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No mês em que se comemora a Pás-
coa, a Revista MedABC traz como artigo 
de capa um tema bastante relacionado 
à data: chocolate! Afinal, o feriado é 
considerado o período mais importan-
te para o setor de chocolates no país. 
Somente no ano passado foram produ-
zidas 14,3 mil toneladas de chocolate 
para a data, o equivalente a 58 milhões 
de ovos de Páscoa. Frente à tanta fartu-
ra, será que essas guloseimas, de fato, 
podem causar acne ou piorar a pele dos 
consumidores? Confira a resposta nas 
páginas a seguir e também outras infor-
mações relevantes sobre esse alimento 
tão popular no Brasil e no mundo.

Em 2 de abril comemora-se o Dia 
Mundial da Conscientização do Autis-
mo. Por essa razão, o Transtorno do 
Espectro Autista também está na pauta 
deste mês, ressaltando a importância 
do diagnóstico precoce – pois, quanto 
mais cedo o reconhecimento do qua-
dro, melhores são as chances de mu-
dança dos circuitos cerebrais.

Por fim, conheça quais são os três 
tipos mais comuns de câncer infantil e 
saiba quais os sinais mais importantes, 
que podem alertar pais e familiares a 
desconfiar da doença e buscar auxílio 
profissional. Boa leitura! 
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TrAnsTorno Do EsPECTro AuTisTA
Em 2 de abril comemora-

se o Dia Mundial da Cons-
cientização do Autismo. As 
causas do Transtorno do 
Espectro Autista ainda não 
são totalmente conhecidas, 
mas parecem ser complexas 
e multifatoriais. A genética 
que embasa este transtor-
no é altamente complexa, 
pois, ao mesmo tempo em 
que não parece estar ligada 
ao componente de um único 
gene, uma forte correlação 
entre autismo e fatores ge-
néticos já foi estabelecida, 
com estimativa de heredi-
tariedade situada em cerca 
de 90% dos casos.

Não conviver bem com 
mudanças é uma caracte-
rística bastante frequente 
do autista, que não se sente 
seguro em ambientes no-
vos ou diante de situações 
desconhecidas. Essa falta 
de segurança faz com que 
o autista fique agitado, in-
quieto e queira sair daquele 
lugar incômodo ou da situa-
ção presenciada. Isso ocorre 
com extrema frequência em 
restaurantes, festas e de-
mais ambientes novos.

O diagnóstico formal 
de autismo deve ser feito 
antes dos 3 anos de ida-
de. Um padrão de pre-
juízos distintos pode 
ser observado quanto 
à motricidade, a comu-
nicação, a interação 
afetiva e social desde 
as primeiras semanas. 
O bebê autista pode 
não buscar o conforto 
físico de seus pais ou 
pode apresentar rea-
ções tônicas de des-
prazer ao ser colocado 

tardio faz com que algumas 
etapas do desenvolvimento 
infantil não sejam estimula-
das de maneira mais intensa, 
o que favorece o mecanismo 
de plasticidade cerebral, isto 
é, a capacidade do cérebro de 
“criar” novos caminhos pelo 
fortalecimento destas cone-
xões.

Na escola, o processo de 
aprendizagem é muito pre-
judicado devido à dificul-
dade da compreensão do 
ponto de vista do outro, da 
generalização das palavras, 
para adquirir conhecimen-
tos e pela dificuldade na 
interpretação adequada de 
noções temporais. O papel 
adequado da cultura seria 
o de ajudar essas crianças e 

adolescentes a descobrir 
que são diferentes, mas 

que são normais. Isso 
precisa ser feito des-

de as identificações 
primárias, a par-
tir de métodos de 
educação apropria-

dos, somados a 
uma sociedade 
e s c l a r e c i d a . 
Essas atitudes 
são essenciais 
para que o 
processo de 
desenvolvi-
mento do au-
tista não seja 
tão doloroso 

para ele e para 
a família.

no colo ou acariciado. Uma 
postura rígida, alterações 
no tônus e neutralidade das 
expressões faciais são des-
crições frequentes. O bebê 
pode parecer mais contente 
quando deixado sozinho.

O diagnóstico é essen-
cialmente clínico e depende 
da experiência pessoal de 
cada profissional que avalia 
a criança. Não existem tes-
tes laboratoriais de certeza, 
o que dificulta a conclusão 
do processo diagnóstico, 
que hoje deve ser multidis-
ciplinar ou interdisciplinar.

