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EDITORIAL

Dr. Flavio Steinwurz | Presidente da ABCD

“
”

Caros leitores,

O tempo passa e a ABCD acaba de debutar, ou seja, completou 15 anos em fevereiro. Foi, sem dúvida 
nenhuma, uma longa e bem sucedida jornada, com muitas ações e atividades, parte delas relatadas nesta 
revista. Aliás, a própria revista é uma das realizações mais importantes. Infelizmente a Revista ABCD em 
Foco tem um custo muito elevado para nossa entidade e a partir deste ano iremos ter apenas 2 edições por 
ano. Claro que manteremos todos os associados informados das últimas novidades com maior frequencia 
pelo nosso site e por newsletter. Em breve estaremos desenvolvendo um aplicativo para celular que pode-
rá auxiliar a todos no melhor manejo das mais diferentes situações.   

No fim do ano passado instituímos o prêmio ABCD que será sempre entregue a profissionais que dedi-
caram-se de forma reconhecida às DII. Os 4 primeiros a receber tal honorária foram as Dras. Angelita 
Habr-Gama e Dra. Magaly Gemio Teixeira (ambas do Brasil) e os Drs. Stephen Hanauer e Subrata Ghosh 
(Estados Unidos e Canadá, respectivamente).

Outra novidade é a mudança do layout da nossa página na internet (abcd.org.br). Visitem a página e opine 
sobre sua nova aparência e conteúdo. Faça sugestões, elogios e críticas. Sua opinião nos interessa muito.
Não deixem de comparecer à nossa tradicional caminhada do WORLD IBD DAY. Será no dia 18 de maio 
no Parque do Ibirapuera e quero encontrar vocês lá!

 Flavio Steinwurz

Quem comete 
uma injustiça é 
sempre mais 
infeliz que o 
injustiçado. 
Platão
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EDITORIAL

ABCD 15 ANOS
CONHEÇA UM POUCO

DESSA HISTóRIA

COMUNIDADE VIRTUAL

LIMPINhO DEMAIS?
MéDICOS ESPECULAM QUE 

A MELHORA NOS HáBITOS DE
HIGIENE DA SOCIEDADE PODE 

ESTAR CAUSANDO PROBLEMAS
 INTESTINAIS NAS CRIANÇAS

VII SIMADII 
DESVENDANDO AS NOVIDADES 

NA DOENÇA INFLAMATóRIA
INTESTINAL

ENCONTRO
8ª EDIÇÃO DO ENCONTRO 

DE PORTADORES E FAMILIARES 
DE DOENÇAS

 INFLAMATóRIAS INTESTINAIS
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A força da nutrição como aliada 

no tratamento e na melhora 

da qualidade de vida do paciente.
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*Doença Infl amatória Intestinal.

Referência bibliográfi ca: 1. Damiao AOMC, Amarante D, Pinheiro-Cesar M. Terapia Nutricional na doença infl amatória intestinal, cap. 13, pg 151-170. In:  Cury DB, Moss AC. Doenças Infl amatórias 
Intestinais – retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Ed Rubio, 2011. 

Não contén glúten

Você sabia que até 90% 
dos pacientes com DII* 
possuem algum tipo 
de déficit nutricional?1

Mais versatilidade 
e praticidade. Com 
sabor neutro, Modulen® 
pode ser preparado 
para beber ou para 
diversas receitas, 
tornando-as mais 
nutritivas e deliciosas.

AF-An_Modulen 21x28.indd   1 3/18/13   6:26 PM
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MATéRIA DE CAPA

Conheça um pouco dessa história...

ABCD 

anos

completa
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Conheça um pouco dessa história...

1999

2000

1ª reunião do  
Grupo de Autoajuda 

em São Paulo

1º  Exemplar da Revista 
ABCD em Foco publicado 
em Fevereiro de 2000

2001
ABCD com

Sede própria
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MATéRIA DE CAPA

2001

2003

2002

2002
I Encontro de Portadores e 

Familiares de Crohn e Colite na 
APM – Associação Paulista de Medicina

ABCD apoia a Fundação da ABRAPRECI 
Associação Brasileira de Prevenção do Câncer 
de Intestino – www.abrapreci.org.br 
e lançamento do livro

