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Lutar é Preciso
Entre os principais desafios das pessoas com
doenças raras destacam-se: encontrar o diagnóstico correto e ter acesso ao tratamento.
Inicialmente, parece simples chegar a esses
objetivos. Mas, muitas vezes, os pacientes e
seus familiares precisam lutar arduamente
para dar continuidade ao uso dos medicamentos indicados para manter a qualidade de
vida sem sequelas ou sofrimentos desnecessários. Na reportagem de capa discutimos como
os indivíduos são prejudicados por não terem
condições de arcar com tratamentos caríssimos e precisam entrar na justiça para que o
direito à saúde seja garantido. E em alguns
casos, os remédios não são regulamentados
pela Anvisa e proibidos de circular no País.
A boa notícia dessa edição é que existem pessoas que fazem a diferença na vida de muitos. Em 2009, um grupo de pesquisadores
criou o Censo Nacional de Isolados (Ceniso)
com o objetivo de mapear comunidades que
apresentem alta incidência de distúrbios

genéticos e conseguiram mudar a vida de
milhares de brasileiros. Já na seção Em
frente, conheça a história de uma
aposentada que demorou a ter o diagnóstico correto da doença de Pompe e hoje
faz a terapia de reposição enzimática
(TRE), fisioterapia e psicoterapia para
lidar com a patologia.
E você conhece a doença de Fabry?
Ela é uma enfermidade progressiva e
crônica que atinge um caso para cada
117 mil pessoas. Seus sintomas podem ser
confundidos com outras patologias e é
preciso um longo período de análise para
ser diagnosticada. Para finalizar, veja a
relação entre as doenças raras e o esporte
e algumas histórias de superação.
Tenha uma boa leitura!
REGINA PRÓSPERO
Presidente de APMPS-DR

VIDAS RARAS
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Vanderlei Corradini Simões de
Lima, professor convidado do curso de
medicina da Universidade Federal de
Juiz de Fora (UFJF). Ele tem esclerose
lateral amiotrófica (ELA) e sua história sobre a possibilidade de voltar a
lecionar por meio dos movimentos dos
olhos e o auxílio de tecnologia teve
grande repercussão na mídia nacional

“Nunca me perguntei ‘por que
comigo?’. Nunca me revoltei
com a minha condição. Não posso
desprezar o meu corpo. Tenho uma
família e uma vida maravilhosa.
Eu vivo o presente. Amo viver.
Tenho fé que serei curado.
Depois, vou viajar pelo mundo
com minha esposa”
Jorge Heleno, ao G1 – diagnosticado com
ELA, possui também três irmãs com a
mesma doença

doenças
raras
nas redes
sociais:

“Não precisa ser fácil,
tudo é possível!”
Claudio V. de Oliveira, que possui
doença rara genética e ficou conhecido
internacionalmente por ter a cabeça
virada para trás, apoiada na coluna
“Olá pessoal, a boa novidade é que já
estamos em casa com um enfermeiro.
Sofia está bem, apenas com restrição de
visitas, está se adaptando ao
ambiente novo”
Patrícia Lacerda, mãe de Sofia, que possui
síndrome de Berdon. A família viveu uma
verdadeira saga com o SUS para que a
menina pudesse seguir o tratamento nos
EUA e realizar o transplante de seis órgãos.

Nigeriano supera perda
de memória de 145 dias e
doença rara para poder voltar
a jogar na NFL @ESPNagora
Santa Casa (de Piracicaba) oferece novo
tratamento para a doença de Fabry, patologia rara e hereditária @jpjornal
Pacientes com doença rara não conseguem
medicamento no Rio @Medicina_CFM
Tá esperando o quê? A cada download do
aplicativo mais interessante do momento, o
AllQuest, @AllQuestApp doará R$ 1 para @
euqueroviverBR @apmps

© Claudio Vieira de Oliveira / Arquivo

Quando fui convidado para
participar desse modelo de
ensino, fiquei muito feliz,
pois me senti reintegrado à
comunidade científica, com
a qual sempre fiz questão
de contribuir. A questão
foi definir de que forma eu
seria mais útil. Optei pelo
enfoque psicossocial e por
uma abordagem prática
dos casos clínicos, para
aproveitar minha experiência
de 27 anos de medicina
assistencialista. Assim,
sentindo-me útil, me peguei
gostando da vida novamente.
Foi um verdadeiro renascer”

© Livros e Pessoas / Reprodução
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VOCÊ SABIA?
Existem mais de
8 mil tipos de doenças
raras no mundo.
São aproximadamente
13 milhões de pessOas
com algum tipo de enfermidade
rara apenas no Brasil.
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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Como artista,
cidadã e mãe, me senti
responsável e
motivada a fazer algo
Bianca Rinaldi fundou o Instituto Eu quero Viver
para ajudar na divulgação da MPS e as pessoas e
familiares que convivem com a doença
Por SAMANTHA CERQUETANI

© Rodrigo Lopes

E

m 2011, Dudu Próspero entrou em contato com a atriz Bianca Rinaldi Menga
por meio do twitter para que ela o ajudasse a divulgar a Mucopolissacaridose
(MPS) para todo o País. Mal sabia ele que aquela simples mensagem seria o início de uma linda história de
amizade e apoio e comprometimento com essa causa.
Ao conhecer a história da família Próspero, Bianca
percebeu que eles lutavam praticamente sozinhos para
dar o melhor atendimento não apenas para o filho,
mas para centenas de pessoas do Brasil inteiro.
Comovida, ela se mobilizou e criou o Instituto Eu quero
Viver, uma organização não-governamental, constituída
por tempo indeterminado, sem fins lucrativos e que
realiza diversas atividades, como a de conscientização
da população, divulgando a luta pela MPS e pela efetivação de políticas públicas para essas pessoas.
Em entrevista à Vidas Raras, a atriz – que se
divide entre a maratona alucinante de viagens,
estúdios de gravação com a vida de mãe, esposa e
empresária – relata sobre o seu engajamento para

ajudar na qualidade de vida dos portadores de
doenças raras, melhorar o diagnóstico no Brasil e
despertar a sociedade para o problema. “Quero
continuar lutando para amenizar os problemas da
MPS no Brasil”, diz.

Como surgiu a ideia de criar o Instituto
Eu quero Viver?
Me senti motivada a assumir a batalha juntamente
com os portadores de MPS após conhecer a luta da
família Próspero. O Dudu Próspero é meu amigo e é
um exemplo de perseverança, otimismo e fé. Quando
o conheci, eles lutavam praticamente sozinhos para
sensibilizar a sociedade sobre essa doença e seu caríssimo tratamento. Pude ver como os portadores de
MPS ainda são invisíveis aos olhos da sociedade.
Como artista, cidadã e mãe, me senti responsável e
motivada a fazer algo, então meu marido e eu resolvemos fundar o Instituto Eu Quero Viver, uma ONG
que tem como principal objetivo oferecer suporte às
famílias e portadores da MPS.

outubro/novembro/dezembro 2014
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Instituto foi
fundado em
março de 2011

Quais são as principais
atividades do Instituto?
Nós procuramos fazer com que cada
vez mais as pessoas tenham conhecimento sobre a MPS. E junto da
APMPS, fazemos o que está ao nosso
alcance. Por isso, fazemos o possível
para melhorar a qualidade de vida dos
portadores de doenças raras e incentivamos a melhora do diagnóstico no
Brasil. Além disso, temos como objetivo despertar a sociedade para o problema da MPS, fornecer informações
atualizadas para a população e familiares. Sempre que possível cobramos
apoio do governo.