De maneira geral, 
quanto mais precoce 
o reconhecimento 
do quadro, 
melhores 
são as 
chances 
de mu-
d a n -

ça dos circuitos cerebrais. 
O tratamento associa o uso 
de drogas psicotrópicas e 
abordagens comportamen-
tais, no intuito de fazer com 
que a criança tenha algum 
grau de autonomia e de in-
teração social.

A criança autista requer 
um acompanhamento pre-
coce e contínuo com equipe 
que envolve psiquiatras, 
neurologistas, pediatras, 
psicopedagogos, psicólogos, 
dentistas, fisioterapeutas e 
terapeutas ocupacionais, en-
tre outros profissionais. 

Um diagnós-
tico 

Dr. ruBEns WAjnszTEjn
Professor de neurologia da Faculdade de Medicina do ABC e presidente da sociedade Brasileira de neurologia infantil
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Chocolate causa 
espinhas! 

Mito ou Verdade?
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MITO!!! Não há na lite-
ratura médica estudos que 
comprovem que o consu-
mo de chocolate cause a 
acne – mais popularmen-
te conhecida como espi-
nha. Entretanto, é preciso 
lembrar que se trata de 
um alimento com alto 
teor de gordura, o que 
pode agravar erupções 
cutâneas dependendo da 
quantidade consumida e 
também da predisposição 
pessoal. Dessa forma, se o 
indivíduo perceber que o 
consumo de determinado 
alimento – como o próprio 
chocolate, amendoins, lei-
te e derivados, por exem-
plo – está relacionado ao 
aumento de seu proble-
ma de pele, recomenda-
se conversar com um der-
matologista para que seja 
feita a correta avaliação 
do caso e, se necessária, a 
restrição alimentar.

De acordo com a Asso-
ciação Brasileira da Indús-
tria de Chocolates, Cacau, 
Amendoim, Balas e Deri-
vados (ABICAB), a Páscoa 
é considerada o período 
mais importante para o 

setor de chocolates. Em 
2016, foram produzidas 
14,3 mil toneladas de 
chocolate para a data, o 
equivalente a 58 milhões 
de ovos de Páscoa em 
todo o Brasil. A associação 
calcula que o brasileiro 
consuma 2,5 kg de choco-
late ao ano, o que coloca 
o país como o 5º maior 
consumidor de chocolate 
do mundo.

Apesar de não ser o cau-
sador da acne, o chocolate 
é altamente calórico e deve 
ser consumido com mode-
ração. Quando combinado 
com amendoins e casta-
nhas torna-se ainda mais 
gorduroso. Nesse sentido, 
o chocolate do tipo amar-
go é o mais recomendado, 
pois contém mais cacau e 
menos gordura e açúcares 
do que o tipo ao leite. Já 
o chocolate branco requer 
ainda mais atenção, pois 
geralmente não possui 
cacau na composição e é o 
mais gorduroso.

CRAVO OU ESPINHA?
Conforme definição da 

Sociedade Brasileira de 

Cirurgia Dermatológica 
(SBCD), a acne é o nome 
dado aos cravos e espi-
nhas resultantes de um 
processo inflamatório das 
glândulas sebáceas e dos 
folículos pilossebáceos. 
A espinha nada mais é do 
que a lesão inflamatória 
na pele causada por bac-
térias. Por sua vez, o cravo 
é o acúmulo de sebo nos 
poros, que pode ocorrer 
na forma de pontos pretos 
ou amarelos.

ATENÇÃO COM A PELE
A acne pode ocorrer 

por predisposição gené-
tica ou mesmo sem cau-
sas associadas. Alterações 
hormonais podem estar 
relacionadas à produção 
excessiva de sebo, prin-
cipalmente no público 
adolescente, quando os 
hormônios sexuais esti-
mulam as glândulas sebá-
ceas. Flutuações hormo-
nais também são comuns 
em mulheres, na gravidez, 
período menstrual e na 
menopausa. Outros fato-
res que podem levar ao 
aparecimento das espi-

DrA. CrisTinA LACzynski
Professora da disciplina de Dermatologia da Faculdade de Medicina do ABC
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nhas são determinados me-
dicamentos, problemas emo-
cionais e o uso inadequado 
de produtos para a pele. Nes-
se último caso, temos a cha-
mada acne cosmética, desen-
cadeada a partir de cremes 
hidratantes, maquiagens e 
demais produtos dermatoló-
gicos.

A oleosidade produzida na 
pele – ou seja, o sebo – é mui-
to importante para a proteção 
contra agentes externos, como 
os raios solares e infecções 
cutâneas, por exemplo. Entre-
tanto, a produção de sebo em 
excesso pode favorecer o apa-
recimento da acne, em espe-
cial na região do rosto, ombro, 
peito, costas e braços.