I SIMADII 
Simpósio Internacio-

nal Multidisciplinar de 
Atualização em 

Doença Inflamatória 
Intestinal

Entram na lista do SUS (Sistema Único de Saúde) 
para distribuição gratuita, medicamentos 

considerados de alto custo para
 tratamento de Crohn e Colite

Dr. Flavio Steinwurz, Dr. Moacyr Pádua Vilela (In Memorian)

 e Dra. Angelita Habr- Gama
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2004

2005

Lançamento da 
Comunidade Virtual de DII

cvdii.bireme.br

Dr. Drauzio Varellla faz chamada 
na TV Globo alertando sobre os 
sintomas de Crohn e Colite

2006

2006

2010

I Caminhada para o Crohn e 
Colite no Parque do Ibirapuera

Folheto
 Guia para os Pais 

Lançamento do portal 
www.worldibdday.org

(Dia Mundial da Doença 
Inflamatória Intestinal) 

em parceria com as 
Associações Internacionais



MATéRIA DE CAPA

2012

2013

2013

2013
VIII Caminhada para o 

Crohn e Colite no Parque 
do Ibirapuera 

Site da ABCD 
( www.abcd.org.br ) 

atinge 1 milhão de acessos 

Lançamento de uma nova 
Comunidade de DII

www. healthunlocked.com/abcd

Pacientes e Associações Médicas de mais de 30 
países se reuniram no Estádio Olímpico de 
Barcelona para o lançamento da campanha

 “Join The Fight Against IBD (Faça Parte da Luta 
Contra as Doenças Inflamatórias Intestinais)”

10ABCD
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A ABCD - Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de 
Crohn - celebrou em 2014, seu 15º aniversário.

Criada em 04 de fevereiro de 1999, após uma parceria firmada 
com a CCFA  - Crohn’s and Colitis Foundation of America -, tem 
como principal objetivo reunir os portadores de Crohn e Colite 
e os profissionais que lidam com elas em busca de disseminar in-
formações de maneira clara e eficaz por meio de grupos de au-
toajuda, palestras, materiais e programas educativos, intercâmbio 
com órgãos e entidades internacionais, pretendendo com isto ter  
representatividade e ser um instrumento de atualização constante 
do setor agregando também conhecimento aos médicos que tra-
balham com DII para propiciar a troca de experiências e facilitar a 
difusão de informações que os pacientes necessitam.

Um dos maiores benefícios desde a sua criação foi lutar junto ao 
governo para que este  proporciona-se  o fornecimento gratuito 
dos principais medicamentos usados no tratamento dessas doen-
ças à comunidade dos portadores de Doenças Inflamatórias In-
testinais, junto ao Ministério da Saúde. Desde julho de 2002, os 
pacientes que se cadastram na Secretaria da Saúde do seu Estado 
podem receber gratuitamente através do SUS, estes medicamen-
tos considerados de alto custo. Sempre representando o Brasil, a 
ABCD está presente em Congressos, Simpósios Nacionais e In-
ternacionais e participa também de ações como o World IBD Day 
(Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal), instituído em 
19 de maio pela Aliança Internacional das Associações de Crohn 
e Colite Ulcerativa para conscientizar a população sobre a impor-
tância da luta contra as DII, novos tratamentos e avanços médicos 
em busca da qualidade de vida dos portadores.  

2013



COMUNIDADE VIRTUAL

A Ferring Pharmaceuticals é uma empresa  
biofarmacêutica global, de origem sueca, presente  
no mercado há mais de 60 anos.  

Nossa filosofia é:  
“As pessoas estão sempre em primeiro lugar” 
e isto se reflete em nosso compromisso de trabalhar 
e investir em pesquisa e desenvolvimento de novas 
terapias que possam melhorar a vida das pessoas. 

Este compromisso faz com que a Ferring seja  
uma empresa que aprimora constantemente  
sua tecnologia e seu capital humano, ou seja,  
seus colaboradores. 

Atualmente, somos mais de 4000 colaboradores  
e estamos presentes em 45 países, atuando  
na área terapêutica de Gastroenterologia, Urologia, 
Reprodução Humana, Obstetrícia e Oncologia.

Abr/13 - 70.100.010
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Luciana escreveu: “A ABCD sem dúvida ajudou e tem ajudado pacientes 

com Crohn e Colite através de esclarecimentos e reuniões com pacien-

tes portadores dessas doenças! Parabéns ABCD !”

Ana Paula Rocha publicou na sua linha do tempo

“Mais um ano... Parabéns pelo belo trabalho e obrigada pelo apoio oferecido...”

