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A edição de maio da Revista MedA-
BC traz como artigo de capa um tema 
extremamente importante: os aciden-
tes de trânsito. Este mês, o periódico 
pega carona no movimento internacio-
nal “Maio Amarelo - Atenção pela Vida”, 
em busca de contribuir na divulgação 
e chamar a atenção da sociedade para 
a grande quantidade de acidentes de 
trânsito que poderiam ser evitados e 
que resultam em muitas mortes, pesso-
as feridas e em grandes prejuízos fami-
liares e sociais.

E este alerta não é por acaso. O Bra-
sil está no quinto lugar entre os países 
recordistas em mortes no trânsito. A in-
gestão de álcool é responsável por 65% 
dos acidentes, enquanto o uso de celu-
lar ao volante aumenta em até 400% 
o risco de acidentes. Por isso, é funda-
mental ser prudente ao volante, dirigir 
com cuidado e respeitar as leis de trân-
sito, assim como os demais motoristas e 
também os pedestres.

Outro tema em destaque neste mês 
é a alimentação para pacientes com 
câncer, tendo em vista que a desnutri-
ção nesses indivíduos costuma ser mui-
to frequente. Além disso, o bom estado 
nutricional é essencial para a boa res-
posta ao tratamento e sobrevivência.

Por fim, a Revista MedABC traz arti-
go sobre as infecções de repetição e a 
importância de estar atento e descon-
fiar de problemas relacionados à baixa 
imunidade. Boa leitura! 
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Infecções de repetição podem  
indicar problemas de imunidade

Episódios recorrentes de do-
enças como a amigdalite, a pneu-
monia, otites, resfriados e sinusi-
tes, entre algumas outras, muitas 
vezes podem servir como um sinal 
de alerta para pacientes com bai-
xa imunidade. Essas infecções de 
repetição podem ser sintomas de 
defeitos imunológicos, geralmente 
de diagnóstico tardio, e que exigem 
tratamento adequado.

Existem pacientes que passam 
anos tendo infecções de repeti-
ção sem o diagnóstico correto da 
causa. Frequentemente encontra-
mos casos de pessoas com 3 a 4 
episódios de pneumonia por ano 
e que não fazem nenhum tipo de 
tratamento preventivo, até por-
que desconhecem sua deficiência 
imunológica.

Para a investigação e tratamento 
desses casos, a Faculdade de Medi-
cina do ABC desenvolve o Ambula-
tório de Infecções de Repetição – o 
único serviço público do Grande ABC 
destinado à investigação imunoló-
gica de pacientes que apresentam 
infecções recorrentes. A partir de 
consultas especializadas e exames, 

temos subsídios para diagnosticar 
as causas da deficiência imunoló-
gica responsável pela manifestação 
constante das doenças.

As vagas para passar em aten-
dimento na Faculdade de Medici-
na do ABC são disponibilizadas aos 
municípios do Grande ABC, que co-
ordenam o encaminhamento dos 
pacientes através das unidades de 
saúde locais.

As infecções de repetição de-
correntes de defeitos genéticos 
têm evolução incomum e ocorrem 
com frequência maior do que a 
usual. Dessa forma, pediatras e clí-
nicos devem reunir condições para 
desconfiar que tais infecções não 
são comuns. Precisam saber a di-
ferença entre um evento normal e 
quando não é somente um resfria-
do de repetição, por exemplo.

IMUNODEFICIÊNCIAS 
PRIMÁRIAS
As infecções, de maneira ge-

ral, correspondem a até 87% das 
doenças em adultos, 73% em 
crianças e a 28% das consultas de 
emergência. Quando aparecem 

de maneira recorrente, caracteri-
zam-se as infecções de repetição. 
A grande preocupação é porque 
aproximadamente 10% das crian-
ças com infecção de repetição 
desenvolvem o problema em 
consequência da chamada imu-
nodeficiência primária. Contando 
também o público adulto, estima-
se que 1 em cada 2 mil indivíduos 
são imunodeficientes.

A literatura médica já descre-
veu mais de 300 tipos de imuno-
deficiências primárias, que são de-
ficiências do sistema imunológico. 
Hoje, os estudos buscam descobrir 
quais as falhas genéticas e ofere-
cer alternativas para que os pa-
cientes tenham boa qualidade de 
vida e fiquem mais protegidos das 
infecções.