Acredita que faltam
políticas públicas
direcionadas para pessoas
com doença raras?
Se falta para quem não tem nenhuma
patologia, imagina para portadores de
doenças raras! No Brasil um portador
com MPS teria que pagar mais de R$
50 mil reais por mês por um tratamento para melhorar sua qualidade
de vida. Ainda não há cura para a
doença. Sem tratamento os portadores falecem ainda na infância.
Atualmente, para ter direito ao tratamento, as famílias dos portadores da
MPS são obrigadas e entrar com uma

10
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ação judicial contra o Governo
Federal. Já conversamos com o
Ministério da Saúde, que havia dito
que resolveria o problema dos
medicamentos, colocando-os na lista do Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre essa questão da
necessidade de entrar
com processos judiciais
para ter acesso ao tratamento, em sua opinião, o
que pode ser feito para
mudar essa realidade?
Acredito que se a MPS e os medicamentos – que são caros – estivessem
na lista do SUS, já seria um grande
alívio para essas famílias que sofrem
muito até a medicação chegar ao
seu portador. Inclusive no site do
Instituto nós temos um abaixo-assinado para sensibilizar e pressionar o
governo a colocar esses medicamentos na rede pública. Precisamos de
um milhão e duzentas mil assinaturas. Qualquer um pode ajudar.
Basta acessar o site do Instituto –
www.euqueroviver.org.br e fazer a
sua parte para mudar muitas vidas!

© Arquivo pessoal

Quais são as perspectivas
para o Instituto nos próximos anos?
Continuar fazendo com que todos,
sem exceção, tenham conhecimento
da Mucopolissacaridose. Se formos
enumerar tudo o que precisa ser feito, vou ocupar a revista Vidas Raras
inteira. O Instituto foi criado para
ajudar, como for possível. Pretendemos aumentar a consciência pública

Acredito que se
a MPS e os
medicamentos
– que são caros –
estiverem na
lista do SUS, já
será um grande
alívio para essas
famílias que hoje
sofrem muito
até a medicação
chegar ao seu
portador
sobre a doença e prestar apoio e
informações para famílias, que lidam
com este diagnóstico devastador.

Qual a importância de
campanhas como Muito
Somos Raros?
Várias pessoas para quem eu mandei o vídeo da campanha ficaram
espantadas com os números de
portadores de doenças raras. Acredito que a campanha vem para
conscientizar e talvez venha a
motivar as pessoas a se movimentarem para ajudar. Dar visibilidade
a esse problema de saúde é fundamental para que algo mude.

Recentemente, você participou do 13º Simpósio
Internacional de Mucopolissacaridose (MPS), rea-

lizado na Bahia. Acredita
que esses eventos são
importantes para divulgar a causa?
Com certeza foi muito importante
para mim e também para manter
os familiares informados do que
realmente está sendo feito, no progresso da medicina. Esses encontros são importantes para que as
famílias de novos portadores trocarem experiências e perceberem que
não estão sozinhos nessa luta. Já
para os portadores mais antigos foi
importante para que eles se encontrem e possam se divertir um pouco. A programação foi planejada
para todos. Essa é a primeira vez
que esse importante congresso
acontece no Brasil e participar dele
foi fundamental para absorver
importantes informações e ter um
conhecimento maior sobre doença,
além de estar perto das crianças.
Também busquei novos parceiros
para o Instituto. Quero continuar
lutando para amenizar os problemas da MPS no Brasil.

O que gostaria de dizer
para as pessoas que possuem doenças raras?
Quero deixar aqui o meu carinho
e respeito por cada um deles e
agradecer por eles me darem a
oportunidade de estar por perto.
Eu só agradeço, porque eles é que
me dizem e me ensinam muito
sobre a vida. O que eles mais querem é viver! Simples assim. Que
Deus abençoe cada um deles.

outubro/novembro/dezembro 2014
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onde a
raridade
se
encontra...
Censo Nacional de Isolados identifica
comunidades em todo o Brasil com alta
incidência de patologias genéticas
Por renato santana de jesus
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desconhecido sempre foi tratado
com medo e desconfiança por
sociedades das mais diversas épocas. Em 2009, justamente abrindo os olhos para o misterioso e buscando ver o
que não entendia, um grupo de pesquisadores
deu os primeiros passos daquele que viria a ser o
mais abrangente projeto de genética médica
populacional do Brasil: o Censo Nacional de Isolados (Ceniso).
Criado com o objetivo de mapear comunidades
que apresentem alta incidência de distúrbios genéticos, o Ceniso representa mudanças na vida de
milhares de famílias em todo o País. Graças a ele,
pessoas com doenças raras, que não sabiam ou não
entendiam o que tinham, agora deparam com uma
nova realidade. Mas não é só isso. ”A ideia desse
censo é poder ajudar o Governo, os gestores de
saúde ou a própria comunidade a organizar o tratamento para essas doenças raras”, conta a médica
geneticista Lavínia Faccini, presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica (SBGM) e membro do comitê coordenador do Instituto Nacional
de Genética Médica Populacional (INaGeMP), entidade responsável pela execução do Ceniso.
A base do Ceniso é a avaliação de rumores. Seja
pelo que foi lido no jornal, visto na TV ou ouvido
de alguém, chega ao conhecimento dos pesquisadores que, em alguma localidade, uma doença
acontece com frequência acima da média. “Contudo, como temos recursos limitados, principalmente de tempo e pessoal capacitado, precisamos ter
uma mecânica, uma metodologia, um sistema de
avaliação que seja fixado inicialmente. Então, criamos um sistema em quatro etapas”, explica Eduardo
Castilla, também do comitê coordenador do
INaGeMP, sediado no Rio Grande do Sul (RS).
A primeira etapa é o registro do rumor; logo
em seguida, ele é avaliado, ou seja, é checado se
tem probabilidade de ser ou não verdade. “Em
geral, até agora, dos rumores avaliados, mais ou
menos a metade tem uma base certa.” Um exemplo: certo dia, em um restaurante de São Paulo,