Sueli Almendra Pinheiro escreveu: “Admiro o trabalho da ABCD pelas 

informações coerentes a respeito do Crohn, Colite tratamentos e direi-

tos dos pacientes. Teve enorme importância para minha recuperação. 

Aprendi muito como lidar com a doença e a alimentação. Parabéns a 

toda equipe.”

Maria da Graça Schenkel publicou na sua linha do tempo
“Feliz Aniversário para a ABCD e parabéns para todos nós, portadores de DII, que podemos contar com pessoas que se empenham em estudar e trabalhar em prol de nossa saúde! “

www.facebook.com/abcd.org.br

Você já desmarcou alguma 
viagem por estar em crise da 

Doença Inflamatória Intestinal?

SIM

NÃO

68,00%  

32,00% 

https://twitter.com/abcdsp 

http://cvdii.bireme.br

VI CONGRESSO
BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO 

E CÂNCER (CBNC) 
E GANEPÃO 2014

14 a 17 de Maio de 2014

Informações:
www.ganepao.com.br

Site da ABCD esta com novo layout
Visite...

www.abcd.org.br
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ARTIGO

Os pais de Seann Barnhart sabiam que ha-
via algo errado quando seu filho corria para 
o banheiro com frequência e reclamava que 
sua barriga doía.

Quando viram sangue nas fezes dele, sua 
preocupação se transformou em medo.

“Parecia piorar muito rápido, por isso logo fo-
mos ao médico”, disse Valerie Barnhart, mãe 
de Seann. “Ficamos muito preocupados quan-
do vimos o sangue.”

Ao longo do caminho, Seann, então com 6 
anos, foi diagnosticado como portador de 
um vírus simples, que lhes disseram que 
passaria, e de Doença de Crohn, que é ou-
tro membro da família das Doenças Infla-
matórias Intestinais, ou DII.  

Os Barnhart iniciaram a jornada até chegar 
ao diagnóstico definitivo da Retocolite Ul-
cerativa de seu filho, agora com 8 anos, mas 
demoraram muitos meses para obtê-lo.

Seann é um dentre o número crescente de 
crianças que estão sendo diagnosticadas 
com DII. Um estudo recente – o maior até 
agora – demonstrou um aumento de 65 % 
no número de internações de crianças com 
DII nos EUA, de 2000 a 2009.

“Isto surgiu do nada e parecia uma eternidade 
até conseguirmos consultar a pessoa certa; tudo 
era muito frustrante e assustador porque o nos-
so filho estava doente e tínhamos que esperar”, 
disse Barnhart. 

Limpinho demais?
Médicos especulam que a melhora nos hábitos de

higiene da sociedade pode estar causando problemas 
intestinais nas crianças



O corpo ataca a si mesmo

Tanto a retocolite ulcerativa quanto a doença de Cro-
hn são doenças autoimunes, o que significa que o corpo 
confunde as bactérias normalmente encontradas no in-
testino com corpos estranhos e começa a atacá-lo, resul-
tando em inflamação e sintomas como dor abdominal, 
diarreia e perda de peso.

A doença de Crohn pode causar inflamação em qualquer 
lugar do trato digestivo, desde a boca até o ânus, ao pas-
so que a retocolite ulcerativa fica limitada ao cólon. A 
doença também pode afetar o crescimento e desenvolvi-
mento da criança devido à má absorção dos nutrientes.

“Não sabíamos o que era aquilo quando ele foi diagnosti-
cado”, disse Valerie Barnhart. “Nós fomos tateando e lendo 
sobre isso na Internet.”

Agora, com os medicamentos para ajudar a suprimir o sis-
tema imunológico e controlar a inflamação, Seann está se 
sentindo muito melhor.

“Havíamos pensado em educá-lo em casa, e aquilo realmen-
te tomou a decisão por nós”, disse sua mãe. “Não queríamos 
ter que nos preocupar com o fato de ele perder as aulas se 
tivesse uma crise, ou de ele ter que ir ao banheiro a tempo 
quando estivesse na escola.”

Seann é bastante objetivo com relação à sua doença. “Eu 
disse aos meus amigos ‘Tenho problemas com o meu cocô” 
Eles não disseram nada”, disse Seann. “Estou muito bem 
agora. Não fico mais doente.”

