dois a três casos novos anuais para a maioria dos serviços
de Gastroenterologia Pediátrica, atualmente os pacientes são atendidos por
anos, até atingirem a maioridade. A DII
também está aumentando em áreas
antes consideradas de baixa prevalência e em países em desenvolvimento,
entre populações que se mudam para
áreas industrializadas.
Alguns estudos indicam que a indus
trialização e a globalização podem estar
associadas ao aumento da distribuição
da doença, e pesquisadores estão preocupados com a exposição elevada das
crianças a antibióticos e a dietas específicas de alimentos processados, fritos,
ricos em açúcar e baixos em ácidos graxos ômega-3, pois podem estar relacionados ao aumento do número de casos
de doenças inflamatórias intestinais
por interferir e alterar a microbiota intestinal. As inúmeras mutações gené
ticas detectadas nas últimas décadas
também podem explicar cerca de 20% a
30% dos casos diagnosticados.
Para a doutora assistente do Depar

Pediatria

tamento de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC/FMUSP) e médica na Clínica de
Especialidades Pediátricas do Hospital
Israelita Albert Einstein, Maraci Rodrigues, o aumento de casos pode ser
explicado não apenas pela melhora no
reconhecimento da doença, mas também pela presença de alterações ambientais importantes para o início da
enfermidade. “O aumento evidente de
DII em áreas industrializadas do mundo confirma a importância do fator de
risco ambiental. Alguns avanços no
estudo da frequência, da distribuição
e dos determinantes dos eventos relacionados à DII nas últimas décadas
podem esclarecer o aumento de casos
em populações de adultos e crianças”,
reforça.
Segundo o professor doutor Mauro
Sergio Toporovski, médico responsável
pela disciplina de Gastroenterologia
Pe
diátrica da Faculdade de Ciências
Médicas da Santa Casa de São Paulo e
diretor de cursos da Associação Paulista Pediátrica de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição (APPGHN), não é
possível precisar se os números refletem mesmo o aumento de casos de DII

Fotos: Divulgação

aumentado na infância

A médica Maraci Rodrigues alerta para aumento de casos

O pediatra Mauro Sergio Toporovski sugere mais atenção

na infância ou se os casos, atualmente, têm sido mais e melhor diagnosti
cados. “Infelizmente, a maioria dos
pacientes chega aos serviços de saúde
com grande comprometimento nutricional, porque as crianças já estão sofrendo com dores abdominais há dois
ou três anos sem que o problema tenha
sido diagnosticado e tratado corretamente”, lamenta.
O gastroenterologista informa que,
em geral, os pediatras diagnosticam
primeiramente as dores abdominais e

diarreias como verminose, embora a
prevalência desse problema seja de menos de 1% na população infantil, devido à melhor infraestrutura urbana e de
saneamento básico. Até hoje, também
há receio em solicitar o exame de colonoscopia, fundamental para o diagnóstico. “Os pediatras devem estar atentos
aos sinais e sintomas, e têm de pensar
na hipótese de doença inflamatória intestinal na infância. Mas, em geral, a
maioria não está preparada para diagnosticar essas enfermidades”, enfatiza.

Iguais e diferentes
As DII nas crianças têm a mesma caracterização e sintomas presentes em adultos. A doença de Crohn tem sido predominante em crianças mais velhas e
adolescentes, enquanto a retocolite ulcerativa prevalece em grupos etários mais novos. “Há casos extremamente graves e agressivos de doença de Crohn
já presentes em lactentes jovens”, acentua o médico Mauro Sergio Toporovski. Os sintomas mais comuns na doença de Crohn são dor abdominal e diarreia,
geralmente aquosa, mas que pode ser sanguinolenta quando atinge o cólon, e lesão perianal. Já a retocolite ulcerativa é representada por diarreia mucosanguinolenta e vontade constante de evacuar (tenesmo). Outros sinais podem estar presentes em ambas as doenças, como febre intermitente, dores articulares,
sangramento digestivo, anemia que não corrige com tratamento e pode levar ao absenteísmo na escola. “Com isso, os sinais de déficit de crescimento e
atraso pubertário podem ser os únicos presentes no diagnóstico, ou na evolução da doença inflamatória intestinal, específicos do grupo pediátrico”, ensina a
médica Maraci Rodrigues. Por esse motivo, devem ser fortes indicadores para os médicos que acompanham a saúde de crianças e adolescentes.
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Diagnóstico precoce é fundamental
As doenças inflamatórias intestinais costumam ser de difícil diagnóstico, porque envolvem predisposição genética, alte
rações de aspecto imunológico e inflamatório, entre outras variáveis. Em geral, em 10% das famílias com DII há recorrência
da doença e, em gêmeos monozigóticos, é grande a probabilidade de ambos terem o problema. “Nas famílias com casos de
doença inflamatória intestinal é mais fácil o entendimento da
enfermidade na infância. Muitas vezes, adultos com diagnóstico das doenças reportam dores abdominais e outros sintomas desde a infância, mas só conseguem ser diagnosticados
na idade adulta”, afirma o médico Mauro Sergio Toporovski.
Atualmente, há dois marcadores para prova de inflamação do intestino que devem ser usados para diagnóstico. O
p-ANCA é um marcador sorológico utilizado na suspeita de
retocolite ulcerativa e aparece positivo em 50% a 60% dos casos. Para a doença de Crohn, o marcador é o ASCA – do inglês
Anti-Saccharomyces Cerevisiae Antibodies – identificado em até
80% dos casos, o que dá uma boa especificidade para o diagnóstico. Além disso, os médicos podem solicitar a calpropectina
fecal, um marcador usado mais recentemente e que pode indicar tanto a doença de Crohn quanto a retocolite ulcerativa. “Se
o pediatra e a família ao menos pensarem na possibilidade das
doenças e investigarem o problema já poderemos garantir mais
qualidade de vida e melhor perspectiva para esses pequenos pacientes”, assegura o especialista da Santa Casa de São Paulo.

