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Somos tão
jovens

Estudar, trabalhar e ainda ter tempo e
disposição para outras tarefas são coisas
que fazem parte da rotina de Júlia,
Dudu e Patrick, jovens em que a vontade
de viver está muito à frente do fato de
terem MPS. Na Reportagem de Capa
desta edição, eles compartilharam um
pouco de sua rotina e das dificuldades, e
falaram sobre preconceito e os sonhos que
ainda almejam conquistar.
Uma verdadeira inspiração para muitos.
Nesta edição, você também vai encontrar
a segunda parte do Especial de 15 anos
da APMPS-DR, que conta como a Associação lutou – e ainda luta - para que as
doenças raras sejam mais reconhecidas
no País. Em Palavras, uma entrevista
exclusiva com o padre Felipe Negro.

Ele falou sobre a descoberta do seminário como vocação, a relação com
a APMPS-DR, onde é conselheiro, e
contou um pouco de sua história
no sacerdócio e da relação com
a mucopolissacaridose.
Para encerrar, uma novidade: a partir
desta edição, você vai encontrar um
depoimento emocionante de pessoas
com doenças raras, familiares ou
amigos que queiram compartilhar suas
histórias. A primeira foi contada por
Maria Cláudia de Souza Faleiros
e Rafael Silveira Neto Faleiros, pais
da pequena Natália, portadora
de MPS tipo VI.
Tenham todos uma ótima leitura!
REGINA PRÓSPERO
Presidente da APMPS-DR
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Contabilista
com doença rara
lança biografia

doenças
raras
nas redes
sociais:

Aos 40 anos, Claudio Vieira de Oliveira reúne suas memórias no livro O Mundo Está ao Contrário, pela Bella Editora.
Baiano da cidade de Monte Santo, Claudinho (como é chamado) nasceu com a cabeça pendida para trás e pernas e braços atrofiados. Na primeira infância, seus pais receberam o
conselho de que nem o alimentassem, afinal, ele não sobrevi-

facebook.com/apmpsdr
Os nossos verdadeiros heróis!
#vemproIbira#mucopolissacaridoses
#mps #TODOSpelosRAROS#mpsday

veria por muito tempo. Mas ele sobreviveu, superou a doença
rara e se formou contabilista, a ponto de se sustentar com o
trabalho e com palestras motivacionais.
No ano passado, médicos norte-americanos propuseram a Claudinho uma cirurgia corretiva experimental, cuja
chance de sucesso de corrigir o pescoço sem
que ficasse paralisado da cabeça
para baixo era de menos

Bianca Rinaldi
Hoje é um dia
muito especial que
compartilho com vocês #mps
#mpsday #mucopolissacaridose

de 10%. “Não quero,
nesta altura da vida, aos
40 anos, mexer em um
corpo que foi obrigado a
se adaptar por décadas.
E se eu ficar ainda mais
dependente? Mil vezes
ser assim e poder viajar,
sair com amigos, conhecer pessoas”, disse ele

A caminho do simpósio
que discute doenças
raras, reprodução humana
e genética, onde farei a palestra magna
sobre a LBI [Lei Brasileira de Inclusão].
@maragabrilli

em entrevista à Folha de
S. Paulo. Em seu livro,
lançado em 11 de maio,
Claudinho conta essa e

© Divulgação

outras histórias.
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Assista à entrevista concedida pela
presidente da APMPS-DR, Regina
Próspero, para o programa Diversidade,
da TV Câmara São Paulo. O tema
abordado são as mucopolissacaridoses
e o trabalho da Associação. Vídeo
disponível no canal da TV Câmara
São Paulo no YouTube.