Aumento da DII em crianças

No maior estudo deste tipo até agora, pesquisadores da 
Faculdade de Medicina da Case Western Reserve Uni-
versity descobriram que o número de crianças que so-
frem de DII está aumentando – apesar de ainda não se 
saber ao certo o motivo.

O estudo usou um banco de dados federal sobre crian-
ças internadas para analisar mais de 11 milhões de fi-
chas de internação de pacientes com menos de 20 anos 
de idade. Ao longo da década, houve mais de 61.000 al-
tas pediátricas com diagnóstico de DII.

Os pesquisadores mediram o aumento nas altas hospi-
talares de crianças com DII e descobriram que subiu 
de 11.928 altas em 2000 para 19.568 altas em 2009. Os 
pesquisadores descobriram um aumento de 59 % em al-
tas por doença de Crohn e um aumento de 71 % em altas 
por retocolite ulcerativa. 
O aumento foi verificado em todas as áreas geográficas 
do país. Os gastroenterologistas daqui dizem que estão 
percebendo um aumento nos pacientes com menos de 
20 anos de idade.

“Em 25 % das DII, o começo se dá em pessoas com menos 
de 20 anos. Não acho que a doença esteja piorando; a in-
cidência está ficando maior”, disse o Dr. F. Wilson Jackson, 
gastroenterologista da Jackson Siegelbaum Gastroenterolo-
gy em Camp Hill.

www.centralclinic.com.br

Tratar bem é 
tratar por inteiro.

Dra. Davimar Miranda Maciel Borducchi
Responsável Técnica

CRM-SP 72.502

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

NOVA UNIDADE
SANTO AMARO
R. Verbo Divino, 209
Tel.: 11 3056 1717

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

SANTO ANDRÉ

Av. Portugal, 875 
Tel.: 11 4438 0078

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 

de Infusão de alta capacidade técnica, além 

de médicos, farmacêuticos e enfermeiros 

que são como amigos: sempre de prontidão 

quando o paciente precisar.

“Existe a teoria da higiene ... 
não ficamos expostos o suficiente 
no início, quando nosso sistema 

imunológico está se desenvolvendo’’ disse o Dr. F. Wilson Jackson
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terapia nutricional ou até mesmo cirurgia para retirar a 
parte afetada do cólon.

Os pais de Sean dizem que é difícil ver Seann suportando 
tudo isso com tão pouca idade – coisas como picadas de in-
jeção frequentes, exames de sangue, aprender a engolir vários 
comprimidos e se submeter a endoscopias e colonoscopias 
para que os médicos consigam ver o que está acontecendo 
dentro do intestino.

“Ele costumava chorar por causa das agulhas para tirar sangue, 
e engolir os comprimidos virou um desafio, mas ele está se sain-
do muito melhor agora”, disse a mãe dele. “Não está excelente, 
mas está bem. Conseguimos lidar com isso. “

Doença crônica causa estresse

A doença inflamatória intestinal pode estressar toda a 
família, principalmente quando os sintomas pioram e as 
crianças podem ter que faltar à escola por várias sema-
nas, disse Schaefer. 

é importante que as famílias fiquem atentas para perce-
ber os sinais iniciais da crise – geralmente os mesmos 
sintomas que a criança apresentava antes do diagnós-
tico – para que possa ser tratada rapidamente, disse 
Schaefer.

“Nosso foco é a abordagem centralizada na família e o tra-
tamento da doença por meio de uma terapia específica base-
ada na gravidade e comportamento da doença da criança”, 
disse ele. “A criança pode ficar frustrada no início, quando 
tenta retomar o que fazia, mas esta é a nossa meta e a maio-
ria dos pacientes realmente retoma seu estilo de vida.” 

Fonte:  www.pennlive.com - Por Carolyn Kimmel | Especialmente para a PennLive em 07 de dezembro de 2013

Agora que está tomando medica-
mentos para controlar sua reto-

colite ulcerativa, Seann Barnhart, 
8 anos, está de volta à atividade. 

Aqui ele está pronto para jogar 
uma partida de minigolfe com 
seu pai, Robin Barnhart, e sua 

irmã, Aeryn, de 5 anos. 
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Especulações sobre o aumento

Embora ainda não se tenha encontrado uma resposta 
definitiva para os aumentos, os médicos dizem que há 
várias teorias a respeito. 

