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A edição de janeiro da Revista
MedABC traz na capa um tema de extrema importância e que deve ser encarado com atenção pela população:
a febre amarela. A fim de imunizar
a população e prevenir novos casos
da doença, a Secretaria de Saúde do
Estado de São Paulo realizará uma
grande campanha de vacinação, que
ocorrerá entre os dias 3 e 24 de fevereiro. O governo pretende vacinar 6,3
milhões de pessoas nas regiões da
Grande São Paulo, Vale do Paraíba e
Baixada Santista, totalizando 53 cidades. Dessa forma, verifique como está
a questão da vacinação em sua cidade
e programe-se!
Outro destaque deste mês é o filtro solar, que ainda é um dos principais meios de proteção contra os raios
ultravioletas. Saiba como o produto
deve ser aplicado, qual o fator de proteção adequado, e outras dicas para
aproveitar o verão de forma segura.
Por fim, apresentamos algumas
das pesquisas clínicas em andamento na Faculdade de Medicina do ABC,
com vagas abertas para novos pacientes interessados em ingressar nos tratamentos. Boa leitura!
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São Paulo contra a
FEBRE AMARELA
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* Fontes: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e Agência Saúde/Ministério da Saúde.
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Estado reabre parques e promove em fevereiro o ‘Dia D’ contra a doença

Mundial da Saúde (OMS).
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“Vamos reforçar nossas estratégias

idade entre nove meses e dois anos in-
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para proteger a população contra a febre
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quimioterápico concluído, transplanta-

Paulo onde já há vacinação em razão da

dos, hemofílicos ou pessoas com doenças

circulação do vírus, a imunização seguirá

do sangue e doença falciforme.

com a vacina plena.

da a partir dos 9 meses de idade. A dose
padrão não precisa de reforço e é válida
por toda a vida. Já a dose fracionada, que
começa a ser disponibilizada em larga escala neste ano, é uma medida inteligente
de saúde pública, que visa aumentar o alcance da vacinação e o número de pessoas beneficiadas. É igualmente eficaz e não
apresenta riscos. No entanto, ainda não se
sabe ao certo o tempo que a imunidade
persistirá. Nos estudos realizados com
dose fracionada, o acompanhamento foi
de oito anos. Por essa razão, é possível
que seja necessária a revacinação após
esse período. Entretanto, também existe
a possibilidade de que a nova dose não
seja necessária.
A imunização é indicada para quem
reside nas áreas em que a doença está
presente ou onde tenham sido identificados casos novos, assim como para aquelas pessoas que irão se deslocar até essas
áreas com risco de infecção. O Ministério
da Saúde recomenda que pessoas que
residem ou vão viajar para regiões silvestres, rurais ou de mata, que são Áreas com
Recomendação da Vacina contra febre
amarela, devem se imunizar.
Mulheres grávidas só devem se vacinar
quando o risco de adquirir a doença for
grande. Também há contraindicação da

vacina para pessoas com imunodeficiência avançada. Não é o caso de pacientes
diabéticos, por exemplo, que podem se
vacinar, desde que tenham o diabetes
controlado e que tenham indicação para
a vacina.

A campanha também prevê a oferta de
1,5 milhão de doses convencionais, que

ENTENDA A
FEBRE AMARELA
O vírus da febre amarela habitualmente afeta macacos, que são considerados reservatórios silvestres. Os próprios
mosquitos da região com circulação do
vírus picam os macacos e transmitem o
vírus para outros macacos. Por essa razão, quando há registro de mortes de
macacos além da quantidade habitual,
deve-se acender o alerta de febre amarela para os humanos.
Esse vírus que infecta os macacos é o
mesmo que atinge os humanos. Entretanto, o mosquito é diferente. Se uma
pessoa entrar em uma floresta e for picada por mosquitos silvestres transmissores, ela pode ser contaminada pela
febre amarela silvestre. Contudo, se uma
pessoa com febre amarela silvestre vem
para a cidade e é picada pelo mosquito
Aedes aegypti, existe a possibilidade
desse mesmo mosquito transmitir o vírus para outras pessoas, no caso, caracterizando a urbanização da febre amarela. Esse é o cenário que as autoridades
públicas estão trabalhando atualmente.
A vacina contra a febre amarela é
antiga, segura e pode ser emprega-

toide). Em caso de dúvida, é fundamental
consultar o médico.

