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Novos passos
Um dos principais pesquisadores/autores
sobre a formação de líderes, Napoleon Hill
dizia que “tudo o que a mente do homem
pode conceber e acreditar, pode ser alcançado”. Na prática, Hill apenas confirmara
o que todos nós talvez já saibamos, apenas
não colocamos em prática: com objetivo,
foco, determinação e a crença de que é possível, tudo pode ser realizado, mesmo que em
pequenos passos, aos poucos.
Passos estes que começam a ser dados justamente no nascimento de uma criança – mais
especificamente em seus pequenos pés. A
segunda edição da Vidas Raras traz uma
reportagem sobre a importância do teste
do pezinho e as recentes vitórias – ainda
que sejam apenas o começo – em relação à
cobertura do diagnóstico de determinadas
doenças raras pelo Sistema Único de Saúde
(SUS). Entenda um pouco mais esse teste que
permite a identificação precoce de doenças
genéticas e metabólicas, antes da manifestação clínica, e conheça a Política Nacional de
Triagem Neonatal (PNTN).

E você sabe o que é a medicina genética?
Ela está diretamente relacionada ao
diagnóstico e tratamento da maior parte
– aproximadamente 80% – das doenças
raras existentes. Confira na reportagem
P&D o panorama atual da especialidade
no Brasil e o importante trabalho
realizado por profissionais que
acreditam no que fazem.
Por fim, Em frente conta a história
de uma linda menina que irradia alegria
por onde passa. Ela tira de letra o diagnóstico e a batalha de conviver com
a síndrome de Mórquio. Conheça
também um pouco mais sobre as
características, sintomas e cuidados
de pessoas com doença de Gaucher.
Tenha uma boa leitura!
REGINA PRÓSPERO
Presidente de APMPS-DR
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VOCÊ SABIA?
Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS),
uma doença rara afeta,
no máximo 65 pessoas em
um grupo de 100 mil pessoas.
O que representa
aproximadamente 1 pessoa
em cada grupo de 2 mil.
Apoie esta causa e conheça mais sobre o trabalho
realizado pela Associação Paulista de Mucopolissacaridoses
e Doenças Raras (APMPS-DR).
Contate-nos:
Rua Palombi Vitalina, 37. Guarulhos - SP.
(11) 2414.3060 | apmps@apmps.org.br

Claudia Rodrigues, atriz. Ela é parceira da APMPS-DR e
participou da exposição fotográfica Eu luto pela vida.

Dudu Próspero é meu querido
amigo e inspiração não apenas para o Instituto Eu Quero
Viver, mas também de luta e
determinação. Um dia, ele me
disse que queria viver e a minha resposta não poderia ser
diferente: ‘Conte comigo!’”

doenças
raras
nas redes
sociais:

“Médicos e pesquisadores realizam
mapeamento dos distúrbios genéticos
no País. Em Monte Santo, interior da
Bahia, muitas pessoas se casaram sem
saber que eram parentes entre si e isso
pode explicar a diversidade de doenças
genéticas no local”
Revista Fapesp, reportagem O caminho de
pedras das doenças raras
“Vídeos e apresentações do
13º Simpósio Internacional de
Mucopolissacaridoses e Doenças
Relacionadas, realizado na Costa do Sauípe, Bahia, entre os dias 13 e 17 de agosto”
Página da Associação Paulista de
Mucopolissacaridoses e Doenças
Raras (APMPS-DR)

Bianca Rinaldi, atriz, fundadora e
presidente do Instituto Eu Quero Viver
(www.euqueroviver.org.br)

“Se essa campanha ajudar no desenvolvimento de um remédio, seria fabuloso para
nós e para a humanidade como um todo”
Carlos Eduardo Uchôa Fagundes,
em reportagem ao Portal G1. O administrador,
diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica
(ELA), faz referência à campanha Ice Bucket Challenge
(Desafio do Balde de Gelo).

PGR é favorável ao fornecimento de remédio
para doenças raras não comercializado no
Brasil @TV_Justica
Lei garante prioridade a pessoas com
doenças raras em Sorocaba
@Estadao
Estudo com novo software pode detectar
doenças genéticas raras a partir de
fotografias de família @GizmodoBR

© Jane Araújo / Exposição DF

“Assim como um
diabético não gosta de
falar que tem diabetes,
as pessoas não gostam
de falar que têm uma
doença rara. Eu era
assim, não gostava de
falar sobre a esclerose
múltipla, mas hoje vejo
o quanto é importante
discutir o assunto. Existem
situações muito piores.
o Importante é acreditar”

© Instituto Eu Quero Viver / Reprodução
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VOCÊ SABIA?
A Política Nacional de Atenção
às Pessoas com Doenças Raras,
lançada em janeiro de 2014,
prevê o investimento de
R$ 130 milhões para
incorporar ao SUS
15 novos exames de
diagnótico em doenças raras.
Apoie esta causa e conheça mais sobre o trabalho
realizado pela Associação Paulista de Mucopolissacaridoses
e Doenças Raras (APMPS-DR).
Contate-nos:
Rua Palombi Vitalina, 37. Guarulhos - SP.
(11) 2414.3060 | apmps@apmps.org.br
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é importante
ressaltar que nem
tudo que é autorizado
lá fora deve ser
também no Brasil
Ex-diretor-presidente da Anvisa fala sobre a aprovação de
medicamentos e o que os portadores de doenças raras podem fazer
para conseguir seus remédios

C

om formação em ciências farmacêuticas pela Universidade de São Paulo
(USP), Dirceu Raposo de Mello foi por
seis anos diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Período
este que, segundo ele, foi marcante em sua vida: primeiro, por ser de um intenso aprendizado, e, posteriormente, por ele deparar todos os dias com situações inusitadas, que demandavam decisões rápidas e
muitas vezes enérgicas.
Apesar de ter lidado com algumas dificuldades,
como a organização institucional e o preparo da Agência para os desafios diários, ele cita que o contato humano e a garra de todos os servidores em transformá-la em
órgão de referência em regulação sanitária para o Brasil
e para o mundo certamente estão entre os pontos positivos durante sua gestão. Raposo lembra ainda a modernização do marco regulatório, a implantação da gestão
por processos, a criação de uma agenda regulatória e
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um grupo de trabalho de planejamento estratégico para
um período de 10 anos, entre outros.
Doutor em análises clínicas pela Faculdade de
Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual
Paulista (Unesp) e especialista em análises clínicas
pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC)
e em bioética pela Universidade de Brasília (UnB), ele
é servidor público licenciado da Prefeitura Municipal
de São Paulo desde 1985 e já dirigiu hospitais e unidades públicas de saúde, lecionou em universidades e
foi presidente do Conselho Regional de Farmácia do
Estado de São Paulo (CRF-SP) entre 1998 e 2003.
Atualmente, Raposo se mobiliza no trabalho de
valorização do profissional e do resgate da farmácia clínica no País por meio da disseminação de conhecimento.
Em abril deste ano, assumiu a presidência do Conselho
Científico do Instituto de Pesquisa e Pós-Graduações do
Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade (ICTQ)
para os profissionais do mercado farmacêutico.

© Wilson Dias / Agência Brasil

Por FERNANDO INOCENTE

Confira a entrevista exclusiva concedida à revista Vidas Raras.