“O componente genético existe, mas observamos que há pa-
cientes que a desenvolvem sem que haja histórico familiar”, 
disse o Dr. Marc Schaefer, gastroenterologista pediátrico do 
Penn State Milton S. Hershey Medical Center, que abriu um 
Centro para DII dois anos atrás. “Existe um componente am-
biental para ela, mas nenhum microorganismo foi isolado.”

Dr. Jackson disse que algo no meio ambiente parece 
“acionar o interruptor” naqueles geneticamente predis-
postos à doença.

“Existe a ‘teoria da higiene’ de que vivemos em um ambiente 
mais limpo do que antigamente, mas nossos sistemas imunoló-
gicos não foram acostumados, nem se desenvolvem da mesma 
forma. Isto significa que não ficamos expostos o suficiente no 
início, quando nosso sistema imunológico está se desenvolven-
do”, disse ele. “No terceiro mundo, o número de casos de DII 
não se aproxima dos números que temos aqui e, para mim, 
isto faz dessa teoria um argumento lógico.”

Os Barnhart não sabem de ninguém da família que te-
nha DII, mas têm observado atentamente a filha deles 
de 5 anos para ver se há sinais dela.

A doença pode variar de moderada a grave e os pacien-
tes podem se sentir bem por longos períodos de tempo 
e depois sofrer de uma crise que pode exigir tratamento 
com corticoide, internação, medicamentos biológicos, 

ARTIGO
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Nossa contribuição para a melhoria da saúde consiste 
em pesquisar e desenvolver medicamentos inovadores 
que façam a real diferença no tratamento dos pacientes.

Em um mundo no qual os desafios da saúde são cada vez maiores, 
nosso compromisso é utilizar o melhor da ciência a favor da vida. 
E para tornar isso uma realidade, mais de 11 mil pessoas trabalham 
em nossos centros de pesquisa ao redor do mundo, em busca 
de soluções que façam a diferença para a saúde das pessoas. 
Porque sabemos que a saúde é o nosso bem mais valioso.
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SIMPÓSIO

Desvendando 
as novidades na 

Doença Inflamatória
Intestinal

Nesta sétima edição do Simpósio Internacional Multidis-
ciplinar de Atualização em Doença Inflamatória Intestinal 
(SIMADII), ocorrida nos dias 8 e 9 de novembro de 2013, 
tivemos a participação de renomados palestrantes de todo 
Brasil, bem como dos Estados Unidos e Canadá, dentre eles 
médicos de diversas áreas,  psicólogos e nutricionistas.

Com formato diferente das outras edições, médicos e estu-
dantes tiveram a oportunidade de visualizar palestrantes in-
teragirem na mesa redonda e também de ver as diferenças 
culturais em centros de tratamento clínicos.

Dividido em módulos, foi possível que cada especialida-
de fosse aprofundada no primeiro dia do congresso, para 
que sigamos com o tratamento clínico e cirúrgico no dia 
seguinte. Ao final de cada módulo, foram realizados deba-
tes com os participantes e assim poderiam ser resolvidas 
quaisquer dúvidas e discutidos casos, para assim obter 
ainda mais informações recentes sobre a doença. 

Ao término do evento todos estavam plenos com as in-
formações e contatos. No entanto, esperamos de cada ano 
uma novidade, então esperamos ter todos presentes na 
oitava edição do SIMADII.   
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Durante o Simpósio, a ABCD homenageou os profissionais com o “Premio pelo Conjunto da Obra” 
em benefício da comunidade de Doença Inflamatória Intestinal.

Dr. Flavio Steinwurz e 

Dra. Angelita Habr-Gama
Dr. Flavio Steinwurz e 

Dr. Subrata Ghosh

Dr. Flavio Steinwurz e Dra. Magaly Gemio Teixeira
Dr. Stephen Hanauer e
 Dr. Flavio Steinwurz

Esquerda para direita: Dr. Sender Miszputen, Dra. Angelita Habr-Gama

Dra. Magaly Gemio Teixeira, Dra. Heda Amarante, Dr.  André da Luz Moreira

Esquerda para direita: Drs. Celso Cukier e Antonio Campos

Esquerda para direita: Drs. Idblan Albuquerque, Carlos Walter Sobrado, 

Flavio Steinwurz, Renato Araujo Bonardi , Fabio Teixeira

Esquerda para Direita: Drs. Wilson Catapani, Dr. Antonio Carlos Moraes, 
Flavio Steinwurz,  Stephen Hanauer e Subrata Ghosh