uma senhora almoçava quando ouviu do garçom
que, em uma determinada cidadezinha do Piauí,
uma doença atingia muitas pessoas. Ela, por sua
vez, passou a informação para os pesquisadores.
“Pedimos para a senhora solicitar ao garçom
alguns dados, para sabermos se com esse rumor
vale a pena ir para a etapa seguinte ou não”, diz o
pesquisador do INaGeMP.
Para a pessoa que relatou o rumor é enviado
um formulário para que anote informações básicas de identificação, além de como é a doença e
eventuais nomes de pessoas afetadas. “Se recebemos alguma informação de volta, avaliamos, porque pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é possível saber qual é a população e
avaliar se essa frequência realmente é alta ou não.
Tudo isso sem sair da mesa, do computador.”
Se o rumor é fundamentado pelas informações fornecidas, é iniciada a terceira etapa, que
inclui uma breve visita ao local para investigações mais detalhadas. Um ou dois médicos geneticistas do Ceniso visitam a localidade com três
objetivos: confirmar se há de fato uma comunidade isolada; observar as condições de vida da
população in loco e estabelecer contato com pessoas e instituições locais.
Ainda nessa etapa, é feito o registro de uma
série de informações e documentações, incluindo
consultas a cartórios, livros de nascimento e casamento, história clínica no hospital, conversas com
moradores etc. “A frequência dessas doenças tem
a ver com a história dessa população ou com a do
povoamento”, comenta Castilla. Por se tratar de
um trabalho amplo, o Ceniso, coordenado por
quatro instituições, tem ainda o apoio de 11 entidades colaboradoras e outras cinco associadas que
auxiliam, entre outras coisas, no contato local
com essas comunidades país afora. Na quarta e
última etapa, um projeto de pesquisa é elaborado,
que resultará em um artigo publicado. Se a população em questão já estiver sendo objeto de estudo
de algum grupo, o INaGeMP, então, oferece colaboração ou apoio, se necessário.
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Os olhos de
Água Branca
Em março de 2012, durante uma consulta de rotina no Serviço de Genética do
Hospital Universitário da Universidade
Federal de Alagoas (UFAL), a médica
geneticista Isabella Monlleó atendeu
uma mulher de trinta e poucos anos
que, acompanhada de dois sobrinhos e
uma cunhada, lhe informou: “Nós temos
uma malformação da íris do olho, que se
chama aniridia”.
Como é característica das consultas
de genética, foi feito um heredograma
(uma árvore genealógica) e identificou-se que havia outros casos de malformação da íris na mesma família,
que mora na cidade de Água Branca,
no semiárido alagoano. “Passado
algum tempo, comentei com o grupo a
respeito dessa família e nós montamos a pesquisa,
que consistiu em ir à comunidade de Água Branca
e completar o levantamento do número de pessoas”,
relata Isabella.
Depois de muitas consultas, a equipe chegou a
um heredograma de 163 pessoas da família - cinco
gerações. Desses, 53 tinham a malformação ocular.
“Na primeira visita que fizemos, fomos com uma
equipe de geneticistas e oftalmologistas. Foram feitos
exames para confirmar que se tratava da ausência da
íris e também colhemos material para o exame genético que identificou qual era a mutação presente na
família. O material foi colhido a partir de saliva e
processado e analisado em Porto Alegre (RS), como
parte de nossa parceria.” Ao todo, o grupo de médicos foi a Água Branca três vezes - as duas primeiras
para a coleta de informações e a terceira com as conclusões do estudo e o aconselhamento genético. Foi
justamente nessa última visita que um dos resultados
mais práticos do Ceniso pôde ser observado.
A equipe de pesquisadores, para explicar a

14
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Depois do aconselhamento
genético à família de Água
Branca, a equipe de Isabella
Monlléo descobriu outros sete
casos de Aniridia em Alagoas

doença em uma linguagem acessível à população,
cobriu algumas bolinhas de isopor com cola e
grãos de arroz para demonstrar o mecanismo
genético que acarreta a mutação ocular. Com isso,
comparando as bolinhas ásperas (com arroz) e
lisas (sem arroz), toda a família, inclusive os que já
haviam perdido a visão, puderam compreender o
que tinham. “Foi muito bonito e emocionante,
para eles e para nós. Na medida em que eles
entendiam e que as questões de culpa eram diminuídas, o rosto das pessoas ficava diferente, a
expressão facial deles mudava.”
Essa consulta final foi feita em março deste ano,
mas desde então o vínculo com a família se man-

De acordo com
Lavínia Faccini
há o objetivo
de expandir o
Ceniso para países
da América Latina
já a partir do
ano que vem

tém, porque eles seguem em acompanhamento com
os oftalmologistas do Hospital Universitário da
UFAL. “Evidentemente, nascendo outras pessoas, o
aconselhamento genético será estendido a quem
tiver interesse”, diz a geneticista.

© Arquivo pessoal

Presente e futuro
Atualmente, o Ceniso tem 220 populações isoladas
cadastradas. Já foram gastos, nesses cinco primeiros
anos de levantamento, R$ 3 milhões, incluindo todos
os projetos com as comunidades, exames e viagens.
“Pela abrangência, considerando que não é uma política nacional, ele é relativamente barato”, avalia Lavínia. Uma das grandes contribuições do censo é a pesquisa da estrutura reprodutiva das populações brasileiras e o impacto disso na saúde. A doença rara, em
geral, não tem interesse da saúde pública, porém,
obviamente tem um interesse grande dentro da família que tem a doença.
A mucopolissacaridose tipo 6, por exemplo, tem
uma incidência na população mundial estimada
em um caso para cada 350 mil nascimentos. Na

cidade de Monte Santo, no interior da Bahia, essa
frequência é de um a cada cinco mil: 60 vezes mais
frequente. “Então, naquela cidade se justifica fazer
um teste de triagem neonatal, de haver uma infraestrutura para o tratamento, mesmo que seja uma
cidade pequena, no sertão da Bahia. Então, as pessoas não precisam viajar até Salvador para fazer o
tratamento. Estão sendo tratadas lá mesmo”, afirma Lavínia. Portanto, se por um lado as famílias
ficam felizes por terem um diagnóstico, por outro
é importante que os gestores e as outras pessoas do
sistema de saúde saibam como manejar a doença, o
que é a patologia, o que pode ser tratado e qual é a
terapia de apoio.
O Ceniso, que não possui projetos similares em
outros países, tem planos de expandir suas ações
para a América do Sul e América Latina, reproduzindo as experiências bem-sucedidas no Brasil.
Trata-se, portanto, de um projeto que não tem fim.
“Por meio de publicações científicas, começamos a
ver que essa ideia de que haveria um número significativo de populações isoladas, com prevalência
elevada de doenças genéticas, seria uma realidade –
e o Ceniso veio mostrar que não era apenas uma
hipótese, mas um fato”, conclui Lavínia.
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Pessoas com doenças raras necessitam ter acesso e
pelos especialistas para man
Por samantha

P

or lei, a saúde é um direito de todos e é
dever do Estado garantir que os cidadãos
brasileiros tenham acesso ao tratamento
adequado, independente da patologia. A
maioria das pessoas com doenças raras necessita de
terapia contínua com medicamentos para manter a
qualidade de vida, sem sequelas ou sofrimentos desnecessários. Infelizmente, muitas vezes o direito ao
medicamento, preconizado por lei, fica apenas no
papel e essa parte da população é prejudicada por não
ter disponíveis os medicamentos imprescindíveis
para restabelecer sua saúde e atividades rotineiras.
Para a presidente da Associação Paulista dos
Familiares e Amigos dos Portadores de Mucopolissacaridoses e Doenças Raras (APMPS-DR), Regina Prós-
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pero, caso o paciente tenha seu tratamento descontinuado, o efeito do medicamento deixa muito a desejar. “O medicamento que deve ser administrado
semanalmente, de preferência no mesmo dia da
semana, possui tolerância - não frequente - de até 10
dias após sua última infusão. Após esse período, a
doença volta a se manifestar e o risco de uma reação
alérgica contra o medicamento é maior”, afirma.
Geralmente, os medicamentos para doenças raras
são de alto custo e o paciente e sua família não têm
condições de arcar com o tratamento. Sendo assim,
muitas pessoas não têm alternativas a não ser buscar
pela tutela do Estado. “Como são, na maioria das
vezes, doenças degenerativas e progressivas, tempo é
fator determinante para essas pessoas. A patologia