Indo direto ao ponto, por que
alguns medicamentos demoram para ser aprovados?
O Brasil tem um sistema de avaliação e autorização de medicamentos e produtos bastante rigoroso.
As provas exigidas para a comprovação da eficácia, segurança e qualidade têm de ser cumpridas integralmente para sua autorização de
registro e comercialização.
As empresas que pretendem ter
seus medicamentos autorizados
devem apresentar evidências sólidas nesse sentido, o que nem sempre ocorre. Muitas vezes, o atraso
também acontece por falha no
processo do requerente, colaborando para a demora na resposta e
posterior liberação.

É possível fazer algo para
tentar, ao menos, minimizar essa questão? E como
a Agência lida com isso?
O tempo de liberação/autorização
de medicamentos e produtos é um
processo dinâmico, que deve estar
sempre presente na atividade dos
dirigentes e servidores da Anvisa.
A avaliação das normas e exigências e a criação de regras que priorizem produtos inovadores e
essenciais devem ser observadas,
para minimizar e corrigir tempos
excessivos e inúteis.
A Agência trabalha atualizando e
revisando as normas existentes
e criando outras mais modernas
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para eliminar a burocracia desnecessária. Ela analisa e reorganiza o
que denominamos de marco regulatório, fazendo com que este seja
aplicado de maneira adequada.

Em outros países, o
processo de aprovação
é mais rápido?
Depende do país e do processo.
Temos aprovações para pesquisa clínica e medicamento, além da incorporação com copagamento pelo
Estado. Cada país tem seu tempo e
característica, mas sem dúvida
temos um atraso em todos os processos que deve ser enfrentado e
corrigido. Contudo, é importante
ressaltar que nem tudo que é autorizado fora deve ser também no Brasil. Nos Estados Unidos, para se ter
ideia, o custo de um medicamento
novo, menos eficaz que o tratamento utilizado, é pago por seguros ou
pelos pacientes, e não pelo Estado.

Mas os produtos estão
sujeitos a algum risco
devido ao tempo do teste
para comprovar sua
eficácia ser menor?
Sim, temos esse risco. Quando são
utilizados tempos menores, com
dados insuficientes, o produto
pode não atender ao que se propõe
do ponto de vista terapêutico.
Além disso, existe outro agravante:
quem paga essa conta? Nos Estados
Unidos, é o seguro de saúde ou o
próprio paciente; no Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS).

10
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Cabe às
entidades que
representam os
pacientes
acompanhar,
auxiliar e até
denunciar,
se for o caso,
a má gestão dos
recursos e da
logística por
parte do poder
público
responsável
Se já existe essa realidade
da falta de medicamentos
para as doenças tidas
como ‘comuns’, qual a
solução para pacientes
com doenças raras?
Temos um problema comum aos
pacientes, independentemente de
terem doenças raras ou não. No
Brasil, essa é uma responsabilidade do Estado, que deve ser equacionada por ele.
Cabe às entidades que representam
os pacientes acompanhar, auxiliar
e até denunciar, se for o caso, a má
gestão dos recursos e da logística
por parte do poder público. Aqui, o
poder judiciário é uma via legítima
para conseguir o medicamento
necessário e deve ser acionado.

Existe alguma política
para assistir essas
pessoas?
Existe a Portaria nº 199, que institui a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com
Doenças Raras. Ela aprova as
diretrizes no âmbito do SUS e
estabelece incentivos financeiros
de custeio, e tem como objetivos
reduzir a mortalidade e a continuidade para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, por
meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno, redução de
incapacidade e cuidados paliativos. Essa política também enfoca
a prioridade do diagnóstico.

De que forma os pacientes
podem buscar a Anvisa
para que esses medicamentos cheguem até eles?
A Anvisa é uma instituição pública e,
portanto, seus agentes devem estar
a serviço da população. As agendas
da Agência também são públicas e
qualquer entidade legitimamente
registrada no País tem direito a
audiência mediante solicitação formal, seguindo o rito necessário.

Como o senhor avalia o
trabalho realizado por
associações de pacientes
como a APMPS-DR?
São entidades que têm se profissionalizado e contribuído muito
para aperfeiçoar a atenção aos
pacientes que representam.

julho/agosto/setembro 2014

11

© Elza Fiúza / Agência Brasil

p& D

Medicina
genética
no Brasil

Especialistas debatem o cenário da especialidade em relação
a tratamento, diagnóstico e pesquisas em doenças raras
Por Samantha Cerquetani
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N

o jardim de um mosteiro
localizado na atual República Tcheca, Gregor Mendel iniciou pesquisas que
definiram algumas das bases da medicina
genética em meados de 1860. Ali foi dado o
passo inicial para o desenvolvimento de tratamentos que atualmente melhoram a qualidade de vida de milhares de pessoas que
sofrem com doenças raras em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial
da Saúde (OMS), a Sociedade Brasileira de
Genética Clínica (SBGC) e a Sociedade Brasileira de Genética (SBG), aproximadamente 5% das gestações resultam no nascimento
de uma criança com algum tipo de anomalia congênita ou doença genética. E grande
parte das doenças raras (cerca de 80%)
tem origem genética.
Mas como está o atual panorama da
medicina genética no Brasil? Para a presidente da SBGC, Lavinia Schüler Faccini, a
área está bastante desenvolvida se comparada com os países vizinhos da América do
Sul. “Temos laboratórios e especialistas
qualificados para realizar uma série de
diagnósticos e tratamentos. Entretanto, o
número de profissionais ainda precisa
crescer para atender à demanda de toda a
população brasileira”, afirma. Ela destaca
que há em torno de 250 médicos geneticistas atuando no Brasil. Porém, ressalta que
vem ocorrendo uma expansão desses profissionais rapidamente com a formação de
novos especialistas em programas de residência em genética médica.
Embora alguns estados tenham um
número razoável de médicos especialistas
em genética, a distribuição ainda é desigual,
com concentração significativa nas regiões
sul e sudeste e escassez nas demais. O geneticista, pesquisador e fundador do Instituto

Genética para Todos (IGPT), Roberto
Giugliani, também acredita que a medicina
genética ainda é uma disciplina emergente
no Brasil e na maior parte do mundo.
Para ele, há poucos profissionais treinados,
contrastando com uma grande necessidade
de especialistas em função do grande
número de doenças raras e de pessoas por
elas afetadas. “Sem dúvida, o Brasil lidera a
área da genética médica na América Latina,
mas a especialidade ainda tem muito a crescer para chegar ao patamar em que está a
América do Norte e Europa, especialmente
no que se refere à sua inserção dentro do
sistema de saúde.”
O profissional relata que escolheu esse
campo de atuação por ser uma área de
interface entre a pesquisa e a clínica, com
muita atividade de investigação e tradução
dos novos conhecimentos para a aplicação
prática. Sendo assim, com esse intuito
criou o IGPT para melhorar o acesso de
pacientes com doenças genéticas ao diagnóstico e ao tratamento.
Os especialistas expõem que a melhoria do diagnóstico das doenças raras é um
desafio não apenas no Brasil. Isso em função das características progressivas e incapacitantes, e ao fato de algumas não possuírem tratamento (conhecidas como
doenças órfãs). Giugliani acredita que o
Brasil não pode ficar à margem do processo de desenvolvimento de tratamentos
inovadores, mas necessita investir em um
tratamento diferenciado em relação à tramitação dos protocolos para as doenças
órfãs. “Isso deve refletir em uma diminuição dos prazos de análise dos protocolos e
dos novos medicamentos, uma vez que os
pacientes não podem esperar o mesmo
tempo que esperam os que têm doenças
para as quais já existe tratamento e onde