O início do tratamento da 
acne parte da identificação 
das causas do problema. A 
partir da avaliação dermato-
lógica, a terapia é instituída. 
Pode ser apenas com orien-
tações a respeito da higiene 

adequada da pele e sobre 
os produtos dermatológicos 
indicados para aquele caso 
específico. Outros pacientes 
têm indicação de medica-
mentos de uso tópico, como 
loções e sabonetes, ou por 
via oral, para situações mais 
graves, como os antibióticos.

Casos de acne severa ou 
que não respondem bem aos 
tratamentos mais leves têm 
como alternativa a Isotreti-
noína oral. Trata-se de opção 
bastante eficaz contra a acne, 
mas que deve ser adminis-
trada com extrema cautela, 
indicação precisa e rigoroso 
acompanhamento médico. 
Esses cuidados são necessá-
rios, tendo em vista a possi-
bilidade de efeitos colaterais 
durante o tratamento e, prin-
cipalmente, pela contraindi-
cação completa desta medi-
cação para mulheres grávidas 
ou que estão tentando engra-
vidar – devido ao elevado ris-

co de deformidades no feto. 
Outros efeitos adversos co-
nhecidos são alterações nos 
níveis de colesterol, triglicéri-
des e nas enzimas hepáticas, 
assim como o ressecamento 
da pele e mucosas, em espe-
cial dos lábios.

Independentemente do 
tipo de tratamento, é funda-
mental que o paciente tenha o 
parecer de um dermatologis-
ta. Hoje em dia são muitos os 
produtos que prometem “aca-

bar” com a acne de maneira 
rápida e simples, sendo que 
a maioria pode ser adquirida 
sem receita médica. Contudo, 
muitos desses sabonetes, cre-
mes e loções podem piorar o 
problema quando utilizados 
de maneira incorreta ou se 
não estiverem alinhados à ne-
cessidade específica da pele 
do paciente. Por isso, antes de 
iniciar qualquer tipo de tra-
tamento, busque orientação 
com o seu médico.



Dr. jAiro CArTuM
Coordenador do Ambulatório de oncopediatria da Faculdade de Medicina do ABC e membro da sociedade Brasileira de oncologia Pediátrica (soBoPE)
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Os três tipos de câncer infantil mais 
comuns no Brasil são as leucemias, tumo-
res cerebrais e linfomas. Por apresentar 
variados sintomas, o câncer em crianças 
e adolescentes deve ser rigorosamente 
vigiado. Diferentemente do adulto, o 
câncer infantil possui comportamento 
clínico mais agressivo, mas responde 
melhor à quimioterapia e, consequente-
mente, possui maior taxa de cura.

É necessário ficar atento a alguns 
sintomas, como aumento da barriga, 
manchas roxas no corpo, palidez, per-
da de peso, dor ou qualquer outro sinal 
sem explicação.

Atualmente o Brasil apresenta ta-
xas de cura do câncer infantil inferiores 
às de vários países da América Latina, 
como Argentina, Chile e Colômbia. Po-
de-se dizer que a taxa geral de cura de 
nosso país está em torno de 50%, bem 

Conheça os três tipos de câncer
infantil mais comuns no Brasil

distante de países como os Estados Uni-
dos, em que a taxa é próxima de 80%.

É importante destacar que o tra-
tamento do câncer deve contar com 
uma equipe multidisciplinar composta 
por médico, enfermeiro, farmacêutico, 
assistente social, nutricionista, fisio-
terapeuta, psicólogo e dentista, entre 
outros. Ainda com todo esse auxílio, a 
participação da família é imprescindí-
vel durante o tratamento.

LEUCEMIA
A leucemia é o principal tipo de 

câncer infanto-juvenil, com aproxima-
damente 30% da totalidade. Os princi-
pais sintomas da doença são palidez, 
sangramentos anormais, febre e dores 
nos ossos e articulações, que aparecem 
rapidamente.

TUMORES CEREBRAIS
Os tumores cerebrais representam 

19% dos tumores da infância e podem 
causar dores de cabeça intensas, náu-
seas, vômitos, convulsões e até mesmo 
dificuldade para caminhar ou manipu-
lar objetos.

LINFOMAS
Os linfomas atingem 13% dos pacien-

tes com câncer infantil e se manifestam 
com aumento dos gânglios (ínguas). No 
subtipo Hodgkin também pode haver fe-
bre e emagrecimento. Nos linfomas não 
Hodgkin, observa-se em crianças peque-
nas massas extensas no abdômen, tórax 
ou em outras partes do corpo.