ontínua
continuidade no uso dos medicamentos indicados
ter a qualidade de vida

© Shutterstock

cerquetani

avança sem piedade, trazendo sequelas indesejáveis e
permanentes na vida das pessoas acometidas por
uma doença rara”, explica Regina.
Ela afirma que muitas pessoas acabam falecendo
rapidamente se não tiverem o tratamento correto
logo após o diagnóstico ou se ele for interrompido
bruscamente. “É mais um motivo pelo qual lutamos
para a inserção na triagem neonatal de patologias
como as mucopolissacaridoses e tantas outras que
hoje já têm tratamento. Sabemos que quanto mais
cedo tratar essas doenças, menos sequelas e melhor
qualidade e dignidade em vida haverá.”
Para garantir que o tratamento continue, muitos
recorrem a ação judicial. E se mesmo assim a lei não
for cumprida, são necessárias intervenções junto ao

gestor público para o cumprimento e normalização do
tratamento. “Recorrer à justiça é um modo infeliz de
garantir o direito à vida, mas às vezes é o que tem que
ser feito. Hoje a Associação tem conseguido, junto aos
gestores, mostrar a necessidade da não fragmentação
do tratamento, o que tem beneficiado muito os nossos
assistidos, seja de qual for a patologia”, relata Regina.
A falta de tratamento adequado acontece principalmente devido à escassez de medicamentos fornecidos pelo Ministério da Saúde ao Sistema Único de Saúde (SUS) ou que demoram a ser aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). De acordo com a presidente da APMPS-DR, é preciso
conscientizar os gestores do Governo de que a falta de
medicamento é nociva tanto para os pacientes quanto
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Falta de medicamentos é
uma das principais lutas
de Ieda Bussmann,
presidente da Abrapo

© Carlos Severo / Imagens Públicas

aos cofres públicos. “A demora na aprovação de medicamentos no Brasil deve-se à falta de comprometimento das autoridades com o cidadão. Muito pode ser
feito com boa vontade. Mas vemos idas e vindas e previsões que não atendem nem a população, nem às
demandas e nem a portarias que destinam garantias a
drogas órfãs (aquelas desenvolvidas especificamente
para o tratamento de uma síndrome específica).”
Vale lembrar, ainda, que o fato de o medicamento
ser registrado pela Anvisa não garante sua inclusão na
lista de medicamentos de alto custo. “Essa peregrinação
para os usuários de drogas órfãs chega a ser humilhante.
Nossos pedidos esbarram na falta dos protocolos clínicos que, na maioria das vezes, nunca sabemos por onde
andam e em que pé estão”, diz Regina. Para ela, “o
Governo gasta muito na compra de produtos de forma
judicializada, sendo que, se esses produtos fossem regulamentados e incluídos na lista de medicamentos excepcionais do SUS, haveria economia financeira e melhor
planejamento de compra, além de melhor préstimo ao
cidadão que precisa desse benefício”.
De acordo com a Anvisa, a falta de registro de um
medicamento no Brasil pode ocorrer por diversos
fatores, como ausência de pedidos de registro, processos incompletos apresentados pelas empresas e
dúvidas sobre a segurança e eficácia, entre outros. Em
entrevista à revista Vidas Raras, representantes da
Agência afirmaram que os medicamentos para doenças raras ou para doenças sem tratamento estão entre
as prioridades na fila de análise.
Ainda segundo a Anvisa, do ponto de vista da
regulação de medicamentos, produtos inseguros são
tão perigosos quanto a ausência de tratamento. “Existe um dilema na regulação de medicamentos em todo
o mundo, que é a de ser criterioso na análise e garantir o acesso de produtos pela população. Garantir a
disponibilidade de medicamentos é essencial, justamente porque a ausência pode trazer prejuízos”, afirmou em nota. Para minimizar a questão, a Agência
afirma ter adotado uma série de medidas. Entre elas,

a obrigatoriedade de as fábricas informarem sobre a
possível descontinuidade de medicamentos, transparência das filas de análise de medicamentos, regulamentação para acesso a medicamentos em fase de
desenvolvimento e possibilidade de importação de
produtos ainda não disponíveis no País. Além disso, a
Agência acredita que a solução para o paciente com
doenças raras que necessita de tratamento contínuo e
não tem acesso a esses medicamentos pela falta de
registro no País é entrar em um programa de acesso
expandido ou importar para uso pessoal.
Em maio, deputados da Comissão de Ciência e
Tecnologia e Comunicação e Informática da Câmara
dos Deputados criticaram a demora da Anvisa em liberar medicamentos mais modernos. Eles reforçaram
que o processo de aprovação de medicamentos e tecnologias para tratamentos médicos é de 18 a 24 meses.
No caso das doenças raras, há maior demora por afetarem uma pequena parcela da população e os medicamentos demoram a ser analisados porque precisam de
um quadro específico de técnicos para sua análise.

© Arquivo pessoal
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Consequências da falta
de medicamento
A presidente da Associação Brasileira de Porfiria
(Abrapo), Ieda Bussmann, relata que recentemente
recebeu a notícia de que alguns pacientes não resistiram
a crises da doença por falta de medicamento. A porfiria
é um distúrbio raro em que uma importante parte da
hemoglobina, chamada heme, não é produzida corretamente. As crises podem durar horas ou dias. “Muita
gente é prejudicada pela falta de tratamento. Recebemos a notícia de que apenas quatro doses do medicamento poderiam ter salvado duas vidas de jovens mães.
Entretanto, esse medicamento é produzido apenas na
Europa (Normosang®) e Estados Unidos (Panhematin®),
e ainda não possui registro na Anvisa”, explica Ieda.
Ela relembra que desde 28 de fevereiro deste ano,
a hemina, que é o componente, foi incluída na lista
do SUS de medicamentos liberados para importação
em caráter excepcional, pela RDC nº 8. Isso quer
dizer que hospitais e instituições de saúde podem
importar, assim como pacientes, Ministério da Saúde,
Secretarias e planos de saúde, não podendo, entretanto ser comercializado no Brasil. “Em vez de atender medidas judiciais, muito tardiamente, essas instituições nomeadas poderiam ter uma pequena quantidade (renovável) do medicamento, para atender pessoas em crises graves, que devem ser atendidas
naquele preciso momento, não podendo esperar o
tempo e trâmites para a importação.” O preço do
medicamento é de 3.400 euros (cerca de R$ 10.283),
mais frete, o que dificulta o acesso aos pacientes brasileiros. Para Ieda, é muito importante que as Secretarias de Saúde de cada estado tenham o medicamento para fornecer a essas pessoas a tempo. “Infelizmente, o Governo não se dá conta de que o valor a ser
gasto para ter disponível a medicação e encaminhar
prontamente no momento necessário aos pacientes
em crise é muitíssimo mais baixo que o gasto com
meses de internação e recuperação (quando possível)
desses mesmos pacientes”, declara.
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pela vida
Após o diagnóstico da doença de Pompe, aposentada faz
tratamento e realiza suas atividades sem limitações
Por VinÍcius morais