julho/agosto/setembro 2014
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O geneticista e fundador do
Instituto Genética Para
Todos, Roberto Giugliani

novos medicamentos representam apenas um aperfeiçoamento”, acrescenta. Para ele, a questão do tratamento é ainda mais complicada. Apenas em poucas
situações existem diretrizes específicas e muitas vezes
as famílias buscam na Justiça o direito ao tratamento,
desviando decisões sobre manejo de doenças raras da
esfera médica para a judicial.
Além do diagnóstico e tratamento, a área de
medicina genética destaca-se pelas pesquisas, campo
em que o Brasil também tem participado ativamente.
“Diversos estudos brasileiros visando à aplicação dos
avanços na genética para a população vêm tendo um
impacto importante na área de genética médica
populacional. Mas ainda não podemos competir com
os países desenvolvidos em número de publicações e
descobertas”, exemplifica Lavínia. Já para o médico
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geneticista Charles Marques Lourenço,
do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da USP (HC-FMUSP) de
Ribeirão Preto, a genética brasileira
não é fraca, há grandes nomes envolvidos na área. “Mas há uma defasagem
grande em relação aos outros países.
Os pesquisadores sofrem com falta de
apoio, e às vezes são barrados pela
burocracia que dificulta o trabalho de
profissionais interessados na área, por
exemplo”, afirma.
É importante ressaltar que a especialidade é relativamente nova no País.
A primeira residência em genética médica no Brasil foi criada em 1977 no próprio HC-FMUSP em Ribeirão Preto (SP).
A especialidade médica foi reconhecida
pelo Conselho Federal de Medicina
(CFM) apenas seis anos depois, em 1983.
Giugliani acrescenta que, por ser recente, o ensino de
genética ainda é bastante deficitário nos currículos das
escolas de medicina, e até há pouco não havia mecanismos para inserir a especialidade no Sistema Único
de Saúde (SUS). “Ainda assim, tivemos vários avanços
no Brasil, onde há uma sociedade médica bastante
atuante, reconhecimento oficial da especialidade e
programas de residência consolidados em vários estados”, completa Giugliani.

Avanços
e perspectivas
Até pouco tempo, alguns serviços públicos de saúde
no Brasil já proporcionavam atendimento em genética médica, mas não havia uma rede de atenção integrada e de acesso universal nessa área. Em janeiro,
foi lançada a Política Nacional de Atenção Integral às

© Arquivos pessoais

Pessoas com Doenças Raras no SUS.
O documento representa um enorme
avanço, pois prevê a incorporação pelo
SUS de um número significativo de
consultas médicas, de procedimentos
diagnósticos e do próprio aconselhamento genético.
“Espera-se uma expansão da oferta
de serviços a partir dessa política, e um
crescente interesse dos jovens médicos
pela especialidade. Ao prever o reconhecimento de serviços de referência e de
atenção especializada, o Ministério da
Saúde age na direção correta, permitindo a consolidação e crescimento dos
grupos já envolvidos com as doenças
raras”, afirma Giugliani.
Para Lourenço, é a primeira vez
que há a possibilidade de surgir uma
política de integração das doenças raras
no Sistema Único de Saúde. “Quando o
SUS foi criado, não contemplava as
doenças genéticas. Naquele momento
era importante dar conta das patologias
mais frequentes, embora já existissem
clínicas de genética ligadas a serviços universitários.
Foi um período difícil, pois a genética foi evoluindo e
não conseguíamos realizar os exames mais simples”,
expõe. Ele acredita que a ação foi uma vitória que deve
ser comemorada, mas vista com cautela, pois as
mudanças vão acontecer paulatinamente. “Trata-se de
um processo gradativo. O panorama não mudará de
um dia para o outro. Desde que iniciei na área, tivemos muitos avanços no tratamento - não ocorreu cura
para as doenças, mas não podemos deixar de sonhar
que um dia isso será possível. Hoje nós podemos oferecer um mínimo de qualidade de vida para milhares
de pessoas. Ter uma doença rara atualmente não
representa o fim, mas sim um novo começo.”
Já a presidente da SBGC comemora a consolidação de uma legislação que beneficiará cerca de 100
milhões de habitantes: “É um avanço importante.

Presidente da SBGC, Lavinia Schüler
Faccini destaca o panorama de
medicina genética no País

Agora temos uma política específica para doenças
raras abrangente e dentro da estrutura do SUS”.
Para os especialistas que lidam diariamente com a
realidade das doenças raras, o papel das famílias no
processo de consolidação de uma estrutura de atendimento é fundamental. “As decisões saem do papel e
se estabelecem na prática apenas quando existe uma
pressão por parte da sociedade. A atuação das associações de familiares e pacientes é muito importante
para a efetiva implementação de uma política de
atenção integral”, conclui Giugliani.

julho/agosto/setembro 2014
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Um passo
de cada
vez
R

© Shutterstock

ealizado logo nos primeiros dias de
vida de um bebê, o teste do pezinho,
como é conhecido popularmente o
exame de triagem neonatal, permite a
identificação precoce de doenças genéticas e metabólicas, antes da manifestação clínica. Presente em
todo o território nacional, o teste identifica seis
doenças. De acordo com informações do Ministério da Saúde, todos os estados estão agora habilitados na fase IV do Programa Nacional de Triagem
Neonatal (PNTN), ou seja, triagem neonatal para
seis doenças: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, fibrose cística, doença falciforme e outras
hemoglobinopatias, hiperplasia adrenal congênita
e deficiência de biotinidase. As últimas habilitações aconteceram em junho de 2014 na reformulação do PNTN.
A realização do teste do pezinho é fundamental
em todos os nascimentos. “Essas doenças podem ser
muito graves, frequentemente levando a retardo
mental, atrasos graves no desenvolvimento, problemas no fígado, coração e rins, entre outros órgãos. A
identificação precoce permite tratamento eficaz com
melhora da qualidade de vida da criança e família”,
afirma o prof. Dr. José Simon Camelo Junior, associado do Departamento de Puericultura e Pediatria
(Neonatologia e Metabolismo) da Faculdade de Medi-

Teste do pezinho identifica
problemas de saúde
logo após o nascimento,
garante o tratamento
adequado e evita as sequelas
provocadas pelas doenças
Por LAIS AMBIEL

cina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo
(USP), e research fellow da Divisão de Neonatologia da
University of Miami Miller School of Medicine.
A triagem é realizada a partir de algumas gotas de
sangue do bebê, obtidas com a punção do calcanhar
do recém-nascido e coletadas em papel-filtro. Segundo Camelo, esse sangue seco é extraído no laboratório e permite a pesquisa de doenças específicas.
O período ideal de coleta do material para a realização do teste é entre o segundo e o quinto dia de vida.
No Brasil, o teste do pezinho foi introduzido na
década de 1970. Entretanto, a primeira disposição que
tornou a triagem neonatal obrigatória no País para
recém-nascidos foi o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990, então para duas doenças:
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fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito, que
quando não tratadas levam a problemas mentais severos e irreversíveis. Em 2001, o governo federal lançou o
PNTN e a triagem passou a ser obrigatória em todo o
território nacional, para quatro doenças: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e
fibrose cística. Segundo o Ministério da Saúde, todos
os estados possuem Serviços de Referência em Triagem Neonatal e postos de coleta de sangue para a realização do teste – são 30 serviços de referência e 19.508
postos. Os gestores locais têm autonomia para oferecer todos esses serviços pela rede pública. E nos últimos oito anos, pelo Sistema Único de Saúde (SUS),
foram realizados mais de 19 milhões de exames.
Além do teste do pezinho disponível na rede pública, existem muitos outros tipos do exame. “Há painéis
ampliados, que incluem mais algumas doenças, como
a galactosemia e deficiência de G6PD. E também painéis expandidos com tecnologia de espectrometria de
massa em tandem, que permitem a detecção de até 53
doenças (incluindo problemas com aminoácidos, ácidos orgânicos e oxidação de ácidos graxos). O painel
núcleo dos 50 estados norte-americanos prevê a detecção obrigatória mínima de 31 doenças, ou seja, o nosso
é bastante defasado”, avalia Camelo.