ACTELION

pala
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Missão
de vida
Padre Felipe Negro
conta um pouco de
sua história de vida, a
relação com a APMPS-DR e a rotina como
pároco na cidade de
Porto Ferreira (SP)
Por Daniella Pina
Colaboração Danielle menezes

N

atural de Limeira (SP),
Felipe Negro morou na
cidade até o fim da adolescência. Em Campinas
(SP), formou-se em filosofia e teologia
pela Pontifícia Universidade Católica
de Campinas e fez o seminário para
ordenação como padre da Igreja
Católica. Foi administrador paroquial
em Americana (SP) durante dois anos
e, atualmente, é pároco em Porto
Ferreira (SP). Ele tem 28 anos, MPS
tipo II e é um exemplo de força e dedicação aos seus propósitos de vida.
Confira a entrevista.
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Como foi a descoberta do sacerdócio?
Tenho a vocação desde criança. Sempre gostei disso.
Fui agraciado por uma família que sempre nos concedeu esses ensinamentos. Sempre foram praticantes de
uma comunidade. Cresci nesse ambiente e isso foi
fomentando em mim. Gostava de brincar de padre
quando criança. E com o passar do tempo, amadureci
a ideia. Nunca consegui pensar em outra profissão que
não fosse o sacerdócio. Atualmente, estou em busca de
novas especializações. Minha vontade é ser professor
de ensino superior.

Como é sua rotina como padre e qual é o
panorama da comunidade católica em
Porto Ferreira?
Meu dia a dia é bastante agitado. Assumi uma série de
funções paroquiais e sou o capelão do hospital da
cidade, portanto realizo missas, faço visitas nos leitos
e exerço a administração da paróquia, tanto do ponto
de vista de aguçar a comunidade a ajudar financeiramente a paróquia quanto na organização de eventos.
Toda parte administrativa, ainda que assessorado por
um conselho econômico, está sob minha responsabilidade. Minha rotina paroquial também engloba a
assistência ao asilo da cidade, além das minhas preparações pessoais de estudo e oração.
A cidade de Porto Ferreira tem quatro paróquias
e quatro padres. Minha paróquia engloba cinco
comunidades da cidade. Além da parte administrativa,
tem a organização e a animação das pastorais e as celebrações, que acontecem no decorrer no ano litúrgico.
Tenho os retiros de padres e as reuniões com o clero da
Diocese e sou assessor da pastoral da Diocese de Limeira.
Cada vez mais, meus afazeres intra e extraparóquia têm
aumentado. A agenda é sempre cheia.

Eu era muito criança ainda quando estive pela primeira vez na Unicamp com os meus pais e meu irmão
para fazermos os exames e recebermos o diagnóstico
da doença. Disseram então que eu tinha MPS tipo 1.
Fomos convidados a participar de um protocolo de pesquisa realizado em Porto Alegre (RS), foi feita nova análise e constatou-se que éramos portadores da MPS tipo
2. Na época, de certa forma, era compreensível esse erro
porque os médicos eram pautados apenas por bibliografias. Sabia-se que existia a síndrome e seus malefícios. Os médicos então reproduziram o que os livros
diziam e, na verdade, muitos dos problemas que eles
previram não aconteceram. Minha mãe sempre procurou meios para nos amparar. Fiz tratamento de fisioterapia e fonoaudiologia por muitos anos. Isso foi
importante para que eu chegasse até aqui. Graças a Deus
e minha família sempre tivemos uma vida dentro da
normalidade. Tanto que meu irmão, que era mais velho
que eu, chegou a se formar em direito e trabalhou em
uma empresa multinacional. Estava fazendo mestrado
na PUC-SP e especialização na USP. Infelizmente, seu
funcionamento pulmonar sempre foi um pouco mais
debilitado e, deu-se a entender na época, ele estava sem
o medicamento. E isso foi dificultando sua condição
até que ele veio a falecer aos 25 anos.

Ao lado de Amira Awada,
em evento da APMPS-DR

© APMPS-DR / Arquivo

Como foi o diagnóstico da MPS?
O diagnóstico é uma das partes mais difíceis. Até bem
pouco tempo, os especialistas não tinham elementos
que pudessem comprovar nem o conhecimento para
saber de fato o que era a MPS. É claro que foi um choque quando minha família recebeu a notícia.
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Não tenho grandes intercorrências que me impeçam de
desempenhar meu papel e minhas atividades. Tenho
algumas limitações que considero normais. Por exemplo,
em função da doença eu não consigo esticar totalmente
meu braço e as funções pulmonares e cardiológicas são
deficientes, mas são questões controladas. Por outro lado,
sabemos que a ausência do medicamento, em médio ou
até curto prazo, pode acarretar complicações sérias. Por
isso, temos que fortalecer as políticas públicas que nos
ajudem a não acontecer o que está acontecendo atualmente: faltar medicamentos. Estou há pouco mais de
dois meses sem os remédios.