© Shuttersotck
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vida por vezes surpreende – e até nos
assusta – com situações que podem
mudar totalmente nossa rotina, e em
pouco tempo. Às vezes benéficas,
outras nem tanto. Foi assim que a mineira Marli Isabel
Viana de Gomes, 41 anos, passou a vivenciar uma realidade totalmente nova. Em 2010, a cabeleireira aposentada foi diagnosticada com a doença de Pompe
(conhecida também como glicogenose tipo II). Essa
disfunção rara é classificada como um tipo de acúmulo de enzimas no lisossomo, organela celular responsável pela limpeza de partículas ou reciclagem de
outras organelas, e está no mesmo grupo das doenças
transmitidas geneticamente pelos pais, como doença
de Gaucher e mucopolissacaridoses, conhecidas
como erros inatos do metabolismo (EIM).
A patologia foi descoberta no início da década de
1930, pelo médico Joannes Cassianus Pompe. Durante
a autópsia de uma menina de sete meses que apresentava elevado inchaço no coração, Pompe notou que os
tecidos musculares estavam distorcidos, devido ao
excesso de glicogênio nas células. Logo após o episódio, o médico se especializou e dedicou-se ao assunto
até sua morte (veja detalhes da doença no box).

A luta de Marli começou cerca de 80 anos
depois da descoberta do médico holandês. Natural
de Bom Jesus do Galho, cidade mineira com pouco
mais de 15 mil habitantes, ela reside atualmente em
Jacareí, no interior do estado de São Paulo, onde
mora há aproximadamente 24 anos. Marli conta
que em 2005 começou a sentir os sintomas de
dores e fraquezas pelo corpo, porém o diagnóstico
definitivo só veio cinco anos depois. “Mesmo com
os sintomas, foi um processo longo até eu descobrir o que era, e o resultado só veio após uma biópsia.” Quando a mineira decidiu procurar ajuda, já
estava perdendo a força muscular.
Após ser encaminhada ao Hospital São Paulo por
um médico particular, surgiu pela primeira vez a suspeita da doença de Pompe, e em 2009 ela foi reencaminhada para o Instituto de Genética e Erros Inatos
do Metabolismo (Igeim) da Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp). No entanto, apesar da raridade
da doença, a irmã de Marli, Lurdes Teixeira Viana, 45,
também foi diagnosticada com a deficiência. A descoberta ocorreu após uma solicitação da geneticista que
tratava Marli para que todos os seus 10 irmãos passassem por exames na capital, Belo Horizonte.
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Quinzenalmente
Os médicos recomendam que o tratamento seja realizado semanalmente, mas, como ela não mora na
cidade, a cada duas semanas Marli vai a São Paulo
para realizar o tratamento no Igeim, sem que isso
comprometa sua saúde. Ela faz a terapia de reposição
enzimática (TRE), que atua nos lisossomos ajudando
a eliminação do excesso de glicogênio das células.
Para que isso seja possível, ela sai de casa por volta
das cinco da manhã. “Geralmente, a prefeitura da
minha cidade realiza o transporte até São Paulo, mas
quando não é possível pego um ônibus. É um dia
totalmente dedicado ao meu tratamento, pois além
da infusão, faço acompanhamento psicológico e fisioterápico no Instituto.”
Desde o início das infusões, que duram em média
quatro horas, Marli relata que reage bem e não tem
nenhuma reação adversa. “Nunca tive problemas com
o tratamento. É sempre muito tranquilo”, diz. Marli
também caminha diariamente ou anda de bicicleta e
quando não está em condições de sair de casa, realiza
uma série de exercícios indicados pelo fisioterapeuta.
“Logo após o diagnóstico já iniciei as sessões de fisioterapia, antes mesmo de ter acesso ao medicamento correto, pois as dores eram frequentes e os exercícios aliviam esses desconfortos.” Ela relata que a assistência

Os indícios da doença
de Pompe podem ser
confundidos com outras
síndromes. Marli só
conseguiu o diagnóstico
definitivo após cinco
anos de exames
22
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Por dentro da
doença de Pompe
A doença de Pompe pode aparecer na forma
infantil, em recém-nascidos, e na fase adulta em
estágio tardio. Sua incidência está entre cinco mil
e 10 mil pessoas em todo o mundo. Estima-se
que a cada 40 mil nascidos, um terá as condições genéticas de desenvolver a disfunção.
Os sintomas são: sensação de fraqueza no sistema musculoesquelético, insuficiência respiratória, infecções e inchaço no fígado. Nas crianças ocorrem inchaços no coração, dificuldade
de engolir e mamar, flacidez corporal e até falecimento por complicações cardiorrespiratórias.
De acordo com especialistas, o diagnóstico de
Pompe é difícil, pois os sintomas possuem uma
progressão lenta com manifestações sutis e atenuadas. Os indícios de Pompe podem ser confundidos com outras síndromes, como atrofia muscular
espinhal, cardiomiopatia hipertrófica idiopática,
distrofia muscular cintura-membros, polimiosite e
síndrome da espinha rígida, entre outras doenças.

psicológica teve uma contribuição bastante importante no tratamento. “Não é fácil aceitar quando recebemos o diagnóstico de uma doença rara e incurável.
Confesso que no começo fiquei deprimida e demorei
muito para aceitar, mas o acompanhamento psicológico me ajuda muito a lidar com a situação.”
Os movimentos utilizados pela mastigação,
deglutição e respiração são prejudicados, causando
desconforto para o portador de Pompe. Em alguns
casos são usados aparelhos de ventilação mecânica
para auxiliar a respiração. Para auxiliar a alimentação,
um nutricionista pode indicar uma dieta que favoreça
a mastigação. “Hoje em dia tenho uma qualidade de
vida muito boa. O tratamento foi um divisor de águas
e as dores são cada vez menos frequentes.” Para Marli, quem recebe a notícia de que possui Pompe não
precisa se entregar ao desespero. “A parte mais difícil
dessa doença é conseguir o diagnóstico correto.
Depois dessa fase, temos que lutar todos os dias, e
aceitar essa nova condição para ter qualidade de vida.
A boa notícia é que existe tratamento e não podemos
desanimar nunca. Hoje posso até dizer que tem dias
em que não me lembro da doença”, finaliza.

VOCÊ SABIA?
Aproximadamente
80% das doenças raras
são de origem genética

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
outubro/novembro/dezembro 2014
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o que é
doença
de fabry?
Eficiência no
tratamento está
diretamente
relacionada ao
diagnóstico
precoce da
patologia
Por renato santana de jesus
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om uma incidência na população estimada em um caso para cada 117 mil
pessoas, a doença de Fabry (também
chamada de doença de Anderson-Fabry) ocorre a partir de uma mutação em um gene
localizado no cromossomo X, um dos dois cromossomos responsáveis pela determinação do sexo nos
seres humanos. Devido a essa alteração, o organismo
não consegue produzir adequadamente a alfa-galactosidase A (alfa-GAL A), enzima responsável
por metabolizar uma substância gordurosa chamada
globotriaosilceramida (Gb3), levando ao acúmulo de
Gb3 em vários tecidos e órgãos do corpo.
Por ser uma doença crônica e progressiva, se não
tratada, não para de evoluir e os sintomas se agravam.
É crucial, portanto, que o diagnóstico seja feito o
quanto antes. “A doença de Fabry tem uma série de
manifestações que, isoladamente, podem ser confundidas com outras doenças mais frequentes. É necessário um alto grau de suspeição”, relata o cardiologista
Emanuel Correia, membro do grupo de estudos de
doenças do miocárdio e pericárdio da Sociedade Portuguesa de Cardiologia.