SINAIS E SINTOMAS
Os sintomas iniciais da doença incluem febre, calafrios, dor de cabeça, dores nas costas, dores no corpo em geral,
náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. Em
casos graves, a pessoa pode desenvolver
febre alta, icterícia (coloração amarelada da pele e do branco dos olhos), hemorragia e, eventualmente, choque e
insuficiência de múltiplos órgãos. Cerca
de 20% a 50% das pessoas desenvolvem
doença grave, podendo vir a óbito.
Além da vacinação, as medidas preventivas contra a febre amarela também
incluem a eliminação dos criadouros do
mosquito Aedes aegypti, transmissor da
doença e também da dengue, Zika vírus,
febre chikungunya e do vírus Mayaro.
Dr. Juvencio José Duailibe Furtado
Professor da disciplina de Infectologia
da Faculdade de Medicina do ABC e
ex-presidente da Sociedade Brasileira
de Infectologia (SBI)
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Medicina
ABC
recruta pacientes para pesquisas
em nove especialidades

Estudos abrangem doenças como asma, artrite reumatoide, lúpus, psoríase e
doença de Crohn. Interessados devem comprovar diagnóstico da doença
O Centro de Pesquisa Clínica
(CEPES) da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), em Santo
André, está aceitando novos
voluntários para integrar 24 estudos clínicos patrocinados por
indústrias farmacêuticas desenvolvidos e coordenados pela instituição. As pesquisas abrangem
as especialidades de reumatologia, dermatologia, gastroenterologia, pneumologia, neurologia, nefrologia, endocrinologia,
ginecologia e cardiologia (vide
detalhes no quadro).
Todos os projetos receberam
aprovação do Comitê de Ética
em Pesquisa (CEP) da FMABC,
do Comitê Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP) e da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA). Atualmente, estão em
fase de recrutamento de voluntários. Os pacientes podem participar dos protocolos clínicos desde que cumpram com o perfil da
pesquisa e obedeçam a critérios
de inclusão e exclusão.
O Centro de Pesquisa Clínica não realiza o diagnóstico da
doença, sendo necessário que o
paciente comprove a patologia
por meio de avaliação médica ou
exame. Desde 2010, cerca de 3
mil pacientes já participaram de
6

pesquisas clínicas na unidade.
O estudo clínico é uma exigência no desenvolvimento de
novas terapias para todas as
doenças. Sendo assim, além do
acesso a tratamentos de ponta,
os pacientes recebem acompanhamento completo. “A
pesquisa clínica é de suma importância para a saúde pública
e tem papel crucial no desenvolvimento de novos medicamentos, novas formas de cura
e tratamento de doenças. Nossos pacientes são atendidos
por equipe especializada, com
atenção total às necessidades
e cuidados que ele necessita”,
explica o farmacêutico e coordenador de Pesquisa Clínica da
FMABC, Flávio Correa.
A realização de um estudo
clínico envolve diversos profissionais, como médicos investigadores, farmacêuticos, enfermeiros, biomédicos, biólogos, entre
outros, além dos pacientes. Os
voluntários são informados pelo
médico responsável sobre todos
os procedimentos e objetivos antes da participação em qualquer
estudo. Caso aceite participar, um
“termo de consentimento livre e
esclarecido” é assinado para garantir que todas as informações

foram passadas previamente. O
paciente pode sair do protocolo
de estudo quando quiser.
Interessados devem realizar
cadastro prévio para que o setor

de Recrutamento da Pesquisa
Clínica entre em contato e agende uma triagem. Os contatos são:
recrutamento.pesquisaclinica@
fmabc.br e (11) 4930-4243.