É importante lembrar que outras 
condições que não estão descritas 
como infecções, mas como doen-
ças autoimunes ou febres recorren-
tes sem causa, também podem ser 
sintomas de imunodeficiências pri-
márias. Além disso, essas doenças 
não ocorrem somente na infância, 
mas podem surgir em adultos.

DrA. AnETE SEVCioViC GruMACh
Professora de imunologia Clínica da Faculdade de Medicina do ABC
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MAio AMArELo
Faça parte do movimento 

e ajude a reduzir os 
acidentes de trânsito

4

Muitas cidades brasileiras, 
empresas, organizações e 
mesmo pessoas físicas têm di-
vulgado apoio e participação 
no movimento internacional 
“Maio Amarelo - Atenção pela 
Vida”. Trata-se de ação coorde-
nada entre o Poder Público e a 
sociedade civil, cujo objetivo 
principal é chamar a atenção 
da sociedade para a grande 
quantidade de acidentes de 
trânsito que poderiam ser evi-
tados e que resultam em mui-
tas mortes, pessoas feridas e 
em grandes prejuízos familia-
res e sociais.

A Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia 
(SBOT) está entre os apoiado-
res do movimento, e na região 
do ABC, as prefeituras de Santo 
André, São Bernardo e o Con-
sórcio Intermunicipal Grande 

ABC também estão envolvidas 
na mobilização, cuja intenção 
é colocar o tema em foco, de-
bater o problema das mortes 
no trânsito, orientar a popu-
lação e, dessa forma, salvar 
vidas.

Segundo dados do Minis-
tério das Cidades, o movimen-
to Maio Amarelo foi criado ori-
ginalmente pelo Observatório 
Nacional de Segurança Viária, 
na esteira da determinação da 
Assembleia-Geral das Nações 
Unidas (ONU), que editou em 
março de 2010 uma resolu-
ção definindo o período de 
2011 a 2020 como a “Década 
de Ações para a Segurança no 
Trânsito”.

Conforme dados divul-
gados no site do movimento 
– www.maioamarelo.com –, 
o Brasil está no quinto lugar 

Dr. FErnAnDo AuGuSTo rEGinATTo roBErTo
Médico assistente da disciplina de ortopedia e Traumatologia da 
Faculdade de Medicina do ABC
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entre os países recordistas em 
mortes no trânsito, precedido 
por Índia, China, EUA e Rússia 
e seguido por Irã, México, In-
donésia, África do Sul e Egito. 
Juntas, essas 10 nações são 
responsáveis por 62% das 
mortes por acidente no trân-
sito. A fim de melhorar este 
cenário, o Maio Amarelo traz 
como tema de 2017 “Minha 
escolha faz a diferença”, que 
visa alertar que no trânsito to-
dos têm de estar muito aten-
tos para a escolha certa, já que 
dados apontam que as causas 
de 90% dos acidentes no país 
estão ligadas a falhas huma-
nas – como imperícia e impru-
dência, entre outras.

Dados do Departamento 
Nacional de Trânsito (DENA-
TRAN) indicam que a ingestão 
de álcool é responsável por 
65% dos acidentes. Segundo 
a SBOT, o uso de celular ao 
volante também é extrema-
mente perigoso, pois aumen-

ta em até 400% o risco de aci-
dentes. Apesar disso, 84% dos 
motoristas de São Paulo e do 
Rio de Janeiro admitem usar 
o telefone enquanto dirigem. 
Dirigir e digitar é ainda pior, 
aumentando em 23 vezes o 
risco de acidentes.

Por essas razões, a Facul-
dade de Medicina do ABC tem 
se envolvido em ações de pre-
venção e de conscientização 
da população. Neste ano, em 
fevereiro, a disciplina de Or-
topedia e Traumatologia, em 
conjunto com alunos de Medi-
cina, membros da Liga de Or-
topedia, saiu às ruas na quarta 
e quinta-feira que antecede-
ram a sexta-feira de Carnaval, 
na tentativa de conscientizar 
motoristas de que álcool e di-
reção não combinam. No pri-
meiro dia, a intervenção ocor-
reu no cruzamento em frente 
ao campus da Fundação do 
ABC, enquanto no segundo 
dia a atuação ocorreu nas 

proximidades do Paço Muni-
cipal de Santo André. Ao todo 
foram distribuídos cerca de 
1.000 mil panfletos nos horá-
rios de maior fluxo, com intui-
to de atingir o maior número 
possível de motoristas e tam-
bém de pedestres. Quando o 
semáforo fechava, aproveitá-
vamos para ocupar a faixa de 
pedestre e estender uma faixa 

alusiva à campanha.
Se todos colaborarem, cer-

tamente conseguiremos dimi-
nuir o número de acidentes 
de trânsito e as graves conse-
quências que acarretam para 
pacientes, familiares e para 
a sociedade de maneira ge-
ral. Participe do movimento e 
veja mais informações no site: 
www.maioamarelo.com.