© Santa Casa de Piracicaba / Divulgação

Enfermeira procede com reposição
de enzima na Unidade de Nefrologia
da Santa Casa

Os sintomas costumam aparecer na infância e,
entre os mais comuns, estão: dor nas mãos e nos pés,
dormência, fadiga, queimação, pouca ou nenhuma
transpiração, febre, intolerância ao calor, diarreia, alterações na córnea e lesões avermelhadas na pele (sobretudo nas regiões genital, perianal e periumbilical).
Contudo, por se tratarem de sintomas diversos,
facilmente relacionáveis com outras doenças, nem
sempre o médico consegue juntar as peças do quebra-cabeça para formar o diagnóstico de Fabry.
“Existe o problema de não se pensar na doença de
Fabry por não conhecê-la, pois é muito rara. Se a
criança tem muita diarreia, pode ser verminose. Se
ela não transpira muito, a mãe não percebe tanto. E
o fato de a criança não querer ficar muito no sol, se
sentir mal e ficar cansada acaba sendo mal interpre-

tado. Então, ficam aqueles sintomas vagos”, alerta a
professora de genética clínica Marcia Gonçalves
Ribeiro, da Faculdade de Medicina da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e chefe do Serviço
de Genética Médica do Instituto de Puericultura e
Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG).
Além de um exame físico apurado, é imprescindível também que o médico investigue o histórico
familiar do paciente. Sendo uma doença genética,
uma vez confirmado o diagnóstico de Fabry, a probabilidade de outras pessoas da família terem a disfunção enzimática é sempre muito alta.
O americano Jerry Walter e outros 18 membros de sua família foram diagnosticados com
doença de Fabry - quatro morreram antes de chegar aos 50 anos. Por isso, em 2005 ele criou a
National Fabry Disease Foundation (NFDF), nos
Estados Unidos. “Fundei a NFDF porque achei
que poderia contribuir no sentido de atender a
necessidades que as pessoas com Fabry não
encontravam sanadas. Sinto que estou fazendo o
que deveria. É um trabalho duro, mas extremamente recompensador”, afirma Walter.
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Sem os devidos cuidados, o paciente começa a
sentir os sintomas mais graves na vida adulta. “Por
ser uma doença com curso bastante vascular, eles
têm muitos sintomas relacionados a alterações vasculares, como acidente vascular encefálico, problemas circulatórios e alterações renais, que são características mais marcantes”, explica a farmacêutica
Karen Müller, doutora pela Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp).

Tratamento
No ano passado, a Unidade de Nefrologia da Santa Casa
de Piracicaba (SP), fez um rastreamento em pacientes
que realizavam hemodiálise, encontrando duas pessoas
com deficiência na produção da enzima alfa-galactosidase A. “A partir disso, fizemos uma triagem dos familiares próximos com sintomas e demos início ao tratamento dos pacientes”, conta o médico responsável pela Unidade, Alex Gonçalves. “É um tratamento relativamente
tranquilo: o paciente vem, toma a enzima e vai para
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Altamente custosos,
os medicamentos
usados para o
tratamento de
reposição enzimática
costumam ser
obtidos gratuitamente
apenas por meio
de ações judiciais
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casa. Mas é bem interessante, porque melhora bem a
vida e a sobrevida dos doentes. É realmente um avanço
da medicina e é bom disponibilizarmos esse tratamento
para toda a população”, defende.
Contudo, ter acesso ao tratamento de reposição
enzimática não é fácil, em especial pelo alto custo desses remédios. Quem entende bem dessa dificuldade é a
presidente da Associação Gaúcha dos Portadores da
Doença de Fabry (AGPDF), Adriana Slongo. Em 2005,
após 20 anos pulando de médico em médico, um
membro de sua família finalmente descobriu que

tinha doença de Fabry. “Achamos que era só chegar a
uma farmácia e comprar o remédio. Descobrimos que
era de alto custo, não tinha no Sistema Único de Saúde
(SUS), só judicialmente. Entramos com ação na justiça
e foi uma batalha longa”, relembra. Nas estimativas de
Adriana, uma pessoa gasta, em média, de R$ 30 a R$ 60
mil por mês só com esses medicamentos.
No entanto, dependendo do estágio da doença,
pode ser que o paciente precise de outras medidas,
como a diálise, para combater o comprometimento
dos rins. Boa alimentação, cuidados na exposição ao
sol e a prática de exercícios físicos também integram o
conjunto terapêutico. Por fim, é importante que a pessoa se consulte frequentemente com um cardiologista
para monitorar os efeitos cardiovasculares da doença.
“Uma equipe multiprofissional é muito importante
nesse momento”, afirma Karen. De acordo com o
médico da Santa Casa de Piracicaba, sem tratamento, a
expectativa de vida é reduzida em aproximadamente
20 anos. “A morte é causada por insuficiência renal e
cardíaca ou acidente vascular cerebral (AVC).”

Tenho Fabry, e agora?

À esquerda, paciente pronto para
receber a medicação via injeção
intravenosa na Unidade de
Nefrologia da Santa Casa; à direita
Karen Müller, pesquisadora em
doença de Fabry pela Universidade
Federal de São Paulo