Dr. Luiz Roberto Zitron e Dra. Cyrla Zaltman
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ENCONTRO

A 8ª Edição do Encontro de Portadores e 
Familiares de Doenças Inflamatórias In-
testinais reuniu mais de 180 pessoas entre 
pacientes e seus familiares na APM – Asso-
ciação Paulista de Medicina. Todos tiveram 
a oportunidade de se confraternizarem,  en-
tender  um pouco mais sobre as patologias 
(Crohn e Colite Ulcerativa) e esclarecer as 
possíveis dúvidas com alguns dos profissio-
nais renomados em DII convidados  pela 
ABCD – Associação Brasileira de Colite Ul-
cerativa e Doença de Crohn -  para falar so-
bre diversos temas relacionados a Diagnós-
tico,  Nutrição, Exames,Aspectos Jurídicos 
e Psicológicos.  

A ABCD agradece aos apoiadores do evento: 
Laboratórios Ferring, ABRAPRECI – Asso-
ciação Brasileira de Prevenção do Câncer de 
Intestino, CIP – Centro de Infusões Pacaem-
bu, Nestlé e Trade Farma. A todos o nosso 
muito obrigado! 

VIII
ENCONTRO
DE 
PORTADORES  E 
FAMILIARES  DE 
DOENÇAS 
INFLAMATÓRIAS
INTESTINAIS

Da esquerda para direita: Nutricionista Maria Izabel Lamounier, Dra. Denise Steinwurz,  
Dra. Cynthia Cury,  Dr. Flavio Steinwurz 
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Um�novo�conceito
em�aplicações

ambulatoriais

“Estamos comprometidos em trazer conforto e qualidade de
vida a nossos pacientes, em um ambiente agradável e seguro
onde o tratamento se torna ameno e tranquilo”

Matriz
Rua Almirante�Pereira�Guimarães,�164
Pacaembu�-�São�Paulo�-�SP -�01250-000
Tel:�11-3879.8030�Fax:�11-3675.0778

Unidade�Tatuapé
Rua�Cantagalo,�75�-�Cjs.:�406/407/408
Tatuapé�-�São�Paulo�-�SP -�03319-000
Tel:�11-2227.4520�Fax:�11-2225.3958

Unidade�Osasco
Rua�Nelson�Camargo�-�357�-�1°�andar
Jardim Agú�-�Osasco�-�SP -�06010-070
Tel:�11-3685.6090�Fax:�11-3681.8479

www.infusoes.com.br @cip_infusoes

Aplicações ambulatoriais de medicamentos Imunobiológicos
endovenosos ou subcutâneos. (Infliximabe,

Rituximabe, Abatacepte, Tocilizumabe,
Etanercepte, Natalizumabe,Acido Zoledrônico, etc...)

Adalimumabe,
Noripurum,

A Eficácia da
Terapia de Ervas em 
Doenças Inflamatórias Intestinais
A medicina complementar e alternativa, particularmente a terapia com ervas, é amplamente usada por pacientes 
com doenças inflamatórias intestinais, mas os dados bem controlados são limitados.

O objetivo deste estudo foi para sistematicamente revisar a literatura na eficácia da terapia com ervas no tratamen-
to da colite ulcerativa (RCU) e na doença de Crohn (DC).

Publicações literárias em inglês e outras línguas (MEDLINE, EMBASE, EBM Reviews, AMED, Global Health) 
foram procurados desde 1947 a 2013 para estudos clínicos controlados na terapia de ervas em doenças inflamató-
rias intestinais. Resultados incluíram respostas e taxas de remissão.

Vinte e um testes controlados julgados ao acaso (14 com colite ulcerativa; 7 com doença de Crohn) dentro de um 
total de 1484 pacientes (idade média 41 anos, 50% mulheres) foram analisados. 

Na colite ulcerativa, aloe vera gel, Triticum aestivum (suco de grama de trigo), extrato de Andrographis panicu-
lata (HMPL-004) e o tópico Xilei-san foram superiores ao placebo na indução de remissão ou resposta, e cur-
cuma estava superior ao placebo na manutenção 
da remissão;  Boswellia serrata (resina de goma) 
e sementes Plantago ovata (sementes) foram 
tão eficazes quanto a mesalazina, enquanto que 
Oenothera biennis (óleo de prímula) teve ta-
xas de recidivas similares aos dos ácidos graxos 
omega-3 no tratamento da colite ulcerativa. Na 
doença de Crohn, Artemisia absinthium (absin-
to) e Triterygium wilfordii foram superiores que 
o placebo na indução da remissão, e prevenindo 
recidiva clínica de pós-operatório da doença de 
Crohn respectivamente. 