Em algum momento já sofreu preconceito?
Na vida paroquial, não. Nunca sofri com o preconceito.
Mas na vida pessoal, me lembro dos tempos de escola,
quando outras crianças me olhavam fixamente sem
entender o porquê de eu ser diferente. Mas minha família sempre soube me ensinar a lidar com isso, até porque não somos todos iguais.
Atualmente, trabalho com crianças na paróquia, e
há apreço e carinho mútuos. É claro que existe curiosidade. Elas perguntam e eu explico sem problema
algum. Uma vez que você as orienta, elas entendem e
respeitam. Sempre procuro, dentro das reflexões e nas
missas, mostrar que a compreensão do diferente é que
nos faria ter relações melhores.

tínhamos conhecimento do amplo espectro e acometimentos que a síndrome poderia causar. Todos sabiam
muito pouco sobre a doença e nós fomos com a expectativa de que os médicos nos diriam ‘como seria dali
por diante’, mas percebemos que não seria bem assim.
Não havia um caminho traçado. Foi nesse momento
que foi percebida a necessidade de um engajamento
para que as coisas começassem a acontecer.
Tenho participado na organização dos eventos e
reuniões decisivas da Associação. Tento cumprir também um papel de escuta, muitas vezes, de pacientes.
Quando sentimos um pouco de conflito com as mães

Felipe Negro e
Dudu Próspero
© APMPS-DR / Arquivo

Tem algum tipo de limitação ligada à MPS?

Atualmente, o senhor apoia e
participa ativamente como conselheiro
da APMPS-DR. Como é fazer
parte desse trabalho?
Conheço o trabalho da Associação praticamente desde
seu início, mesmo quando era criança. Desde a fundação, minha família – principalmente minha mãe faz parte. Estava presente já no primeiro encontro dos
portadores de MPS e familiares, realizado em Porto
Alegre. Éramos crianças. Foi bastante marcante. Foi a
partir daí que, de fato, deparamos com a realidade da
MPS. Até então, vivíamos em nosso mundo e não
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A mãe, Rita de Moraes, também
é colaboradora da Associação

de pacientes, acabamos entrando para ajudar. Minha
figura de padre auxilia bastante nessa relação.

Do ponto de vista da Associação, quais
os principais desafios que precisam
ser superados?
Precisamos, além de aumentar o espectro e visibilidade
das doenças raras em geral, fomentar e fortalecer cada
vez mais a sensibilidade daqueles que podem dar mais
qualidade de vida aos pacientes e familiares: o poder
público e nossos governantes. Fortalecer cada vez mais
essas relações. Atingir objetivos para que a própria nação
entenda a necessidade de olhar com mais sensibilidade
essas realidades que fogem da normalidade. Fazer os
governantes entenderem que não estão lidando com
qualquer coisa, e sim com seres humanos. A luta, como
bem sabemos, é pela vida dos raros, é fazer tudo o que
for legalmente necessário para beneficiarmos tanto a
vida dos pacientes com doenças raras quanto de suas
famílias, amenizar o sofrimento de alguma forma.
Às vezes, as pessoas confundem um pouco a atuação da Associação. Já ouvi que estamos lá porque somos
privilegiados, o que não é verdade, da mesma forma que
eu estou sem medicamento como tantos outros. Não
existe privilégio. Talvez exista uma incompreensão por
parte da família. É preciso deixar claro que existem leis
e regimentos a serem seguidos e que é necessária muita
diplomacia quando falamos de uma relação com o
Estado, com os governantes. Não é de uma forma enérgica que conseguimos uma relação tranquila com esses
poderes que vão nos ajudar. E eles, muitas vezes, não
entendem isso. Isso também diz respeito à própria situação de cada realidade. Às vezes, não é nem porque eles
não querem entender, é só um desconhecimento.