Não estão inclusas todas
as doenças que podem
ser detectadas por
desconhecimento da
incidência real de cada
uma delas, falta de estudos
de custo-benefício e
implantação de novas
tecnologias e falta
de financiamento
18
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Ana Carolina Pereira foi
diagnosticada com fenilcetonúria
pelo teste do pezinho

De acordo com o médico, não estão inclusas todas
as doenças que podem ser detectadas por desconhecimento da incidência real de cada uma delas no País,
falta de estudos de custo-benefício e custo-efetividade,
necessidade de implantação de novas tecnologias
(espectrometria de massa em tandem) e falta de financiamento mais amplo ao programa. “Também há muita desigualdade em sua cobertura no País, que está
próxima a 80%. Alguns estudos de nosso grupo
demonstraram custo-benefício favorável para a galactosemia, incidência parecida com a da fenilcetonúria,
mas ainda não implantada no País”, afirma Camelo.
Além da realização do teste, o SUS garante atendimento com médicos especialistas a todos os pacientes
triados positivamente para as seis doenças. Garante
também tratamento adequado gratuito e acompanhamento da criança com a doença por toda a vida nos
serviços de referência em triagem neonatal em todos
os estados brasileiros. Na saúde suplementar, a realização do teste do pezinho também é obrigatória a
todos os nascimentos. Mas todo exame com mais do
que as seis doenças referidas é pago à parte pelos pais.
Quanto mais doenças triadas, mais elevado o valor.

Doenças triadas pelo
teste do pezinho
Fenilcetonúria
Doença rara em que o bebê nasce sem a habilidade
de quebrar adequadamente um aminoácido
chamado fenilalanina, substância encontrada em
alimentos que contêm proteínas (relembre na edição
nº 1 da Vidas Raras).
A mãe de Ana Carolina Pereira, 21 anos, de Palhoça
(SC), preocupou-se com a realização do teste logo
que ela nasceu. “Quando nasci, fiz o teste do
pezinho, e foi detectado que tenho fenilcetonúria. Já
vi crianças com esse mesmo problema apresentando
retardo mental, atraso nos estudos e comportamento
agitado”, observa. Ana Carolina conta que leva uma
vida normal e faz o tratamento da doença por meio
de remédios três vezes ao dia.
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Hipotireoidismo congênito
Doença hereditária que impossibilita a glândula
tireoide do bebê gerar o hormônio tireoidiano T4.
Em crianças pequenas esse hormônio é fundamental,
e sua ausência diminui o metabolismo, impedindo o
crescimento e o desenvolvimento físico e mental.
Os bebês que não passam por detecção e tratamento
precoce têm o crescimento e desenvolvimento mental
comprometidos, ficando com hipotonia muscular,
dificuldades respiratórias, constipação, bradicardia,
anemia, sonolência excessiva, choro rouco, hérnia
umbilical, alargamento de fontanelas, sopro cardíaco,
dificuldade na alimentação com deficiente
crescimento de peso e estatura, atraso na dentição,
retardo na maturação óssea, pele seca e sem
elasticidade, atraso de desenvolvimento neuromotor e
retardo mental.

Fibrose cística
Também conhecida como mucoviscidose, é uma
doença genética que tem como principal característica
o acúmulo de secreção no pulmão e pâncreas. Nos
recém-nascidos, são observados entupimento do
intestino e dificuldade de ganhar peso, além da tosse
com secreção e desidratação sem motivo aparente.

Deficiência de biotinidase
Doença metabólica tratável, em que o organismo
não consegue obter a vitamina biotina da maneira
adequada. O diagnóstico precoce, com o início do
tratamento ainda nos primeiros meses de vida,
assegura ao recém-nascido uma vida normal, sem
qualquer sintoma da doença. Entre os sintomas,
estão: queda de cabelo, convulsões, conjuntivite,
perda de audição, problemas respiratórios e de
visão, infecções de pele, aumento do fígado e
problemas de fala.

Doença falciforme
Uma das doenças hereditárias mais comuns no
País, a anemia falciforme, como também é
chamada, altera a forma dos glóbulos vermelhos
(hemácias), que ficam endurecidos e dificultam a
passagem do sangue pelos vasos de pequeno
calibre e a oxigenação dos tecidos. Entre os
sintomas, estão: dores fortes provocadas pelo
bloqueio do fluxo sanguíneo e pela falta de
oxigenação nos tecidos; dores articulares; fadiga
intensa; palidez e icterícia; atraso no crescimento;
feridas nas pernas; tendência a infecções;
cálculos biliares; problemas neurológicos,
cardiovasculares, pulmonares e renais.

Hiperplasia adrenal congênita
Normalmente as glândulas adrenais ajudam a
manter o corpo em equilíbrio, ao fabricar as
quantidades adequadas de hormônios como cortisol,
aldosterona e andrógenos. Em pessoas com
hiperplasia adrenal congênita, uma desordem
genética das glândulas adrenais, o corpo não fabrica
cortisol em quantidade suficiente e tampouco
produz aldosterona. Sendo assim, as glândulas
adrenais fabricam muitos andrógenos. Entre os
sintomas, estão: desidratação, pressão baixa, baixo
nível de açúcar no sangue, sinais prematuros de
puberdade em crianças, acne, menstruação
irregular e pelos faciais excessivos em mulheres.

julho/agosto/setembro 2014

19

em
frente

Irradiando
alegria
pela vida
Pais contam como é a vida da
pequena Letícia, três anos, com
a síndrome de Mórquio (MPS IV-A)