A médica Maraci Rodrigues orienta que, ao suspeitar da
hipótese diagnóstica de DII, o pediatra deve entrar em contato com o gastroenterologista pediátrico, encaminhando o
paciente e seguindo-o em conjunto para que seja firmado o
diagnóstico e iniciado o tratamento ideal. “O tratamento é individualizado para cada paciente, de acordo com idade, manifestações clínicas, gravidade e extensão da doença”, informa.
O destaque do tratamento da DII pediátrica, especificamente
a doença de Crohn, é o suporte nutricional. Há formulações
hipoalergênicas providas de substâncias com propriedade anti-inflamatórias que podem ser prescritas como tratamento
exclusivo durante seis a oito semanas promovendo, em muitos casos, remissão da doença.
Essa conduta é importante para que a criança ou adolescente entre em remissão da doença sem o uso do corticoide,
mas exige aderência integral do paciente na ingestão de dieta
específica – que pode ser por via oral ou, excepcionalmente,
por sonda nasogástrica – além da compreensão dos familiares. “Sem dúvida, em qualquer momento da doença deve-se
valorizar a recuperação nutricional da criança e do adolescente”, reitera a gastroenterologista Maraci Rodrigues. As medicações utilizadas na DII pediátrica também são as mesmas
dos adultos, e os agentes biológicos devem ser reservados
para os casos em que não ocorra uma resposta ao tratamento
medicamentoso de rotina.

Atenção
Os pais devem ser orientados pelo gastroenterologista sobre a natureza da doença, sua extensão, sua intensidade e as opções
de tratamento em cada momento, para garantir a cicatrização da mucosa intestinal, consequente crescimento e desenvolvimento
e, também, a autoestima da criança e do adolescente. Também devem prestar a atenção aos sintomas que possam sinalizar
uma recaída, como diarreia, dor abdominal, febre, dores articulares, lesões de pele, lesões perianais e desaceleração do peso e
estatura, além da adesão às medicações e à alimentação saudável. “Não devemos restringir alimentos desnecessários, exceto a
lactose em casos de doença de Crohn e a diminuição de fibras apenas durante as recaídas”, sugere a médica Maraci Rodrigues.
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Médicos brasileiros
comemoram o sucesso
do transplante de célulastronco em pacientes
com doença de Crohn
Por Adenilde Bringel

G

iselle Idalgo, de 30 anos de idade, encerra 2014 com muitos motivos para comemorar. Primeira
paciente com doença de Crohn submetida a um transplante de células-tronco
hematopoieticas no Brasil, a jovem conseguiu realizar o sonho de livrar-se da
enfermidade que vinha minando a sua
saúde e a sua energia. Diagnosticada
em 2010, a paciente passou por muitos
transtornos antes de ser encaminhada
para a mais moderna técnica para o tratamento da doença de Crohn, realizada em
outubro de 2013 no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto,
no interior de São Paulo.
Considerada uma doença autoimune,
a enfermidade é uma inflamação do trato gastrointestinal sem causa definida,
mas desencadeada quando os anticorpos
do sistema imune entendem o intestino
como um agente agressor e, assim, passam a combatê-lo. A inflamação afeta
predominantemente a parte inferior do
intestino delgado e o início do intestino
grosso, embora possa atingir qualquer
segmento do trato gastrointestinal. Os
sintomas incluem diarreia, cólica abdominal, febre e, às vezes, sangramento
retal. Também pode ocorrer perda de
apetite e de peso.
Três anos depois de diagnosticada,
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Giselle Idalgo já estava no grupo de pacientes com sintomas graves da doença. A jovem ficou desnutrida e chegou a
pesar 33 quilos, além de ter dores abdominais frequentes e diarreia constante.
“Cheguei a ter 60 episódios de diarreia
em um único dia, o que acabou me levando a parar a faculdade, sair do emprego
e sofrer até preconceito”, relata. Além de
dores abdominais, distensão abdominal,
diarreia e desnutrição, Giselle tinha dores articulares e psoríase, que são considerados sintomas extraintestinais da
doença de Crohn.
O transplante foi considerado a melhor opção para a paciente, que já não
res
pondia aos medicamentos e havia
pas
sado por cirurgia para retirada de
50cm do intestino grosso e fino. “Não tí
nhamos mais perspectivas de tratamento para a Giselle, que já não conseguiase
alimentar, além de ter fortes e constan
tes dores abdominais”, explica o cirurgião e gastroenterologista Roberto Luiz
Kaiser Junior, professor doutor da Facul
dade de Medicina da União das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago), em São
José do Rio Preto, que realizou o procedimento em conjunto com o hematologista professor doutor Milton Ruiz, coordenador do Transplante de Medula Óssea
(TMO) e Terapia Celular da Associação
Portuguesa de Beneficência de São José
do Rio Preto.
Após um ano de acompanhamento
por meio de exames de colonoscopia, o
médico comemora o fato de Giselle Idalgo não ter mais sintomas, o que reforça
a importância do transplante para pacientes com estágio grave da doença de
Crohn. “Ficamos muito satisfeitos com
o resultado, porque os exames mostram