Qual a importância em ter esse contato
com o paciente?
Eu, enquanto paciente, tenho minha realidade de vida,
meu jeito, as oportunidades que me foram dadas pelo
trabalho da minha família, pela própria educação que eu
tive e que não são da mesma forma com outros

pacientes. Lidamos com uma série de pacientes que muitas vezes têm dificuldades, não só do ponto de vista da
doença mas também do ponto de vista estrutural de
informação, educação sobre o assunto, falta de entendimento de procedimentos e inclusive dificuldades financeiras. Procuramos entender e nos colocar mais na vida
dos pacientes e dos familiares de modo que consigamos
apurar e saber de que forma podemos ajudá-los.

Quais são seus planos para o futuro?
Tenho uma série de planos. Estudar e me especializar
em algumas áreas de interesse, como a bioética. Também
fiquei encantado com o tema de Maria – a Mariologia.
Talvez eu inicie uma pós sobre isso. Tenho alguns projetos aqui na paróquia de construção e de melhorias.

Qual mensagem deixaria para os leitores
da Vidas Raras?
Na vida, somos colocados à prova a todo momento para
que possamos nos fortalecer, nos tornar seres humanos
mais maduros. Podemos sempre buscar as pessoas,
lembrando-nos sempre do que somos e do que desempenhamos, que é a obra de Deus. Há a necessidade de
olhar com muito carinho para o outro, afinal o outro é
sempre a imagem e semelhança de Deus. E que jamais
temamos os desafios, uma vez que isso fortalece nossos
objetivos. E que busquemos sempre a felicidade por
meio disso. Não duvido da força divina, principalmente
naquilo que, por intermédio de nós, padres, Deus se
utiliza para manifestar sua força. É na fragilidade que
alcançamos a força de Deus.
É por isso que, dentro do trabalho da Associação,
igualmente, eu lido com essa mesma perspectiva. É essa
força que vai nos garantindo entusiasmo para continuar. Porque se não fosse assim, não sei nem se estaria
vivo. Isso se deve muito à minha família. São muitas
dificuldades, mas sou otimista. Quando coloco uma
coisa na minha cabeça, traço os objetivos e faço de tudo
para que aquilo aconteça como deve ser. E sei que quanto
mais a realidade se mostra complexa, pode ter certeza
de que vai dar tudo certo!

abril/maio/junho 2016
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O sinal
está
aberto
para os
jovens
Pacientes com MPS são exemplos
de vencedores e contam suas
histórias para servirem de inspiração

© Shutterstock

Por Danielle Menezes
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coisa que para ela já se tornou habitual. Segundo
a estudante, fazer faculdade sempre foi um
desejo. “Procurei uma profissão que realmente
modificasse alguma coisa na vida das pessoas.
Como a medicina, o direito é uma profissão
que tem total relação com as pessoas”, afirma.
Estudar também faz parte da rotina de
Dudu Próspero, 26 anos. Hoje, ele mora em
Itápolis (SP) e está em sua segunda graduação. “Sempre quis ir pra frente. Fiz direito na
Unifig, em Guarulhos (SP). Foi intenso porque sou um aluno ouvinte, já que não enxergo
e não consigo escrever nem em braile, pois
minhas mãos perderam um pouco do tato.
Fui muito bem acolhido pelos colegas de
faculdade e pelo corpo docente, que sempre tentou adaptar o conteúdo. Não quis
continuar na carreira jurídica e parti para
outro sonho, que é administração de empresas. Prestei o vestibular na Facita, de
Itápolis, e passei. Todos, além de me acolherem e adaptarem o conteúdo, são muito
companheiros e facilitam para que tudo
possa ser o mais normal possível.” O jovem,
© Arquivo pessoal

gradecer por pequenas
conquistas, orgulhar-se por
cada avanço e ficar satisfeito
com a própria vida são
características de pessoas completamente
felizes. Porém, infelizmente, reclamar da vida
geralmente é mais comum que enaltecê-la.
Mas e se você tivesse uma doença rara? Essa
é a realidade de mais de 13 milhões de pessoas
no Brasil. Três delas resolveram compartilhar
um pouco de suas histórias para que outros
jovens tenham cada vez mais esperança. Júlia,
Dudu e Patrick são jovens, estudantes,
sonhadores e enfrentam uma luta diária: são
pacientes com mucopolissacaridose.
Júlia Rezende, 18 anos, mora com a família
em Vitória (ES). Atualmente, ela está no primeiro período da faculdade de direito e diz ter
uma rotina normal. “De manhã, sempre vou
para a faculdade e, nas tardes de quarta-feira,
faço inglês. Também estudo muito. Tenho uma
rotina básica, como todo mundo.” O que diferencia o dia a dia de Júlia é que toda sexta ela
passa a tarde tomando a medicação para a MPS,