© Jane de Araújo / Agência Senado
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O

grande desejo de todos os pais é
que os filhos nasçam e cresçam
com saúde. No entanto, muitas
vezes a sociedade impõe rótulos
quando algumas características de formação e crescimento não estão dentro dos considerados ‘padrões
normais’. Essa situação, embora muitas vezes verdadeira, não inviabiliza ou substitui o amor que a
família dedica e recebe de seus entes queridos.
É o caso de Agadir e Helen Faria, pais de Letícia,
carinhosamente chamada de Lelê. Quando a
pequena tinha pouco menos de dois anos, repararam que algo não estava dentro do esperado. “Percebemos uma frouxidão nos ligamentos do pulso
que, associada a outros pequenos sintomas como
leve cifose, costelas salientes, quedas constantes –
para nós, quase imperceptíveis –, formava um quadro mais amplo que direcionava o diagnóstico para
a mucopolissacaridose do tipo IV A (MPS IV-A)”,
contam, referindo-se à síndrome de Mórquio.
Após as suspeitas, a etapa de exames se
seguiu: “Fizemos alguns raios-x, um exame de urina e o de sangue específico para a detecção da
MPS. Nosso diagnóstico foi muito rápido. É um
período de muita angústia e ansiedade.” E eles
ressaltam, ao lembrar que esses sentimentos são
ainda vividos, embora em menor intensidade.
“Provavelmente conviveremos com isso pelos
anos que virão, considerando o aspecto progressivo da doença e de variabilidade.”
A descoberta da doença aconteceu em abril de
2013, quando Letícia tinha acabado de apagar as
velinhas do aniversário de dois anos. “Não imaginávamos que era uma doença tão rara e de tanta
gravidade”, diz a mãe. Segundo ela, até os dois anos
Letícia sempre teve seu desenvolvimento dentro
ou acima dos padrões de crescimento físico e intelectual, atingindo todos os marcos da infância no
tempo devido. “No período imediatamente anterior à doença, não havíamos observado nenhuma

infecção do trato respiratório e auditivo, uma das
marcas da síndrome de Mórquio”, completa o pai.
Agadir e Helen acreditam que o sentimento
de todos os pais, ao descobrir a doença, seja o
mesmo: choque e incredulidade. “Mas a inércia
paralisante dos primeiros dias pós-diagnóstico é
rapidamente substituída pela ânsia de entender a
doença e pela busca de tratamentos e conhecimento de pessoas com problemas similares, para
troca de experiências.”

Vida de criança
Letícia tem hoje três anos de idade e leva uma vida
normal, como de qualquer criança. “Nossa vida com
Lelê é muito similar à de tantos pais com filhos
pequenos. Ela tem uma energia inesgotável para
brincar. Posso dizer que dentro das poucas limitações já evidentes que a doença traz, nossa filha ainda
é independente em seu dia a dia”, afirma Helen.
Ela brinca com os amiguinhos em casa ou no
playground do prédio e frequenta a escola no período
da tarde. À noite ainda brinca com os pais e depois
vai dormir. “Ela adora passear no parque próximo à
nossa casa e no shopping, e ama ir à praia”, completa
Agadir. Letícia tem um irmão de 14 anos, chamado
Lucas. “A diferença de idade entre eles muda completamente a questão dos interesses, mas não impede que haja também uma grande interação, principalmente no que diz respeito ao uso de novas tecnologias”, explica a mãe coruja.
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Letícia foi diagnosticada
com a síndrome de Mórquio
em abril de 2013
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Entre as brincadeiras preferidas de Letícia, estão
atividades de crianças ativas: brincar de bonecas,
esconde-esconde, pega-pega, fazer cabana com lençol,
assistir TV, desenhar, rabiscar, pintar, contar historinhas. “Ela é uma criança extremamente feliz e comunicativa, carinhosa e muito apegada com a família.
Tem muitos amigos na escola e, por ser bem desinibida, conhece também a maioria das crianças das outras
séries. Ficamos impressionados com a memória dela
para gravar nomes, pessoas e acontecimentos.”
Agadir afirma que não sofreram preconceito por
causa da doença, muito pelo contrário: “Sentimos
uma onda de apoio e simpatia. Sabemos que algumas
situações serão inevitáveis, mas tais atitudes certamente virão de uma minoria desinformada. Letícia é
uma criança muito amada e rodeada sempre de carinho, que irradia alegria e chama atenção por onde
passa”. E os pais resumem: “Ter um filho é sempre
especial. A doença não altera os sonhos e aspirações
que temos para ela, apenas modifica algumas expectativas. O sentimento é único e imensurável como só

“Ter um filho é sempre
especial. A doença não
altera os sonhos e aspirações que temos para
ela, apenas modifica
algumas expectativas”
o amor por um filho pode ser. Só pedimos a Deus que
ela seja feliz”.

atrapalham o sono da Letícia e lhe causam fadiga.
Atualmente, todos esses aspectos estão sob controle.
Agadir e Helen aguardam o fornecimento, por
parte do Ministério da Saúde, da droga que possibilitará o início do tratamento de Terapia de Reposição
Enzimática (TRE) que é, hoje, o único tratamento
reconhecido para a MPS IV-A. “Ganhamos na Justiça
o direito ao fornecimento, uma vez que é muito caro
para os padrões de qualquer trabalhador brasileiro.
A burocracia do Governo, porém, dificulta bastante o
recebimento. Já se vão mais de 100 dias da concessão
da tutela antecipada, e ainda esperamos a entrega da
medicação”, relata o pai de Letícia. A expectativa
dos pais é pelo início da TRE em setembro.
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Terapias
Após a descoberta da doença, a família iniciou a busca pelo tratamento. Letícia tem semanalmente duas
sessões de fisioterapia, duas sessões de hidroterapia e
uma de terapia ocupacional. Trimestralmente passa
por consultas com pediatra, ortopedista (por conta
das deformidades ósseas), oftalmologista (para acompanhamento da visão e em especial da opacidade da
córnea), cardiologista e otorrinolaringologista. Coordenando todas essas especialidades, os pais ainda
levam a pequena a um médico especializado em MPS.
“Fazemos várias terapias auxiliares para prevenir,
minimizar ou retardar o aparecimento dos sintomas.
O comportamento de Letícia durante as terapias
varia muito - a ocupacional é sua preferida. Na hidro
ou na fisioterapia, há dias de bom rendimento, mas
também há os de alguma resistência”, conta Agadir.
A maior preocupação dos pais de Letícia é com
possíveis quedas ou impactos que possam prejudicar a
medula óssea. Isso porque a compressão medular é um
sintoma comum de médio prazo e que afeta o movimento corporal e a respiração, comprometendo toda a
qualidade de vida do paciente com MPS IV-A. Outro
grande receio é com o desgaste ósseo do quadril, que
dificulta a caminhada. A parte respiratória também
recebe bastante atenção, por conta das permanentes
obstruções e excesso da produção de muco, que

Síndrome
de Mórquio
De acordo com o Manual de Orientações de
Mucopolissacaridoses da Universidade Federal
de São Paulo (Unifesp), na MPS IV o maior comprometimento é ósseo: as pessoas acometidas
pela doença evoluem com baixa estatura; apresentam alterações de vértebras, levando a modificações na curvatura da coluna e, secundariamente, pescoço e tronco curtos com protuberância do peito. Além disso, ocorrem encurtamento
de ossos longos (como braços e pernas) com
encurvamento; alargamento das articulações;
pequenas articulações com excesso de mobilidade, enquanto as grandes articulações (como
quadris) com limitação; deformidades das
pequenas articulações de mãos e pés. A osteoporose pode se fazer presente.
Ainda de acordo com o manual da Unifesp, a
MPS IV também pode gerar a diminuição de
uma formação óssea que faz a ligação entre a
primeira e a segunda vértebra do pescoço, o que
pode levar a uma instabilidade dessa região e até
deslocamento entre as vértebras, podendo lesar
a medula em seu interior, inspirando cuidados
específicos como fisioterapia.
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Desvendando