Divulgação

Esperança ao alcance
O cirurgião gastroenterologista Roberto Luiz Kaiser
Junior realizou os procedimentos no interior paulista

que não há nem resquício da doença no
intestino e que a mucosa está cicatrizada”, acentua o cirurgião. O transplante
de células-tronco é indicado apenas para
pacientes que não respondem aos tratamentos medicamentosos, mas torna-se
importante porque evita que tenham
de passar pelo transtorno da retirada de
porções do intestino, por isso, vem sendo considerado um avanço importante
na doença de Crohn.
Depois dessa primeira intervenção
bem-sucedida, outros três pacientes passaram pelo procedimento com a equipe
do Hospital Beneficência Portuguesa de
São José do Rio Preto – até agora o único
a fazer o procedimento no País – e, destes, dois têm menos de 50 anos de idade. O médico acrescenta que a doença
de Crohn atinge principalmente jovens,
com maior incidência no começo da adolescência, e com um segundo pico na
terceira idade. “Em geral, as doenças inflamatórias intestinais são consideradas
enfermidades de jovens, principalmente
porque são autoimunes”, acrescenta.

svilen001/sxc.hu

das mãos

Transplante envolve diferentes etapas
O procedimento de transplante de células-tronco é complexo e envolve
algumas etapas. Primeiro, os médicos retiram as células de defesa – que
são as células jovens – da medula óssea do próprio paciente e, em seguida,
essas células passam a ser armazenadas em laboratório. Ao mesmo tempo,
o paciente fica em isolamento e passa por tratamento com quimioterapia
com objetivo de ‘limpar’ o sistema imune, eliminando todas as células de
modo a deixar o sistema de defesa completamente inerte. Somente depois

disso é que o paciente pode receber as novas células jovens, que são
implantadas na corrente sanguínea e passam a se desenvolver sem a interferência das anteriores. “Comparamos o procedimento à formatação de um
computador, que fica completamente limpo para receber os novos arquivos
e programas”, explica o médico Roberto Luiz Kaiser Junior, ao dizer que
as células-tronco oferecem a promessa de, essencialmente, ‘reinicializar’ o
sistema imunológico, erradicando a resposta autoimune.
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Pioneirismo no Brasil e no mundo

Divulgação

Embora o Brasil já tenha inúmeras
pesquisas relacionadas às células-tronco, o procedimento nunca havia sido
realizado para tratamento da doença de
Crohn e, por isso, os médicos da equipe
da Associação Portuguesa de Beneficência de São José do Rio Preto procuraram
o especialista norte-americano Richard
Burt, pesquisador no campo do transplante de células-tronco hematopoieti-

O médico Nelson Hamerschlak: entre os pioneiros
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cas na Universidade Northwestern, em
Chicago, nos Estados Unidos, e pioneiro
no uso dessas células para o tratamento
de doenças autoimunes, como é o caso
da doença de Crohn.
“O professor Burt se prontificou a
atender a Giselle nos Estados Unidos,
mas ela não tinha condições de viajar
por estar muito debilitada. Por isso, ele
veio ao Brasil para nos auxiliar nos procedimentos e nos deu todo o suporte
necessário para o sucesso do transplante”, conta o cirurgião Roberto Luiz Kaiser Junior. O médico norte-americano,
que já realizou mais de 20 procedimentos em pacientes com doença de Crohn
nos Estados Unidos, foi o primeiro
a realizar um transplante de células
tronco hematopoieticas para inúmeras
doenças mediadas pelo sistema imunitário no mundo.
O médico inspirou-se em resultados
que observou em pacientes com leucemia em tratamento com uso de radiação
e químicos para possibilitar um transplante de medula mais saudável, 25

anos atrás. Desde então, já conseguiu
demonstrar o potencial terapêutico do
transplante de células estaminais hematopoieticas para outras doenças, como
esclerose múltipla, diabetes, lúpus, artrite reumatoide e doença de Crohn.
Em muitos estudos, os resultados são
considerados surpreendentes, pois há
episódios de remissão da atividade da
doença inflamatória nos pacientes tratados com a terapia.
Um dos pioneiros no estudo das células-tronco para controle de esclerose
múltipla no Brasil, doença autoimune
que atinge cerca de 2 milhões de pessoas
no mundo, o médico hematologista Nelson Hamerschlak, do Hospital Israelita
Albert Einstein, em São Paulo, afirma
que o principal objetivo é ter mais uma
arma para controle dessas enfermidades, que poderiam ser utilizadas na
falha das terapias convencionais. “Em
vários relatos de literatura, o transplante de células-tronco hematopoieticas e
a imunossupressão com altas doses de
quimioterapia produzem uma espécie