Por ser rara, sem cura e de tratamento altamente custoso, a doença de Fabry implica em uma série de dificuldades aos pacientes. Todavia, não há por que se
angustiar. “Não se desespere com o diagnóstico. Ela
tem tratamento, agora é preciso encarar e enfrentar”,
orienta Adriana.
Para o paciente que acabou de descobrir que tem
a patologia, Marcia dá um conselho importante. “Primeiro, ele pode ficar tranquilo, porque finalmente
chegou o diagnóstico e ele vai saber que a doença tem
tratamento e que pode ser estabilizada, porque é progressiva, mas muito lentamente. Ele também deve ter
a preocupação de olhar para a família, porque é uma
doença genética que pode caminhar gerações, tanto
para a frente quanto para trás. E pode ter esperança,
porque tem muita gente estudando para que esses
pacientes tenham uma qualidade de vida melhor.”
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o dia 4 julho de 1939, o jogo entre o
New York Yankees e o Washington
Senators, pela Liga Americana de Beisebol, entrou para a história do
esporte mundial graças a um homem. Milhares de
pessoas que estavam ali presentes no Yankee Stadium,
em Nova York (EUA), observavam em silêncio a caminhada firme de Lou Gehrig até a ponta do cristal que
forma o desenho do campo. No grande círculo, jogadores e equipes técnicas dos dois times esperavam
Gehrig chegar ao centro, onde um microfone o
aguardava. Cabisbaixo e nervoso, o Iron Horse (Cavalo
de Ferro) como era conhecido, apanhou do bolso um
pedaço de papel e, ainda de cabeça abaixada, recitou
seu discurso de despedida.
“Fãs, nas duas últimas semanas, vocês leram sobre os
maus bocados que eu passei. Ainda assim, eu me considero o homem mais sortudo da face da Terra. Estive em
estádios por 17 anos e nunca recebi nada além de bondade e encorajamento de vocês”, dizia Iron Horse. O discurso foi considerado um belo exemplo de grandeza,
otimismo e humildade. O grande jogador de beisebol se
referia ao diagnostico de Esclerose Lateral Amiotrófica
(ELA), doença rara e generativa que ataca células especiais responsáveis por impulsos nervosos ao sistema
motor. Dois anos após o discurso, ele faleceu em decorrência da doença. Por isso, nos Estados Unidos a doença
é também conhecida como a Doença de Lou Gehrig.
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A relação entre doenças raras e o esporte é antiga, porém não distante. Muitos outros atletas
enfrentaram – e enfrentam – síndromes. Nos últimos anos, casos em diversas modalidades esportivas
estiveram na mídia, até revelando histórias com
finais felizes. No entanto, a prática de esportes por
portadores de doenças raras que não são atletas,
diagnosticados com doenças debilitantes desde a
nascença, por exemplo, resulta em qualidade de vida
e grandes oportunidades para essas pessoas. A
entrada do paciente na prática esportiva pode ser
considerada quando ele (re)adquire a capacidade de
realizar movimentos sem ajuda de auxiliares e apresenta baixo risco de lesões.
De acordo com Jomar Souza, especialista em medicina do exercício e do esporte e diretor da Sociedade
Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte
(SBMEE), a atividade física bem dosada nestes casos
tem a capacidade de reduzir a perda muscular, melhorar a coordenação motora e, muitas vezes, diminuir a
dependência que estes pacientes têm do cuidado de
terceiros. “Tudo dependerá do tipo e da gravidade da
patologia. Sem contar a importância da troca de informações entre o médico que acompanha o caso e o
médico do exercício e do esporte encarregado de prescrever a atividade física”, explica Souza. O conjunto de
atividade física a serem realizadas deve ter critérios,
como uma cuidadosa entrevista, exame físico detalhado e análise dos exames complementares realizados e,
fundamentalmente, conversas com o médico que dá
assistência a pessoa em questão.

ganha
to
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A prática
esportiva
na vida de
portadores de
doenças raras,
quando possível,
é fundamental para
saúde física e mental
Por VinÍcius Morais
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Up Lifting Athletes
A iniciativa Up Lifting Athletes
começou nos Estados Unidos em
2003 para ajudar o filho de um
jogador de futebol americano com
o tratamento de uma doença rara
nos rins. Diante da falta de conhecimento sobre doenças raras e
financiamento em pesquisas sobre
tratamentos, o grupo decidiu criar
um sistema de parceria com times
de diversas universidades, os
Chapters. Cada Chapter seleciona
uma doença e a forma como irá
arrecadar dinheiro. “Nós acreditamos que os jogadores de futebol da
faculdade estão em uma posição
para fazer a diferença. Os times
universitários são geridos por atletas e estudantes para mobilizar
seus fãs e a mídia para tornar as
doenças raras mais populares”, diz
o site. Ao todo são 25 Chapters em
diversas regiões dos EUA. Dede o
início do projeto já foram arrecadados mais de US$ 2 milhões de
dólares destinados à educação e à
pesquisa em doenças raras.

Kim Goodsell
Uma das atletas mais importantes
do triathlon mundial nos anos 1980,
Kim Goodsell, enfrenta a luta contra
duas doenças raras. Ela é portadora
de Cardiomiopatia Arritmogênica de
Ventrículo Direito (CAVD), doença
rara genética caracterizada por infiltração de tecidos fibroatiposo. Anos
depois, ela foi diagnosticada com
doença de Charcot-Marie-Tooth
(CMT), enfermidade genética rara
que atinge os neurônios periféricos
da medula espinhal podendo causar paralisia parcial em alguns
membros ou total. Kim Goodsell
dedicou muitos anos de sua vida
para estudar e entender o porquê
dessa coincidência. Entre as descobertas, ela conseguiu relacionar a
doença ao gene LMNA.
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Contudo, o papel do esporte não pode ser entendido como o da fisioterapia, pois cada um tem a sua
importância em estágios diferentes. “Nas fases mais
precoces do tratamento o fisioterapeuta trabalhará
para controle da dor e redução das restrições que
porventura se apresentem para a realização de determinados exercícios físicos. Posteriormente o médico
analisará caso a caso e fará a prescrição dos exercícios
em um estágio mais avançado do tratamento contando para isso com a ajuda do educador físico e até
mesmo do próprio fisioterapeuta”, explica Souza.
Um exemplo da eficiência da prática esportiva em
pacientes acometidos por doenças raras pode ser
observado no tratamento da síndrome de Guillain
-Barré. O termo é usado para descrever um grupo de
doenças infecciosas raras no sistema nervoso que
atinge pessoas anteriormente saudáveis. O sintoma
principal é a fraqueza muscular. O diretor da SBMEE
esclarece que após o tratamento medicamentoso fei-
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Ao lado, equipe de futebol americano da
Baylor University e, acima, Kim Goodsell,
uma das maiores atletas do triátlon
mundial na década de 80

to pelo neurologista e a realização de fisioterapia, os
movimentos retornam e iniciam-se exercícios físicos
aeróbicos na água (hidroginástica), progredindo para
exercícios aeróbicos em ambiente seco (bicicleta
ergométrica e caminhada) além de reforço muscular
com a prática de Pilates. “São pacientes que levam
vida normal e periodicamente são reavaliados pelos
seus neurologistas e médicos do esporte”, diz.
O atleta paraolímpico Lucas Pagani, é um exemplo
bem consistente da importância da prática esportiva,
tanto em sua própria história como na vida de outras
pessoas com enfermidades raras. Pagani é portador da
síndrome Legg-Calvé-Perthes. Essa doença rara causa
degeneração da articulação do quadril e acredita-se
que isso seja causado por interrupções sanguíneas na
cabeça do fêmur, causando necrose nessa junção óssea.
A incidência estimada é de 15 indivíduos para um total
de mil, com prevalência no sexo masculino.
Além de atleta, ele é pós-graduado em Fisiologia