Gaucher
Apesar de crônica e
progressiva, enfermidade
tem tratamento que fornece
qualidade de vida para
seus portadores
Por Samantha Cerquetani
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m 1882, uma mulher de 32 anos foi
diagnosticada com um aumento do
baço pelo médico francês Philippe
Charles Ernest Gaucher. Após sua
morte, a autópsia revelou que as células do baço
estavam anormais. Gaucher descreveu esses
achados clínicos e patológicos em sua tese de
doutorado, introduzindo assim na literatura
médica a doença que levaria o seu nome. A
doença de Gaucher (DG) é o erro inato do metabolismo de maior frequência no grupo das doenças de depósito lisossômico. Sendo assim, é uma
enfermidade genética, crônica e progressiva que
resulta da falta de atividade da enzima ß-glicosidase
ácida ou glicocerebrosidase.
Consequência da doença, as chamadas células de
Gaucher são o acúmulo de um tipo de lipídeo (glicocerebrosídeo) que não é metabolizado ou degradado
pela enzima, e fica depositado nos lisossomos,
aumentando-os de tamanho. Ocorrem então problemas no funcionamento das células do corpo,
principalmente do baço e do fígado, aumentando
seu tamanho e no interior dos ossos, na medula
óssea, levando a dor e até destruição do osso.
“Atualmente há cerca de 700 pacientes no Brasil realizando o tratamento. Há também um registro internacional com aproximadamente seis mil
pessoas com a doença de Gaucher. O diagnóstico é
simples, mas exige o olhar apurado do especialista,
que precisa reconhecer os sinais da doença e pedir
os exames que a identifiquem. Existe a possibilidade de realização de exame de sangue, análise dos
leucócitos e até mesmo sequenciamento dos genes.
O teste do pezinho pode diagnosticar, mas não é
uma rotina no Brasil”, destaca a coordenadora do
Instituto de Genética e Erros Inatos do Metabolismo (IGEIM) da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp), Ana Maria Martins.

A DG divide-se em três tipos: o tipo I (ou não
neuronopática) é a forma mais comum da doença,
não envolve o sistema nervoso central e pode afetar indivíduos de todas as idades; a doença de
Gaucher tipo 2 é ainda mais rara e progride rapidamente, afetando o cérebro e diferentes órgãos;
já no tipo III, há uma progressão cerebral mais
lenta e grave comprometimento da doença em
outros órgãos do corpo. “A do tipo I é mais
comum e não causa comprometimento neurológico, enquanto para o tipo II não existe tratamento,
pois a criança nasce sem a enzima e geralmente
morre nos primeiros anos de vida. O tipo III é de
nível intermediário, havendo comprometimento
ósseo variável e neurológico”, esclarece Ana
Maria, que é geriatra e geneticista.
A dificuldade no diagnóstico preciso acontece
porque os sintomas associados à doença de Gaucher
aparecem em outras enfermidades mais conhecidas.

Fígado

Baço
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Os principais sinais e sintomas da DG tipo 1 são:
atraso no crescimento, fadiga, fígado ou baço
aumentado, anemia, sangramentos pela diminuição do número de plaquetas, dor óssea, estrabismo
e demência progressiva. Em alguns casos, o abdômen fica dilatado, afetando a postura da criança e
diminuindo o apetite. Exemplificando, as dores nas
articulações podem ser atribuídas à artrite ou a dor
óssea nas pernas pode ser tomada por ‘dores do
crescimento’. A baixa contagem de plaquetas ou
hemácias (anemia), por sua vez, pode ser diagnosticada primeiramente como um distúrbio do sangue,
levando à suspeita de leucemia ou linfoma, entre
outras doenças do sangue.
“Geralmente os sintomas surgem antes dos 20
anos. Com o tratamento, a expectativa de vida é
normal, e sem tratamento é variável. O tratamento adequado no Brasil se iniciou em 1998. Antes
disso, a retirada do baço era uma prática bastante
comum, o que piorava ainda mais a situação.
Também solicitavam raio-x para verificar casos de
infiltração na medula óssea, mas não era eficaz”,
explica Ana Maria.

Tratamento e
monitoramento contínuo
A médica relembra que o tratamento para o paciente com doença de Gaucher tipo 1 era somente o alívio dos sintomas. Em alguns casos, ocorriam transfusões sanguíneas e cirurgia ortopédica para ossos e
articulações. Em 2011, a Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (SAS/MS) aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para a Doença
de Gaucher, que destaca conceito geral, critérios de
diagnóstico, tratamento e mecanismos de regulação,
controle e avaliação desses pacientes.
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Ana Maria Martins, do IGEIM, relata
que há cerca de 700 pacientes no Brasil
com a DG. Ao lado, Lucas, 5 anos,
diagnosticado com a doença de
Gaucher em uma consulta de rotina

O tratamento de escolha para a Gaucher é a
terapia de reposição enzimática, sendo a pioneira e
com mais dados de resultados a imiglucerase,
havendo também a alfavelaglicerase e a alfataliglicerase. Há também a terapia de redução de substrato com miglustate, de administração oral, que
visa diminuir a síntese do glicocerebrosídeo.
A profissional também destaca a importância do
tratamento multidisciplinar, uma vez que a doença
progride ao longo da vida. “Mesmo sendo rara e crônica, após o diagnóstico da DG existe a possibilidade
de tratamento e melhora na qualidade de vida. Sendo
assim, é importante consultar regularmente o médico
para monitorar os sintomas, realizar um acompanhamento dos exames para saber como está sendo a resposta do paciente ao tratamento. A medicação é eficaz, mas é preciso haver o controle do tratamento.”
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A auxiliar administrativa Valcenir de Araújo, 35
anos, comprovou essa realidade. Em uma consulta
de rotina no pediatra, seu filho Lucas, na época com
um ano e meio, foi diagnosticado com o baço e fígado aumentados. “Demoramos a ter o diagnóstico
correto, procurei diversos médicos. Depois de vários
exames, descobrimos que era doença de Gaucher.”
Atualmente, o garoto de cinco anos é tratado no
IGEIM, onde recebe a reposição de enzima a cada 15
dias e mantém uma vida normal. “Ele também faz
acompanhamento médico com frequência para
saber se o tratamento está sendo eficiente. No
começo ficamos assustados com o diagnóstico, mas
o resultado do tratamento me deixa mais tranquila
em relação ao futuro.”
A bancária Rosangela da Silva Pereira Souza,
20 anos, também demorou para ter o diagnóstico