“Fiquei 45 dias no isolamento e mais 30 dias em um quarto normal para o pré-transplante, no Hospital Beneficência Portuguesa de
São José do Rio Preto. Mas eu não tinha escolha, porque a doença
estava me destruindo. Por desconhecimento ou falta de informação,
muitas pessoas julgavam que eu era folgada, pois parava de fazer
as coisas de repente para ir ao banheiro. Eu já não trabalhava, não
conseguia sair de casa, parei a faculdade de Farmácia, não tinha
vida social. Na verdade, eu tinha vergonha de sair de casa, porque
eu estava desnutrida e muito magra. As pessoas não sabem como
é a doença, desconhecem as crises e a gravidade do problema. O
Crohn vai incapacitando a gente de uma forma intensa. Por isso,
gosto de conversar com quem está doente para dar algumas orientações de como conviver com isso. Se o remédio der certo, ótimo.
Mas, se o medicamento não der resultado, é importante pensar na
opção do transplante. A maioria dos pacientes que não responde à
medicação leva uma vida triste, sem perspectivas, e o transplante é a alternativa para voltar a ter uma vida normal. O transplante
não é nenhum bicho-de-sete-cabeças. Porém, o pior do tratamento
é a quimioterapia, em função dos transtornos que acarreta, mas,
mesmo assim, os benefícios compensam. Graças aos médicos que
me atenderam em São José do Rio Preto minha vida mudou completamente. O transplante é uma esperança real de retomada da
nossa vida. A doença pode até voltar no futuro, mas será muito mais
branda. Voltei a ser uma pessoa ativa.” – Giselle Idalgo.

Arquivo pessoal

Voltar a sorrir

de imunotolerância no paciente. Em alguns modelos
mais bem estudados, como a esclerose múltipla, propicia remissão de longuíssimo prazo”, acentua.
Inicialmente indicado aos pacientes refratários
aos tratamentos convencionais, o transplante deverá
ajudar aqueles que não apresentam controle sobre as
doenças autoimunes de outras formas. “Neste aspecto, se funcionar bem será uma técnica extremamente
útil. Importante é destacar que não se trata de procedimento sem risco”, alerta. O médico também obteve
sucesso em casos em que a doença inflamatória intestinal acompanhava pacientes com outras enfermidades,
como leucemia, linfoma e lúpus eritematoso sistêmico.
O hematologista reforça que o efeito do transplante
é basicamente o mesmo nas doenças autoimunes. Na
esclerose múltipla, por exemplo, 50% dos pacientes
submetidos ao procedimento estacionaram a doença
sem necessidade de nenhum medicamento adicional,
25% melhoraram e 25% continuaram progredindo.
“Consideramos 75% de bons resultados para estes pacientes. Lógico que cada doença tem suas particularidades e a evolução tem de ser avaliada de forma individualizada, mas há uma tendência de aumento do uso
das células-tronco, e uso mais precoce, uma vez que
funciona melhor quando o paciente não apresenta formas muito avançadas das doenças”, acrescenta.
Edição 58 l 13
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Nutrição

Ceia sem exageros
A

época das festas de fim de ano
é uma das que mais exigem disciplina de quem convive com
doenças inflamatórias intestinais. Com
tantas guloseimas e iguarias à mesa,
é preciso evitar os exageros para que
a festa não termine em transtornos.
Apesar de algumas restrições alimentares, a ceia pode ser extremamente
saborosa e atrativa mesmo sem gorduras e laticínios, dois vilões das doenças
inflamatórias intestinais. Os pacientes
também devem evitar fugir muito da
dieta habitual neste período do ano,
para que o organismo não tenha reações mais severas. Além disso, consumir bebida alcoólica com moderação é
fundamental.
A professora doutora Maria Izabel
Lamounier de Vasconcelos, nutricionista coordenadora de cursos do Ganep Nutrição Humana e consultora da Associação Brasileira de Retocolite Ulcerativa e
Doença de Crohn (ABCD), lembra que os
alimentos não provocam as crises, mas
têm a capacidade de potencializar os
sintomas. A bebida alcoólica fermentada, como vinho e champanhe, por exemplo, costuma piorar o quadro de DII. “Na
verdade, tudo pode ser ingerido, com exceção de pimenta, desde que o paciente
não esteja em crise”, ensina.
Também é importante que cada
pessoa conheça as suas intolerâncias
para evitar alimentos que façam mal
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emqualquer época do ano, mas alguns
ingredientes devem ser evitados mes
mo em períodos de remissão da doença.
“As reações aos alimentos e restrições
são bem individuais, mas, nogeral,
os alimentos que mais interferem nos
sintomas de DII são leite de vaca e derivados, alimentos muito gordurosos e
frituras, açúcar e doces”, reforça a nutricionista Ana Carolina Abreu.
A especialista diz que, em festas
de amigos ou restaurantes, o ideal
é buscar alimentos mais leves, sem
muitos condimentos, e evitar prepara
ções muito elaboradas nas quais os
ingredientes ficam ‘escondidos’. Em
locais onde se tem intimidade com o
anfitrião, o ideal é questionar sobre o
cardápio e, caso não haja opção, levar
sua ‘marmita’, ou parte dela, de casa.
“Em outros ambientes, deve-se buscar
as opções mais leves e já conhecidas,
evitar preparações com muitos molhos, fugir das sobremesas carregadas
e das frituras”, orienta.