Família Rezende: a irmã (Luísa), o pai (Bruno)
e a mãe (Helga) ao lado da sorridente Júlia
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“Não desistam. Tudo na vida é difícil, mas
é difícil para todos. Mesmo que lutem por
nós, há coisas que somente nós podemos
fazer para tornar nossa vida melhor.
Busque o seu sonho mesmo quando tudo
e todos indicarem que seja impossível.
Tudo era impossível antes de ser feito”
Dudu Próspero
que é estagiário na Secretaria Municipal de Educação
da cidade, tem como parte de sua rotina a terapia
de reposição enzimática e acupuntura, para o tratamento da MPS.
Patrick Pires, 19 anos, também está iniciando sua
vida de universitário. O jovem irá fazer faculdade de
geografia, na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).
Ele, que hoje luta por direitos aos portadores de MPS
e outras doenças raras, conta que sua rotina mudou
após a mudança de estado: natural de Porto Alegre
(RS), Patrick teve que se mudar com a família para o
nordeste por causa de sua saúde. “Os médicos constantemente alertavam meus pais: por causa da constante variação climática, se eu continuasse por lá, não
iria resistir por muito tempo. Só em 2004, cheguei a
ter 11 pneumonias”, afirma. Hoje, o jovem faz reposição enzimática semanalmente no Hospital Universitário
de Campina Grande.

Dudu acompanhado dos pais, Nilton
e Regina, e do irmão Leonardo
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Tarefas comuns como acordar cedo, trabalhar e estudar
fazem parte do dia a dia desses jovens. Felizmente, Júlia
não encontra problemas que atrapalhem suas tarefas.
Apesar de ter a estatura um pouco menor (1,13 m), ela
se considera independente. A jovem conta que escolheu a Faculdade de Direito de Vitória (FDV) pela

© Studio Lua

Lutas diárias

Sonhos
Além da MPS, esses três jovens têm mais uma coisa em
comum: a vontade de realizar seus sonhos. O primeiro
passo de Júlia para isso foi há pouco mais de um ano,

questão da acessibilidade: “A FDV é pequena, tem
banheiros para cadeirantes, bebedouros mais baixos
e todas as salas têm acesso por rampa, entre outras
coisas. Tudo para facilitar meu dia a dia”.
Quando perguntada sobre o preconceito, Júlia respondeu sem pensar duas vezes: “Eu ficava meio receosa
de sofrer preconceito, mas não tinha muito medo porque fui criada de uma forma para não ligar para o que
as pessoas falam. Independentemente de você ter uma
limitação física, no caso dos pacientes com MPS, as
pessoas vão falar de você. As pessoas sempre arrumam
uma característica para falar de você”.
Ir atrás das conquistas também faz parte do cotidiano de Dudu. Ele conta que o início do estágio foi
complicado por causa de suas restrições. “Tive muito
receio de ser apenas um ‘enfeite’ ou uma vaga preenchida. Tive medo de não me adaptar e não ser útil,
mas desde o primeiro dia fui bem recebido e eles me
ensinam muito. Aprendo de tudo um pouco e vou me
encontrando. Recebo críticas construtivas e elogios
também. Fiz amigos e estou em um ambiente de trabalho muito generoso e alegre.”
Dudu conta que, por várias vezes, sofreu preconceitos por ser portador de MPS. “Qualquer pessoa
‘diferente’ passa por isso. Muitos me tratam como
criança ou incapaz, até me conhecerem. Isso sempre
vai acontecer. Alguns passam dos limites, mas, no
geral, é fácil lidar.”
O ano de 2015 ficou marcado para Patrick. Ele participou da 12a edição do Parlamento Jovem Brasileiro, projeto da Câmara dos Deputados em que jovens do ensino
médio conhecem o dia a dia de um deputado. “Participar
do PJB foi incrível. Um aprendizado único, que fez mudar
nosso aspecto e perceber que realmente não é fácil ser
parlamentar. É uma jornada árdua. Aprender a construir
projetos de lei, adequações orçamentárias, direito constitucional, técnicas legislativas e outros temas relacionados a essa área foi fantástico”, diz.
Já em 2016, Patrick teve outra experiência que vai
guardar para sempre: ele foi um dos convidados a carregar a tocha olímpica na Paraíba. A indicação aconteceu