preciso. “Os sintomas surgiram aos três anos, mas
só aos sete os médicos disseram que era doença de
Gaucher. Chegaram a suspeitar de câncer ou que
eu sofria maus-tratos em casa”, afirma. Atualmente, a jovem faz o tratamento quinzenal com reposição enzimática e segue sua rotina normalmente.
“Desenvolvi reumatismo durante o período em
que o Governo deixou de fornecer o medicamento
e preciso de acompanhamento frequente,
mas minha saúde está normalizada.” Ela conta
que há alguns anos descobriram que seu irmão
Rodrigo, de 15 anos, também tinha a DG. “Aprendi
desde cedo que o tratamento deve ser prioridade
para quem tem a doença de Gaucher. Mesmo
com os resultados positivos, é importante lembrar
que temos uma doença crônica que exige cuidados e atenção.”
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uem nunca escutou uma canção e se
sentiu feliz? Além do entretenimento,
cientistas de todo o mundo já comprovaram que a música proporciona diversos benefícios para a saúde, como aumento da disposição física e mental, prevenção de problemas cardíacos e
hipertensão e diminuição do estresse e ansiedade, apenas citando alguns exemplos. A constatação se firmou
principalmente nos períodos das Guerras Mundiais,
quando surgiu a musicoterapia como alternativa terapêutica para reabilitação e recuperação dos soldados
feridos. A prática utiliza músicas, sons e movimentos
com fins terapêuticos e é adotada em diversos hospitais,
clínicas e centros de reabilitação para a integração física,
psicológica e emocional em diversos casos.
E como a música, de maneira geral, pode ajudar a
melhorar a qualidade de vida das pessoas que possuem alguma doença rara? Para a musicista e doutoranda em neurociências da Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp), Viviane Louro, são diversos os
benefícios proporcionados, dependendo da enfermidade. “Se for um problema neurológico, a música
pode contribuir na plasticidade cerebral e reorganização das sinapses e funções neurológicas. Já se for
doença psiquiátrica, pode colaborar na questão emocional, dar vazão para a expressividade e conflitos
internos, o que pode auxiliar na ressignificação e
reorganização da psique, em alguns casos”, diz. Ela
acrescenta que a música trabalha praticamente todo
o aparato da aprendizagem – raciocínio, concentração,
atenção, memória e coordenação motora –, além de
ajudar na criação de vínculos com o mundo e colaborar na aquisição da linguagem, podendo contribuir
até mesmo na alfabetização.
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De acordo com a musicoterapeuta Rosa Kelma da
Silva Carneiro, a técnica tem atuação distinta de acordo com a patologia, mas a musicoterapia funciona
para todas. Um ponto positivo da técnica é que não há
fórmula pré-determinada – o tratamento é estabelecido em conjunto com o paciente e o profissional, de
acordo com as necessidades e objetivos individuais.
“Costumo dizer que a música só será eficaz se o profissional que a utiliza souber potencializá-la. Não é a
música por si só que exerce o efeito terapêutico, mas
sim quando ela é utilizada com um objetivo”, destaca.
Depois de estabelecido o repertório, o tratamento é
feito em uma sala especial, com acústica adequada, e as
sessões, que podem ser individuais ou em grupo,
incluem música e recursos sonoros variados como
vozes, instrumentos e ruídos. O profissional avalia
então a reação do paciente diante de cada som, documenta e vai comparando os resultados com seu projeto

no
ritmo
da
música
Praticar musicoterapia
pode melhorar a
qualidade de vida das
pessoas com doenças
raras e trazer diversos
benefícios à saúde

© Shutterstock

Por samantha cerquetani

julho/agosto/setembro 2014

29

va rie
da des
inicial para determinar se está tendo o andamento esperado ou é necessário mudar a direção do tratamento.
A especialista acredita que o sucesso depende da
vontade da criança/jovem, e os pais devem saber disso antes de tentar a terapêutica. “Eles não podem ser
obrigados a praticar a musicoterapia. Precisam querer
se desenvolver, se divertir ou sentir prazer e alegria
com essa atividade.”
Viviane concorda e reforça que a música pode
melhorar a qualidade de vida de qualquer pessoa,
mas, no caso de indivíduos com doenças raras, e muitas vezes sem cura, pode ser um meio de expressão
importante, além de um caminho onde é possível trabalhar disciplina e autoconfiança. “Além disso, a arte
proporciona o contato com o que temos de mais profundo em nosso ser, e isso sem dúvida nos conecta
com o sagrado, com aquilo que não podemos mensurar, e essa conexão para pessoas com doenças sem
cura ou terminais é fundamental.”
Em relação às técnicas que podem ser utilizadas,
as especialistas destacam a improvisação musical, em
que o fazer musical ocorre de forma livre; a musicoterapia diretiva, onde o profissional sugere atividades
mais direcionadas; as técnicas de recreação; as imagens guiadas pela música e a musicoterapia vibroacústica. Viviane utiliza a metodologia baseada na
aprendizagem musical por meio dos princípios da
psicomotricidade unidos ao desenvolvimento das
funções neurocognitivas. “Trabalho sobre as propriedades do som, leitura de partitura e execução instrumental, assim como qualquer outro professor de
música. A diferença é que junto isso às questões neurocognitivas e assim consigo atingir melhor o desenvolvimento da pessoa”, completa a musicista.
Ao procurar pela musicoterapia, é importante que
os responsáveis pela criança não se esqueçam de que
atrás de uma doença rara tem uma pessoa, que não
pode deixar de viver sua infância ou adolescência
para viver em função de tratamentos, hospitais, centros de reabilitação e terapias. A música também
pode (e deve) ser uma diversão e praticada por prazer,
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A musicoterapeuta Rosa Kelma
afirma que a técnica funciona
para todas as patologias.
A musicista Viviane Louro, na
página ao lado, destaca os diversos
benefícios proporcionados pela música

por ser um meio de cultura que poderá ampliar o
repertório de vida de quem a pratica. A musicista
aconselha: “Coloquem seus filhos para fazer música,
porque acima de tudo é bom e importante para a
vida, independente de tratamento”. Segundo ela,
também é importante procurar o especialista mais
capacitado, pois falta conhecimento e pode haver
apelo emocional exagerado nas atitudes em relação a
esses alunos. Além disso, é fundamental ter em mente que cada pessoa é única, com uma história de vida,
contexto sociocultural, habilidades e dificuldades.
“Por isso, cada caso é um caso, mas mesmo assim há
alguns padrões de comportamento e processo de
aquisição de conteúdos, e há recursos e estratégias
comuns a fazer com essas pessoas”, esclarece Viviane.

© Arquivos pessoais

Conhecimento na prática
Recentemente, o professor Daniel J. Levitin, do Departamento de Psicologia da Universidade McGill, no
Canadá, revisou 155 estudos sobre a influência da
música na neuroquímica humana. A pesquisa comprovou que intervenções musicais podem influenciar a
saúde, ou seja, a música pode alterar o temperamento,
o estresse, a imunidade e as interações sociais. Segundo o autor do estudo, certas músicas podem elevar a
produção de imunoglobulina, reduzir os níveis de cortisol (hormônio do estresse) e elevar os de oxitocina
(ligado ao bem-estar), além de melhorar o humor.
Rosa relembra que em 2010 conheceu um menino
portador da síndrome do mosaico de Pallister-Killian,
ou tetrassomia 12p (doença genética rara causada por
uma anomalia, em mosaico, no cromossomo 12).
Quando ele completou dois anos, chegou até ela e não
conseguia esboçar nenhuma reação, não sorria e só
chorava quando sentia dor. “Na primeira sessão, cantei
a música Atirei o pau no gato e percebi que ele ficou
diferente, daí coloquei o pandeiro perto de sua mão.
Para minha surpresa e da mãe, ele começou a percutir
no instrumento musical. Ficamos assim algumas ses-