Trocas possíveis
Tradicional nas festas de Natal e
Réveillon, a carne de porco é uma das
que devem ser evitadas por pessoas
com DII. Peru e chester podem substituir o ingrediente, no entanto, essas
carnes processadas também devem ser
consumidas com moderação, porque
contêm aditivos químicos que podem
piorar o processo inflamatório. Castanhas e frutas secas podem ser consumidas, mas sem abuso, e as melhores
indicações são a uva passa e o damasco.
Se a opção for pelas massas, o molho vermelho deve ser feito em casa
com tomates sem pele e sem sementes.
Já para o molho branco deve ser usado leite com baixo teor de lactose ou
leite de soja. “Sobremesas com creme
de leite e leite condensado podem ser
substituídas por doces de frutas (sem
adição de açúcar), como maçã assada,
doce de abóbora e de mamão”, sugere a
nutricionista Maria Izabel Lamounier
de Vasconcelos.

Maria Izabel Lamounier de Vasconcelos

Ana Carolina Abreu

Divulgação

Opções saudáveis de
cardápio para as festas
não colocam a integridade
intestinal em risco

Creatas

Criatividade e mais saúde
• Acrescente peixes e carnes mais magras na ceia, no lugar
de carnes tradicionais;
• Substitua o leite de vaca nas receitas por bebidas vegetais
à base de arroz, coco, amêndoas e outros ingredientes;
• Óleo de coco, azeite de oliva e manteiga ghee –  manteiga
clarificada feita com leite de vaca ou de búfala – são
ótimas opções para substituir gorduras hidrogenadas
e saturadas;
• Use a biomassa de banana verde para melhorar a
consistência de alimentos que, normalmente, são feitos
com leite condensado ou creme de leite. Isso ajuda a
diminuir a quantidade de gordura e açúcar, e diminui o
processo inflamatório;
• Frituras podem ser substituídas por opções assadas;
• Panetones industrializados também podem ser vilões,
por isso, prefira as versões caseiras;

Centro de Infusões Central Clinic.
Aqui, o tratamento só está completo
quando seu conforto também está.
Na Central Clinic, quem tem colite ou doença
de Crohn pode contar sempre com Centros

• Consuma bebida alcoólica com moderação e intercale
sempre com água, assim o consumo já será menor;

de Infusão de alta capacidade técnica, além

• Aromatizar a água com frutas e especiarias pode ser
uma boa alternativa para substituir as bebidas alcoólicas.
Chás misturados com sucos também são uma excelente opção;

quando o paciente precisar.

• Utilizar ingredientes como o tofu ou oleaginosas no lugar
de requeijão ou queijos gordurosos também melhora a
qualidade da receita.
Fonte: nutricionista Ana Carolina Abreu

de médicos, farmacêuticos e enfermeiros
que são como amigos: sempre de prontidão

Dra. Davimar Miranda Maciel Borducchi
Responsável Técnica
CRM-SP 72.502

NOVA UNIDADE

SANTO ANDRÉ

R. Verbo Divino, 209
Tel.: 11 3056 1717

Av. Portugal, 875
Tel.: 11 4438 0078

SANTO AMARO

Tratar bem é
tratar por inteiro.
www.centralclinic.com.br

SÃO BERNARDO
DO CAMPO
Av. B. Faria Lima, 1830
Tel.: 11 4335 5466

SÃO PAULO
TATUAPÉ
R. Icem, 57
Tel.: 11 3469 0500
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Novidades

Congressos internacio
Arquivo pessoal

Dois grandes encontros
reuniram especialistas e
apresentaram novidades
em medicamentos