quando criou um canal no YouTube. Seus vídeos trazem
dicas de maquiagem, uma paixão de Júlia. Atualmente,
ela deixou esse projeto de lado por causa da rotina
atarefada. “Até gostaria de falar mais sobre a minha vida e
minha rotina, mas hoje não tenho tempo para isso,
infelizmente. Tenho vontade de mostrar as dificuldades,
de falar sobre preconceito, sobre essas coisas relacionadas
à minha vida e minha saúde.”
“Meu sonho é viver e não sobreviver somente.” Uma das
frases mais utilizadas por Dudu ganha destaque nesse
quesito. Para ele, fazer parte da APMPS-DR é essencial
para alcançar os propósitos de outras pessoas também. “A
Associação é um apoio, um sustento emocional. Foi a
pioneira em MPS no Brasil. Hoje, temos várias associações,
mas a primeira e que mais lutou para ser o que é hoje, sem
dúvida, foi a APMPS-DR. Criou estrada onde nem existia
chão. Isso não tem preço”, afirma.
Lutar pelos sonhos de outras pessoas também é uma
característica forte do Patrick. Para contar a história de seu
maior desejo, o Hospital Sarah na Paraíba, é preciso voltar
no tempo. Em 2015, Patrick foi diagnosticado com compressão na medula. Na época, ele procurou ajuda da deputada
federal Mara Gabrilli, de São Paulo, que o encaminhou para
um hospital da Rede Sarah, em Brasília (DF). Lá, ele foi
atendido pelos melhores geneticistas, que comprovaram a
necessidade de uma cirurgia. “Na época, o médico
responsável me explicou que a cirurgia era delicada e eu
provavelmente não voltaria a andar. Explicou também que
o pós-operatório era muito complicado, que eu precisaria
inclusive fazer uma traqueostomia”, relata. Desde então,
o jovem passou a frequentar o hospital para exames
pré-operatórios. “Foi então que comecei a conhecer mais
a Rede Sarah. É um hospital gerido por recursos públicos,
com uma equipe excelente de profissionais. Eles fazem
de graça todos os tipos de exame que o paciente precisa”,
conta o jovem.
“Quando retornei com o Dr. Ricardo Gepp, que é
cirurgião, ele reafirmou o problema na medula, mas disse
que eu não precisaria operar urgentemente. Não corro riscos
agora. Graças aos exames e ao ótimo atendimento da Rede
Sarah, não precisei fazer uma cirurgia que colocaria minha
vida em risco. Desde então, comecei a lutar por uma
unidade do hospital na Paraíba.” Hoje, a Rede Sarah tem 10

2016
unidades, sendo apenas trêsabril/maio/junho
no nordeste: Fortaleza
(CE),
Salvador (BA) e São Luís (MA).
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Patrick participou do revezamento da Tocha
Olímpica em Campina Grande (PB)

Mais histórias
Com esses três lindos depoimentos, a APMPS-DR inicia uma série de reportagens com a participação de
jovens e suas histórias inspiradoras. Quer fazer parte de uma delas? Entre em contato conosco e conte
um pouco mais sobre você. Algumas dessas histórias serão selecionadas e a equipe de reportagem da
revista entrará em contato para fazer as entrevistas.
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por causa da luta de Patrick em prol das pessoas com
deficiência. “Quando percebemos que nossa luta é reconhecida e apoiada pelas pessoas, temos uma motivação
maior. Isso nos dá a certeza de que estamos no caminho
certo e que não estamos sozinhos nessa batalha.”
Sobre o preconceito, Patrick afirma que já sofreu
muito com o problema. “Sempre fui muito apegado a
Deus, mas já tive questionamentos. Por que eu vim assim?
Por que não posso fazer as coisas normalmente? Antes
eu sofria muito mais com o preconceito. As pessoas riam
de mim, me imitavam. Quando entendi que eu tinha um
propósito, comecei a explicar para as pessoas o que é ter
uma doença rara, as dificuldades que passo no dia a dia,
como posso ajudar os outros e o que faço para tentar
diminuir meu sofrimento. Quem antes me criticava passou a me defender”, completa Patrick.