Ensaios clínicos da terapia de ervas escolhidos 
ao acaso para o tratamento da doença inflamató-
ria intestinal mostram resultados encorajadores 
mas tais estudos continuam limitados. Maiores 
estudos controlados com rígidos pontos finais e 
grupos de pacientes melhor definidos são reque-
rimentos fundamentais para obter-se resultados 
mais conclusivos no uso de medicina comple-
mentar ou alternativa terapêuticas em doenças 
inflamatórias intestinais. 

Fonte: Alimentary Pharmacology &Therapeu-
tics. 2013;38(8):854-863.

ESTUDO MéDICO
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Essa matéria foi apoiada Institucionalmente pela AbbVie.

IMPORTÂNCIA DA AUTOESTIMA

Entenda a 
importância da 

autoestima
O conceito de autoestima está relacionado ao ato de gostar 
de si mesmo, de maneira realista, aceitando suas qualidades, 
defeitos, facilidades e limitações ao longo da vida, desenvol-
vendo desde criança a capacidade de fazer juízos negativos e 
positivos sobre a própria personalidade, o físico e as habilida-
des. é fundamental para o ser humano se relacionar bem com 
as pessoas, com a equipe de trabalho, famílias e amigos.

é normal que a autoestima varie de um dia ao outro, poden-
do interferir em diversos aspectos, porém tornando-se um 
problema constante prejudica os relacionamentos interpes-
soais e a carreira, podendo prejudicar a qualidade de vida. 
“A baixa autoestima pode gerar um quadro de depressão, na 
medida em que a pessoa não gosta de si mesma, se desvalo-
riza ou isola do convívio social, pode evoluir para um qua-
dro patológico”, explica a psicóloga clínica, Daniela Beraha. 

A parte boa dessa história é que a autoestima pode ser esti-
mulada, tendo que reverter padrões comportamentais ado-
tados até então. Comemorar cada conquista, conhecer suas 
qualidades e forças e praticar exercícios físicos são formas 
de aumentar o amor próprio. “Na terapia, trabalhamos a 
autoestima de um paciente fazendo-o enxergar seus pontos 
positivos, desfocando de seus aspectos negativos e desen-
volvendo o pensamento positivo, podendo esperar mais de 
si próprio”, afirma Daniela.

A psicóloga clínica ressalta também a importância da auto-
estima no caso de pacientes com quadros crônicos, durante 
todo o processo do tratamento, desde o diagnóstico. A acei-
tação, o autoconhecimento e a avaliação do próprio com-
portamento e convicções, com valorização pessoal e posi-
tividade, descartando tudo aquilo que não traz benefícios 
e harmonia, é um passo fundamental para garantir a saúde 
psicológica e ser feliz consigo mesmo.   

Gerado por: Equipe Sincrohnia
Saiba mais acessando www.sincrohnia.com.br 
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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)
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
CIP – Centro de Infusões Pacaembu
(11) 3875-0880
T & L Viagens e Turismo Ltda 
Representantes CVC Viagens e Turismo
(11) 3858-6405 
(11) 3596-3470 
GANEP Nutrição Humana Ltda. 
(11) 3289-4681
Oncoclin Oncologia Clínica Ltda.
(11) 5091-3799 / 6191-0648 / 3699-3141
Casa do Paciente 
(produtos e Suplementos Alimentares) 
(11) 3062-0770
Maringá (PR)
Farmalig Comércio de Medicamentos Ltda 
(44) 3028-4400

A ABCD mantém convênios com laboratórios, acade-
mias, clínicas, agência de viagens e farmácias, entre 
outros. para utilizar os nossos convênios, é necessá-
rio apresentar a carteirinha de associado da ABCD 
e verificar o tipo de exame ou serviço e o desconto 
oferecido.

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

ESTACIONAMENTO NA SEDE: Ao visitar a ABCD-SP, aproveite o convênio com o 
Estapar da Al. Lorena, 1345. Com carimbo da ABCD-SP, há desconto.

SERVIçOS