M

A médica Karime Lucas com colegas no evento realizado em Viena, na Áustria

contros científicos da área: o Congresso
Europeu de Gastroenterologia (United
European Gastroenterology Week –
UEGW) e o Encontro Científico Anual
do ColégioAmericano de Gastroentero
logia 
(Annual ScientificMeeting –
American College of G
 astroenterology–
ACG), realizados em Viena, na Áustria,
e na Pensilvânia, nos Estados Unidos,
respectivamente, em outubro.
No Congresso Europeu,
o ponto maisrelevante foi a
apresentação do tratamento
com terapia biológi

ca,que consiste em medicações que
atuam em diferentes fases da inflamação
bloqueando as citocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral
alfa (TNF-α). “Entre essa classe de drogas apresentadas estãoos infliximabe
(Remicade®), adalimumabe (Humira®),
certolizumabe pegol (Cimzia®)e golimumabe (Simponi®),estes dois últimos
não liberados ainda para o uso no Brasil”, relata a médica gastroenterologista
e endoscopista digestiva do Hospital
Israelita Albert Einstein, Karime Lucas,
que esteve no evento.

dannystock/sxc.hu

uito se tem estudado sobre a
fisiopatologia das doenças inflamatórias intestinais (DII) e,
a cada ano, cientistas de várias partes
do mundo se reúnem para apresentar
e discutir as novidades em diagnóstico
e tratamento dessas enfermidades. O
principal objetivo dos pesquisadores
é desenvolver drogas mais seletivas
e com menos efeitos adversos, e já há
estudos avançados desses novos medicamentos que poderão ajudar a controlar os sintomas dessas doenças. Uma
amostra do que está sendo pesquisado
no mundo foi apresentada em dois en-
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nais discutem as DIIs
Múltiplos enfoques em Gastroenterologia
O Encontro Científico Anual do Colégio Americano de Gastroenterologia abordou
múltiplos enfoques, sem um tema central, no qual são abordados diferentes assuntos da área. No entanto, os setores que concentraram as maiores novidades na edição 2014 foram as doenças inflamatórias intestinais e as hepatites crônicas, embora
tenham sido abordados outros assuntos como alergias alimentares, constipação
intestinal e síndrome do intestino irritável.
Segundo o professor doutor Wilson Roberto Catapani, da Faculdade de Medicina
do ABC (FMABC), a ênfase maior do encontro também foi dada à pesquisa de novas
drogas com potencial terapêutico, porém, houve abordagens sobre como conduzir
casos complicados, indicações cirúrgicas e complicações das cirurgias e dos tratamentos medicamentosos. “Novas técnicas e equipamentos endoscópicos apresentados neste congresso também poderão ajudar no diagnóstico e na avaliação do
resultado do tratamento, inclusive se foi atingida a cicatrização da mucosa intestinal”, acrescenta.
Os países que mais investem em pesquisas relacionadas às DII são Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Bélgica, Holanda, França e Alemanha, e o Brasil, embora
acompanhe esses países em termos de conhecimento teórico, ainda sofre com a
falta de uma maior disponibilidade de tecnologia e de acesso a alguns medicamentos. “Só para dar um exemplo, mesmo a colonoscopia convencional não está disponível em vários lugares do Brasil. Entretanto, nos posicionamos melhor do que vários
países da América do Sul em relação a recursos para diagnóstico e tratamento”,
argumenta o gastroenterologista.
O Brasil também não tem dados estatísticos confiáveis sobre a prevalência das
doenças inflamatórias intestinais, a não ser por raros trabalhos esporádicos que não
representam a população como um todo. “Sabemos, entretanto, que a incidência
destas doenças vem aumentando, pois esta é a opinião e a percepção dos centros
de referência em doença inflamatória espalhados pelo Brasil”, assegura o médico.
Divulgação

A especialista informa, ainda, que uma nova
medicação liberada para uso nas doenças inflamatórias intestinais, que está sendo comercializada
nos Estados Unidos e na Europa com o nome de
Entyvio – vedolizumabe –, tem mostrado bons resultados em pacientes que não responderam aos
tratamentos com Remicade® e Humira®. O vedolizumabe tem ação diferente das outras medicações, pois impede a ativação, adesão e migração
dos leucócitos na mucosa do intestino e, consequentemente, diminui a inflamação. “Devido à
ação local no intestino, o vedolizumabe se torna
uma medicação que não interfere na imunidade
do indivíduo, o que torna a droga muito interessante e promissora”, acentua.
Outra novidade apresentada no Congresso
foi o IBDoc®, aparelho pessoal para o controle da
calprotectina fecal que utiliza um aplicativo do celular para leitura do resultado e envio do mesmo
para o médico. “Com essa novidade, será possível
o controle da atividade da doença pelo próprio
paciente”, ressalta a gastroenterologista. Além
disso, outros estudos ainda estão em desenvolvimento em diferentes fases e, provavelmente, uma
nova droga deverá ser liberada nos Estados Unidos já em 2015 – a ustekinumabe (Stelara®) – que
age bloqueando a inflamação no intestino.
A comercialização dos novos medicamentos
no Brasil deverá ser em aproximadamente dois
anos após a liberação no exterior, devido aoprocesso burocrático para a entrada de novas drogas no País realizado pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA). “Sabemos que
ainda há muito para se estudar sobre as doenças
inflamatórias intestinais, mas esperamos que essas novas drogas, já em uso no exterior, possam
trazer o quanto antes os mesmos benefícios aos
nossos pacientes. Estamos na expectativa para
também começar a utilizar esses medicamentos
naqueles pacientes que necessitam e aguardam,
esperançosos, por novas possibilidades terapêuticas”, enfatiza a médica Karime Lucas.