nArjArA PErEirA LEiTE
Docente do curso de graduação em nutrição da FMABC e nutricionista do Ambulatório de oncologia Pediátrica da FMABC
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O câncer é uma doença crônica e o nú-
mero de casos vem crescendo no mundo 
todo. Caracteriza-se pelo crescimento 
desordenado de células que podem 
invadir tecidos e órgãos e espalhar-se 
para outras regiões do corpo. Muitos fa-
tores influenciam o desenvolvimento do 
câncer, que podem ser externos, como 
o meio ambiente, hábitos ou costumes 
próprios de um ambiente social e cul-
tural, ou internos, resultantes de even-
tos que geram alterações sucessivas no 
material genético das células – processo 
que pode ocorrer ao longo dos anos, em 
vários estágios.

A desnutrição em indivíduos com 
câncer é muito frequente. O Inquérito 
Brasileiro de Nutrição Oncológica (IBNO) 
2013, do Instituto Nacional de Câncer José 
Alencar Gomes da Silva (INCA), demons-
trou alta prevalência de desnutrição de 
pacientes oncológicos no momento da 
internação em alguns hospitais do Bra-
sil. A perda de peso maior que 10% nos 6 
meses anteriores ao diagnóstico é consi-
derada uma preocupação e fator de ris-
co para a sobrevida. Os principais fatores 
determinantes da desnutrição nesses in-
divíduos são a redução na ingestão total 
de alimentos e o aumento da demanda 

A alimentação do paciente com câncer
calórica pelo crescimento do tumor, de-
vido às alterações do organismo.

O comprometimento do Estado Nu-
tricional (EN) está associado ao aumen-
to da morbi-mortalidade no câncer. Uma 
avaliação nutricional precoce e periódica 
deve fazer parte da rotina do tratamen-
to, pois o EN pode aumentar as chances 
de infecções e de piora na resposta do 
tratamento. A identificação do risco nu-
tricional e do EN é feita utilizando-se 
parâmetros clínicos, físicos, dietéticos, 
sociais, antropométricos e laboratoriais, 
visando o melhor conhecimento do pa-
ciente.

Dessa forma, o bom estado nutri-
cional do paciente é fundamental para 
a boa resposta ao tratamento e sobre-
vivência. A Terapia Nutricional (TN) em 
oncologia deve contemplar inúmeros 
aspectos, relacionados com o próprio 
tumor, com o impacto desse no meta-
bolismo do doente e com as caracterís-
ticas individuais de cada paciente. A TN 
deverá ser planejada conforme o estado 
nutricional do paciente e a quantidade e 
a qualidade da aceitação alimentar. Se a 
aceitação alimentar não for satisfatória, 
faz-se necessário o uso de suplementos 
nutricionais orais. Quando a ingestão via 

oral for muito reduzida, há necessidade 
de cogitar o possível uso da Terapia de 
Nutrição Enteral (TNE).

Algumas técnicas dietéticas podem 
ser utilizadas para favorecer a aceita-
ção alimentar do paciente: aumento no 
fracionamento, com redução do volume 
das preparações; alterações na consis-
tência para facilitar a deglutição; evitar 
uso de temperaturas extremas; e evitar 
uso de condimentos industrializados, 
mas inserir temperos naturais para me-
lhorar o paladar. Também são de suma 
importância as orientações de práticas 
de higiene, tanto do ambiente como dos 
alimentos, a fim de não comprometer o 
quadro imunológico do paciente.

Diante disso, verifica-se que o pro-
fissional nutricionista auxilia na recupe-
ração do estado de desnutrição desses 
pacientes. A dietoterapia adequada nos 
diferentes tipos de tratamentos do cân-
cer potencializa o efeito do tratamento, 
melhorando o prognóstico. Além disso, 
a assistência do nutricionista permite 
orientações de modo individualizado, 
procurando o fornecimento de nutrien-
tes adequados para cada indivíduo, mu-
nindo-se de ferramentas que atenuam a 
repercussão do câncer.






