AGOSTO: MÊS DA ESCLEROSE MÚLTIPLA
ABN promove campanha de conscientização sobre a doença

ESPAÇO

MÉDICO

A Esclerose Múltipla atinge de 15 a 20 habitantes entre 100.000.
Afeta principalmente os jovens de 20 a 40 anos, tendo predileção
pelas mulheres. Trata-se de uma inflamação no sistema nervoso
que deixa múltiplas lesões endurecidas semelhantes a cicatrizes,
podendo evoluir para deficiências motoras, da coordenação, da
visão e do equilíbrio.
Sua causa ainda é desconhecida, mas sabe-se que fatores genéticos e do ambiente podem determinar seu aparecimento. Um
dos maiores problemas da doença é que seus sintomas são facilmente confundidos com os de outras e o diagnóstico precoce é
extremamente importante para que possa ser controlada.
Para alertar e conscientizar a população sobre a doença, a
Academia Brasileira de Neurologia (ABN) promove, no mês de
agosto, a campanha “Esclerose Múltipla: um muro que podemos
juntos ultrapassar”.
Elizabeth Regina Comini Frota, neurologista coordenadora do
Departamento Científico de Neuroimunologia da ABN, destaca a
importância da campanha: “A EM acomete pessoas jovens, cheias
de planos que só estão no início da vida. Ela é crônica, imprevisível
e não tem cura, e os portadores sentem como se um muro tivesse
sido colocado no meio de seu caminho. Com o conhecimento e
entendimento da Esclerose Múltipla, os pacientes, médicos e familiares podem ultrapassar esse obstáculo, continuando a vida da
melhor forma possível e convivendo com a doença”.
Durante todo o mês de agosto, diversas ações serão realizadas
pela ABN nas principais capitais brasileiras: informativos, palestras,
apresentações e entrevistas levarão à população conhecimentos
sobre a doença e seus sintomas, com o objetivo de desmistificá-la.
“A população brasileira, de modo geral, tem poucas informações a
respeito da doença, porque em nosso meio sua prevalência é menor do que em países como Estados Unidos e Canadá, por exemplo. Isso não a torna menos grave, por isso a população deve ser
alertada”, explica a dra. Elizabeth.
A discriminação também é muito presente no dia-a-dia dos
portadores de Esclerose Múltipla. “O preconceito é a pior parte
da doença. Muitas pessoas produtivas e competentes estão trabalhando normalmente, mas tentam escondê-la, com medo de
serem consideradas incapazes. Esta campanha é uma das iniciativas educacionais da ABN para diminuir o sofrimento das pessoas
que têm a doença e sofrem discriminação”, afirma a neurologista.

Congresso Brasileiro de Hepatologia
traça um panorama das doenças do fígado
De 30 de setembro a 3 de outubro, a Sociedade
Brasileira de Hepatologia (SBH) realiza o XXIII Congresso
Brasileiro de Hepatologia, no WTC Convention Center,
em São Paulo. A expectativa é a de receber mais de 1.500
congressistas de todo o Brasil, que debaterão temas
como as hepatites virais B, C e Delta; a cirrose hepática;
a esteatohepatite não alcoólica e os tumores do fígado.
“Este é o mais importante e tradicional evento do calendário da SBH, sempre priorizando a qualidade científica e os tópicos atuais de nossa especialidade. Além
disso, teremos aproximadamente 40 convidados internacionais, que abrilhantarão a nossa programação”,
destaca o dr. Edison Roberto Parise, presidente da SBH.
“Serão apresentadas novidades sobre as tendências
genéticas ao alcoolismo e às doenças hepática, novíssimas terapêuticas em Hepatites C, tratamentos experimentais sobre lesões, entre muitos outros avanços da
medicina em nosso campo de atuação”.
Outro destaque será o 10º International Symposium
on Alcoholic liver and Pancreatic Diseases and Cirrhosis
(ISALPD/C), que abordará álcool, vírus e esteatose evoluindo para câncer, focado aos especialistas. Os demais
cursos pré-congresso sensibilizarão também o clínico
geral, com discussões em torno da hepatologia na clínica
médica, emergências em hepatologia e pediatria.
As inscrições realizadas até 15 de setembro terão valores mais acessíveis e especiais. Saiba tudo sobre o
Congresso em http://hepato2015.com.br/
XXIII Congresso Brasileiro de Hepatologia
Data: 30/09 a 03/10
Local: WTC Convention Center
Endereço: Av. das Nações Unidas, 12.551 – Brooklin
Novo – São Paulo – SP
Informações: (11) 3141-0707 / hepato2015@gt5.com.br
/ http://hepato2015.com.br/
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