O professor doutor
Wilson Roberto
Catapani explica como
foi o congresso nos

Estados Unidos

Edição 58 l 17

ABCD

Premiação

Prêmio inédito para o Brasil
O médico gastroenterologista do Hospital Israelita Albert Einstein, Flavio Steinwurz, presidente da
Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de
Crohn (ABCD) ganhou o prêmio William Carey 2014,
oferecido pela AmericanCollege of Gastroenterology,
como agradecimento pelos serviços prestados à Gastroenterologia mundial. A cerimônia de entrega da
premiação foi realizada no Constitution Hall da Philadelphia, nos Estados Unidos, durante o Encontro
Científico Anual do Colégio Americano de Gastroenterologia (Annual Scientific Meeting – American College Gastroenterology– ACG). É a primeira vez que um
médico brasileiro recebe tal honraria.
A cada ano, o American College Gastroenterology
patrocina inúmeros prêmios, tanto para reconhecer e
premiar a excelência e liderança em Gastroenterologia clínica quanto para ampliar as oportunidades de
formação nos Estados Unidos e no exterior. O Comitê
ACG de Premiação solicita recomendações da associação de cada ano para todos os prêmios e, com base nessas indicações, desenvolve as suas recomendações, que
Os médicos Stephen Hanauer, Flavio Steinwurz e Harry E. Sarles
são aprovadas pelo Conselho de Curadores da ACG.

Lei
beneficia
pacientes com Crohn
Jovem norte-americana deu início
à campanha em Illinois para que
locais sem banheiro público deem
acesso ao espaço dos empregados

A

lly Bain, uma norte-americana diagnosticada com
doença de Crohn aos 11 anos de idade, iniciou em
2005, nos Estados Unidos, uma campanha para que,
mesmo sem banheiro público, indivíduos em emergência médica tenham acesso aos espaços reservados aos empregados
em estabelecimentos comerciais. A menina começou a campa
nha depois de passar por constrangimento, aos 14 anos de
idade, em uma grande loja de varejo no Estado de Illinois.
A jovem estava com a mãe fazendo compras quando percebeu que precisava encontrar um banheiro o mais rápido pos-
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sível. Quando pediram ao gerente para obter permissão para
usar o banheiro dos empregados – pois não havia sanitários
públicos – ele negou alegando que estava cumprindo uma ‘decisão gerencial’. “Ele continuou a me negar o acesso mesmo
quando comecei a chorar curvando-se de dor. Infelizmente, o
tempo acabou. Embora ninguém tivesse percebido o que ocorreu, me senti envergonhada, humilhada e impotente”, relata a
jovem no site girlswithguts.org.
A partir desse episódio, a mãe de Ally prometeu que aquilo nunca mais aconteceria com ela e com qualquer outra pessoa. Assim, as duas começaram a procurar caminhos para que
ninguém mais passasse por constrangimentos em uma emergência. As duas conversaram com um representante local do
Estado de Illinois e, em poucos meses, estavam ajudando a
escrever um projeto de lei que permite a qualquer pessoa com
uma emergência médica o acesso a um banheiro só de empregados. A lei de acesso ao local de repouso, também conhecida
como Lei de Ally, tornou-se a primeiro do gênero naquele país.

pipp/sxc.hu

Casos reais

Tecnologia

Novo aplicativo

voltado a pacientes
A Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e
Doença de Crohn (ABCD) lançou, em dezembro,
um aplicativo para ajudar a organizar a rotina
e o tratamento dos pacientes com doenças inflamatórias intestinais. O ‘diiário’ permite ao
usuário fazer seu diário, agendar as consultas,
controlar o tratamento e a alimentação e, ainda,
compartilhar dicas sobre as DIIs. O objetivo da
ABCD ao lançar o aplicativo, que poderá ser baixado
gratuitamente pelo celular ou tablet, é transformar a
realidade do paciente com doença inflamatória intestinal e colaborar para que tenha uma vida mais saudável
e com qualidade.

.hu

/sxc
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SIMADII
2015
A oitava edição do Simpósio Internacional Multidisciplinar de Atualização em Doença Inflamatória
Intestinal (SIMADII), o mais tradicional encontro sobre doença de Crohn e colite ulcerativa do País, será
realizada em 26 e 27 de junho de 2015 no Hotel
WTC World Trade Center, em São Paulo. O Simpósio é direcionado a médicos e outros profissionais
da saúde e as inscrições serão abertas em breve.
Informações adicionais estarão disponíveis no site
www.kongress.com.br/simadii2015.
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Comunidade virtual
O fumo e as doenças inflamatórias intestinais foram tema de capa da edição 57 da Revista ABCD em Foco.
Por isso, a enquete de outubro/novembro foi sobre o fumo. Confira os resultados.

Você fuma?