sões, até apresentar-lhe o teclado. Depois disso, ele se
transformou e conseguia ficar ao menos meia hora
sentado sem qualquer apoio!”, conta a musicoterapeuta.
Depois de um tempo, a especialista começou a trabalhar com ele em pé, brincando de balançá-lo, e foi a
primeira vez que ele gargalhou. “Hoje, ele dá uns passinhos com apoio, sorri facilmente, chora fazendo
manha, emite sons, procura tocar o teclado com um
dedinho de cada vez, fica sentado sem qualquer apoio,
se arrasta para pegar os brinquedos que quer e já brinca.
É outra criança – seu caso ainda é muito grave, mas ele
já consegue relacionar-se e interagir com o ambiente,
o que é muito importante”, continua.
Já Viviane se lembra de ter atendido uma jovem de
21 anos com uma doença degenerativa rara. “Ela usava
cadeira de rodas, tinha tremores motores, falava com
dificuldade, era linda e interessadíssima na aula de
música. Nós trabalhamos por um semestre e ao final
do processo fizemos uma apresentação simples para a
família e amigos na escola onde ela fazia aula comigo.”
Logo em seguida, em dezembro, eles entraram em
férias das aulas e no ano seguinte a garota não voltou
mais. Pouco depois, Viviane recebeu a visita da mãe da
jovem, que contou que ela havia falecido. “Tenho certeza de que ela esperou pela apresentação para morrer.
Ela queria muito se apresentar com os amigos. Ela
amava as aulas de música e isso era o que a mantinha
viva. Nesse dia, eu entendi de verdade a importância
da música na vida dessas pessoas.”
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RJ terá de manter
remédio para
tratamento de
enfermidades
O Governo do Rio de Janeiro será
obrigado a manter em estoque,
por dois meses, remédio para os
portadores da doença de Gaucher. A decisão, por unanimidade, foi da 1ª Turma do Supremo
Tribunal Federal. Na ocasião, o
Plenário do Supremo acompanhou voto do relator, ministro
Celso de Mello, e reconheceu o
dever constitucional do poder
público de garantir o direito à
saúde como consequência constitucional indissociável do direito
à vida. Nesse sentido, ficou acertado que cabe ao poder público
formular e adotar políticas sociais
e econômicas para dar aos cidadãos acesso universal e igualitário
à assistência farmacêutica e
médico-hospitalar.
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A ferramenta analisa traços do rosto e lista as possíveis
doenças raras por um banco de dados

Britânicos criam
programa de
computador para
diagnosticar
doenças raras
Pesquisadores da Universidade de Oxford (EUA)
criaram um programa de
computador capaz de
ajudar no diagnóstico de
doenças genéticas raras,
consideradas as mais
difíceis de serem detectadas. A ferramenta analisa traços do rosto de uma
pessoa e lista as possíveis
síndromes por um banco
de imagens com fotografias de portadores de
diferentes doenças gené-

ticas. “Um médico pode,
no futuro, em qualquer
lugar do mundo, tirar
uma foto com seu celular
de um paciente e rapidamente identificar qual
doença é possível que ele
tenha. A abordagem pode
levar especialistas a
diagnósticos mais precisos”, diz o pesquisador da
Unidade de Genoma da
Universidade de Oxford e
coordenador do estudo,
Christoffer Nellaker.

Desafio do
balde de gelo

Gabriela Ury entrou para o Livro dos Recordes por
ficar 1 hora e 20 minutos na posição prancha deitada
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Americana com doença
rara entra para o Livro
dos Recordes
A americana Gabriela Ury, 16 anos, nasceu
com síndrome de Vater, doença rara que atinge
diversas estruturas e órgãos. Ela não desenvolveu parte dos músculos abdominais, glúteos e
panturrilha e, por isso, já precisou passar por
14 cirurgias. Em abril deste ano, a adolescente
venceu um grande desafio: permaneceu por
uma hora e 20 minutos na posição prancha deitada, em que a pessoa suspende o corpo com os
antebraços e pés, conseguindo, assim, bater o
recorde mundial e ter o nome registrado no
Livro dos Recordes (Guinness Book). O tempo
máximo anterior havia sido de 40 minutos.
Acesse www.gabiplanks.com e confira as fotos
e outros vídeos disponíveis. O objetivo da garota que sempre foi apaixonada por esportes é
mostrar para crianças e jovens com algum tipo
de deficiência que tudo é possível com força e
determinação – e também arrecadar recursos
para um hospital infantil nos EUA.

No mês de agosto, a doença rara
Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)
ganhou repercussão no mundo inteiro
por meio da internet. A campanha
#Icebucketchallenge, criada pela ALS
Association, ONG americana fundada
em 1985 para auxiliar os portadores da
ELA, teve a participação de inúmeros
atores, cantores, políticos e diversas
personalidades de vários países. De
acordo com a Associação Brasileira de
Esclerose Lateral Amiotrófica (Abrela),
a ELA é a forma mais comum das
doenças do neurônio motor (DMN). Os
sintomas incluem cãibras, fraqueza,
atrofia e fasciculações nos membros.
Mais tarde, são afetadas as funções
vocais e respiratórias. Na última semana do mês de agosto, a campanha já
havia arrecadado US$ 79,7 milhões
nos EUA. A Abrela divulgou que, em
cinco dias, recebeu R$ 12 mil. A média
mensal é de R$ 20 mil.
Para doar:
Associação Brasileira de Esclerose
Lateral Amiotrófica (Abrela)
Santander
Agência 3919, C/C 130001906
CNPJ: 02.998.423/0001-78
Instituto Paulo Gontijo
HSBC
Agência 0319, C/C 01358-53
CNPJ: 07.933.457/0001-06
Associação Pró-Cura da ELA
Bradesco
Agência 2962-9, C/C 2988-2
CNPJ: 18.989.225/0001-88
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O pernambucano Idário Nogueira e o filho
Arthur que nasceu com patologia rara

Livro sobre criança curada
de doença rara é lançado
O livro Uma Doce Odisseia, escrito por Idário Nogueira,
relata as dificuldades de seu filho Artur, que nasceu
com uma patologia rara conhecida como Doença da
Urina do Xarope de Bordo (DXB). A publicação narra
desde o diagnóstico final até a cura. “Percebemos que
havia algum problema logo na primeira amamentação.
Estivemos em Fortaleza (CE) e Natal (RN), mas o diagnóstico correto foi dado apenas em Porto Alegre (RS)”,
conta o autor. Com apenas um mês de vida, a família
viajou o Brasil buscando tratamento. A cura só aconteceu depois de um transplante feito nos Estados Unidos.
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Em março, o Ministério da
Saúde anunciou que incluirá a assistência e acompanhamento a pacientes com
doenças raras por especialistas da Atenção Básica
que atuam nos principais
centros de referência do
País. Os profissionais de
saúde poderão usar a ferramenta Telessaúde para a
troca de dados e orientações com especialistas em
tempo real, sem a necessidade de se retirarem do
local. A medida integra a
Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com
Doenças Raras, implementada pelo MS, e foi anunciada pelo ministro Arthur
Chioro como mais uma
ação para estruturar a rede
de atendimento no Sistema
Único de Saúde (SUS).
FONTE: EBC
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Dos dias 12 a 14 de setembro, em São Paulo, acontecerá o
2° Congresso Internacional Sabará de Especialidades Pediátricas.
Durante o evento, serão apresentadas inovações na assistência de crianças e adolescentes de todas as áreas do hospital.
Dentre os temas abordados destacam-se: anestesia,
cardiologia, desenvolvimento infantil, enfermagem,
farmácia, fisioterapia, nefrologia e nutrição.

Assistência
especializada
para DRs
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2° Congresso Internacional
Sabará de Especialidades
Pediátricas
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