do Exercício e Atividade Física Adaptada. Atualmente, Lucas é personal trainer e mantém atividades no
Instituto Mara Gabrilli com portadores de diversas
deficiências que afetam a locomoção. Ele acredita que
os desafios superados por ele podem ser incentivos.
“Exemplo que somos [atletas] de dedicação, estrutura
muscular e resultados. Com isso, consigo mostrar e
incentivar pessoas aos esportes”, diz Pagani.
Em setembro desse ano, a equipe de natação do instituto participou com cinco paratletas da 2ª Etapa
Nacional Circuito Caixa Loterias do Comitê Paralímpico
Brasileiro. Lucas Pagani fez parte da equipe, que foi
incentivada pelo Projeto Próximo Passo, que apoia atletas
do paradesporto nacional e dissemina a prática esportiva como ferramenta de inclusão. ”O esporte é imprescindível para minha qualidade de vida, não fiz operação
por causa do esporte”, afirma Lucas com convicção.
Dentre os prêmios de Lucas Pagani estão: ViceCampeão Brasileiro de Remo, em 2006, Campeão
Mundial de Remo Paralímpico, em 2007, 2° melhor
na modalidade de nado costas do Brasil por quatro
anos, Campeão Brasileiro de Remo Adaptado, em
2013, Vice-Campeão de Remo Adaptado no Campeonato Internacional na Itália, em 2013, e 3° melhor do
ano em travessias aquáticas paulistas (pessoas sem
deficiência), também em 2013.
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Brasil sedia Simpósio
Internacional de MPS 2014
Entre os dias 13 e 17 de agosto ocorreu
o 13º Simpósio Internacional de Mucopolissacaridose (MPS), no Complexo
Sauípe, litoral norte da Bahia, a 70 km
de Salvador. Ao todo, 42 países participaram e 1.036 pessoas compareceram
ao evento que contou com a presença
de pesquisadores, médicos, especialistas, pacientes, pais, colaboradores e
entidades envolvidas com a causa.
Foram abordados os seguintes temas:
cenário da doença rara no Brasil x
Sociedade Brasileira de Genética Médica; novas ações da campanha Muitos
Somos Raros; política pública para as
cerca de sete mil doenças raras existen-

42 países participam do evento
que ocorreu no Complexo Sauípe (BA)
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tes; benefícios do diagnóstico e tratamento precoces (MPS); dificuldade de
acesso ao tratamento; peregrinação até
chegar ao diagnóstico: sinais para os
quais os médicos devem estar atentos e
o desafio do diagnóstico precoce.
A comissão organizadora do evento foi
formada pelo presidente do Simpósio,
o geneticista Roberto Giugliani (Universidade Federal do Rio Grande do
Sul – UFRGS), Angelina Costa (Universidade Federal da Bahia - UFBA), pela
diretora da Sociedade Brasileira de
Genética Médica (SBGM) e coordenadora da campanha Muitos Somos
Raros, Dafne Horovitz, e pela presidente da Associação Paulista dos Familiares e Amigos dos Portadores de Mucopolissacaridoses e Doenças Raras
(APMPS-DR), Regina Próspero. No site
oficial do Simpósio, eles destacaram a
importância de compartilhar informações sobre todos os aspectos da MPS e
distúrbios relacionados. Coordenador
de Média e Alta Complexidade
(CGMAC) do Ministério da Saúde,
José Eduardo Fogolin reforçou a
importância da Portaria nº 199, de 30
de janeiro de 2014, que instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às
Pessoas com Doenças Raras. Ele explicou aos presentes que, a partir desse
documento, o tratamento, que é de alto
custo, não precisará mais de ações
judiciais para ser custeado pelo poder
público. Com isso, o acesso dos pacientes aos medicamentos será facilitado.
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EuPaciente:
rede social
focada no
paciente
Lançado em junho de 2013, o site
EuPaciente (www.eupaciente.com.br)
é uma rede social totalmente
focada no paciente. Por meio
dessa plataforma, é possível
acompanhar diariamente
o registro dos sintomas e
exames, e a ferramenta linha
do tempo facilita a avaliação
do quadro clínico e a evolução
histórica do caso. Além disso, ao
aproximar internautas que vivem
experiências parecidas, o site
proporciona uma oportunidade
para trocarem informações e
conhecerem novos caminhos
e abordagens que levem à
melhora da qualidade de vida.
Os participantes podem trocar
mensagens, apoiar e compartilhar
ideias e causas, além de interagir
nos fóruns, onde há tópicos de
interesse para discussão. “Não
havia no Brasil um espaço
integrado para se falar sobre
diferentes doenças, que
favorecesse a interação
entre pessoas
nas mesmas
condições e
a busca de
informação e
apoio”, diz o
fundador do
EuPaciente,
Carlos Paludo, no
site da rede social.

APMPS lança
novo site
Você já conferiu o site da Associação Paulista dos
Familiares e Amigos dos Portadores de Mucopolissacaridoses e Doenças Raras (APMPS-DR)? Totalmente
reformulado, no portal é possível conferir a história
da APMPS-DR, entrar em contato com a Associação,
baixar a revista Vidas Raras e conhecer as diversas
síndromes raras, além dos
principais eventos relacionados e atividades
desenvolvidas. Veja também os destaques publicados na mídia. Acesse:
www.apmps.org.br.

2º Encontro Paulista
de Acromegalia
Para discutir o diagnóstico e tratamento da doença
rara acromegalia, pais e portadores da enfermidade se
reuniram no Hotel Mônaco, em Guarulhos (Grande
São Paulo), no dia 27 de setembro. Na ocasião, foram
discutidos os seguintes temas: diagnóstico complicado, tratamentos disponíveis, direitos e deveres dos
pacientes com doenças raras, políticas públicas de
atenção às pessoas com doenças raras e medicamentos e formas de uso. Além disso, os participantes tiveram a oportunidade de sanar dúvidas, acompanhar
depoimentos e uma palestra motivacional. A acromegalia é uma doença crônica provocada por excesso de
produção do hormônio do crescimento (GH). Dentre
os sintomas, destacam-se: crescimento de mãos e
pés, alargamento da região frontal e alterações respiratórias, cardiovasculares, gastrointestinais, metabólico-endócrinas, musculoesqueléticas, neurológicas e
oftálmicas, entre outros.
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Chuteiras de David Luiz foram doadas para custear
tratamento de criança com doença rara

David Luiz doa chuteira
para ajudar menina com
epidermólise bolhosa
O zagueiro do Paris Saint-Germain e da
seleção brasileira de futebol, David Luiz,
doou um par de chuteiras autografadas
para uma campanha destinada a custear
o tratamento de uma menina de três anos
com epidermólise bolhosa. Ana Luísa, da
cidade de Teresópolis (RJ), possui essa
doença rara de pele que causa diversos
ferimentos pelo corpo. A família fará uma
rifa com o item e arrecadar fundos para
comprar os curativos para a doença, uma
vez que ela não tem cura. Além disso, a
alimentação de Ana Luísa também precisa
ser diferenciada, com a ingestão de caros
suplementos. O cálculo de custo anual com
o tratamento é de R$ 77 mil para diminuir a
dor e melhorar a qualidade de vida.
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Em agosto, duas leis estaduais de Minas Gerais que
foram sancionadas ampliam o
grupo de pessoas com deficiência definido pela Lei nº
13.465/2000. A partir de agora, passam a integrar os indivíduos com visão monocular
(Lei nº 21.458) e pessoas
acometidas com neurofibromatose (Lei nº 21.459), doença incurável e degenerativa,
também chamada de doença
de Von Recklinghausen, que
causa dores crônicas e desfiguração de partes do corpo.
Sendo assim, fica assegurada
a essas pessoas inclusão em
qualquer política pública para
deficientes em Minas e concessão de benefícios pelo
estado. A legislação especifica
que as condições socioeconômicas, culturais e profissionais desses indivíduos serão
avaliadas, com base nos
dados do censo da pessoa
com deficiência, para que
ocorra o cadastramento desses indivíduos e a orientação
das ações a serem desenvolvidas pelo estado.
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Leis estaduais
incluem
pessoas com
deficiência
em MG