Sim

9,43%

Não

90,57%

Se a resposta acima
foi Sim, você tem:

Crohn
66,67%

Colite Ulcerativa
33,33%
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Quando diagnosticou a doença de Crohn
ou colite ulcerativa você era fumante?

Sim

24%

Não

76%

twitter.com/abcdsp
facebook.com/abcd.org.br
cvdii.bireme.br
healthunlocked.com/abcd

Serviços
LABORATÓRIOS

Belo Horizonte (MG)
Laboratório Humberto Abrão
(31) 2104-5700
São Paulo Patologia Clínica
(31) 3224-7112
Laboratório Dr. Geraldo Lustosa Ltda
(31) 2104-1234/3241 ou 3293-9367

Blumenau (SC)
Ecomax - Centro de Diagnóstico por Imagem
(47) 3331-4844

Campinas (SP)
Laboratório Confiance Medicina Diagnóstica
(19) 3255-3393

Cuiabá (MT)
Laboratório Carlos Chagas
(65) 3901-4700

Curitiba (PR)
Byori – Laboratório de Patologia
(41) 3023-5341
Frischmann Aisengart Medicina Diagnóstica
Central de Atendimento
(41) 4004-0103
DAPI – Diagnóstico Avançado por Imagem
Brigadeiro Franco
DAPI – Diagnóstico Avançado por Imagem
Shopping Palladium
(41) 3250-3000

Florianópolis (SC)
Imagem Centro de Diagnóstico Médico Ltda
(48) 3229-7777
Laboratório Médico Santa Luzia: Análises clínicas
(48) 3952-4200
Instituto de Medicina do Sistema Digestivo Ilha de Santa Catarina
(48) 3224-8808

Maceió (AL)
Laboratório Sabin de Patologia Clínica de Alagoas S/S Ltda
(82) 2122-9000

Ribeirão Preto (SP)
Proctogastroclínica
(16) 3519-4444

Rio de Janeiro (RJ)
César Guerreiro Cirurgia, Proctologia e Vídeo Laparoscopia
(21) 2257-2165/2548-9927 ou 2256-1455/2235-7477
Gastro Centro Carioca
(21) 2242-1637
Laboratório Lamina
(21) 2538-3939
Laboratório Richet
(21) 3325-2008/2535-6669
Laboratórios Médicos Dr. Eliel Figueirêdo Ltda
Análises Clínicas
(21) 2450-8200

Porto Alegre - (RS)
Rheumalab Laboratório de Análises Clínicas S/S Ltda
Av. Carlos Gomes, 328/1006
(51) 3328-1099 ou (51) 3061-3440

São Paulo (SP)
Bio Sana’s Centro de Pesquisa e Tratamento
Avançado de Feridas
(11) 5904-1199
CEDIG - Centro de Diagnóstico e Tratamento
em Gastroenterologia Ltda
(11) 5571-8921
CDB - Centro de Diagnósticos Brasil
(11) 5908-7222

Centro de Diagnóstico e Terapêutica
Endoscópica S/C Ltda
(11) 3283-2019/3287-1009/3288-8649
Centro de Diagnóstico Dr. Alberto Eigier
(11) 3085-5499
Centro Médico Carezzato
(11) 3832-8912 - Lapa
(11) 3622-8765 - Vila Jaguara
Clinica Schmillevitch
(Análises Clínica, Ultrassom, RX, Tomografia e Ressonância magnética)
(11) 3828-8800
CURA
(11) 3056-4707
Militello Centro de Diagnósticos e Biopesquisa Clínica Ltda
(11) 2501-8071
Instituto de Cirurgia do Aparelho Digestivo
Profª Dra. Angelita Habr Gama
(11) 3887-1757
Laboratório Fleury
(11) 3179-0822
Rawet Patologia Especializada Ltda
(11) 3255-3131 / 3255-3232
Salomão Zoppi
(11) 5576-7878
Prof. Dr. Arnaldo Ganc
(11) 3887-5400
Prof. Dr. Paulo Roberto Arruda Alves
(11) 3079-0621
OUTROS
Academia B-Active Saúde e Esporte
(11) 3051-6769
Casa do Paciente
(Produtos e Suplementos Alimentares)
(11) 3062-0770
CIP – Centro de Infusões Pacaembu
(11) 3875-0880
GANEP Nutrição Humana Ltda.
(11) 3289-4681
Hospital CECMI
(11) 2162-7100
Oncoclin Oncologia Clínica Ltda.
(11) 5091-3799 / 6191-0648 / 3699-3141
T & L Viagens e Turismo Ltda
(11) 3858-6405 -(11) 3596-3470
Terra Nova - Assessoria Turística
(11) 2738-0154 / 97317-5051

Maringá (PR)
Farmalig Comércio de Medicamentos Ltda
(44) 3028-4400

A ABCD mantém convênios com laboratórios, academias,
clínicas, agência de viagens e farmácia. Para utilizar os
nossos convênios, é necessário apresentar a carteirinha
de associado da ABCD e verificar o tipo de exame ou
serviço e o desconto oferecido.

Maiores informações ligue:
(11) 3064-2992 (Ana Célia)
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