O estudante de geografia exibe
a Tocha que ganhou do Comitê
Olímpico Internacional (COI)

CALHAU

outubro/novembro/dezembro 2015
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especial 15 anos

Uma década
de muito
trabalho
Segunda parte do Especial de 15 anos da APMPS-DR
retrata os últimos 10 anos (2005-2015) da Associação
e os desafios de fazer as doenças raras serem mais
conhecidas e ganharem a devida visibilidade, enquanto
se buscava meios de ampliar o acesso aos medicamentos existentes
Por Danielle Menezes

O início da Associação Paulista dos Familiares e Amigos
dos Portadores de Mucopolissacaridoses e Doenças
Raras foi marcado por diversas dificuldades, mas também muita vontade de seguir em frente e alcançar bons
resultados para os portadores das doenças raras. A
segunda década de existência da Associação não foi
diferente: as lutas ainda faziam parte da rotina da
APMPS-DR, porém, foram muitos os progressos e eles
merecem destaque.
18
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13º Simpósio Internacional de MPS e Doenças Relacionadas aconteceu em 2014, na Costa do Sauípe, na Bahia

D

e acordo com a presidente da APMPS-DR,
Regina Próspero, ver hoje algumas famílias seguindo suas vidas graças aos medicamentos que a Associação ajudou a
conseguir durante esse período é, indiscutivelmente, um
dos maiores avanços. “É muito marcante quando vejo
os pacientes com MPS elegíveis a tratamento e com
medicamento. É muito gratificante ver também quantas
famílias ‘raras’ a APMPS-DR acolheu, ajudou e mudou
o rumo natural de suas vidas. Hoje, podemos afirmar
que, cada vez mais, as pessoas acometidas por doenças
raras têm a oportunidade de buscar uma qualidade de
vida aceitável e digna. Isso é decorrente de uma série de
ações, com diversos personagens e entidades importantes, com a própria atuação da Associação em parceria
com o Ministério da Saúde na questão dos protocolos
clínicos, políticas públicas e inclusão de medicamentos
na lista de alto custo do SUS. Ainda não chegamos onde
entendemos que devemos chegar, mas estamos no
caminho certo.”

Fazer a Associação ser vista e lembrada também
foi uma das principais tarefas da presidência e dos colaboradores ao longo dos anos. Para isso, tanto a população quanto os governantes precisavam ouvir mais
sobre doenças raras e conhecer a importância do diagnóstico precoce e do tratamento correto. Um dos modos
de fazer isso é participando de simpósios, encontros e
reuniões de destaque. Esses encontros também foram
– e ainda são – importantes para a atualização da equipe.
Nesse período, a APMPS-DR passou a buscar a participação em eventos internacionais para se atualizar
em relação a novas terapias e novos medicamentos,
aprender com a realidade de outros países e, principalmente, procurar trazer todo esse conhecimento
para os pacientes brasileiros.
A 13ª edição do Simpósio Internacional de MPS e
Doenças Relacionadas, realizado em 2014 na Costa do
Sauípe, na Bahia, foi uma dessas oportunidades de
grande destaque. O evento, promovido a cada dois anos
em países distintos, acontecia então pela primeira vez
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em território nacional. A Associação Paulista foi coorganizadora, juntamente com a Aliança Brasil de
Mucopolissacaridoses (ABRAMPS), médicos geneticistas e demais especialistas no assunto. “O Simpósio
bateu todos os recordes de público e participação da
comunidade científica, e ficou marcado pela organização e qualidade. O Brasil foi muito elogiado”, diz a presidente. O próximo acontece entre 14 e 17 de julho de
2016, na cidade de Bonn, na Alemanha.
O trabalho para disseminar as informações sobre
doenças raras por todo o Brasil não parou por aí. O site
da APMPS-DR foi criado e atualizado nesse período e
passou a ser referência e um dos mais visitados no meio,
com média diária de 380 acessos. A década passada
registrou também o início de uma promoção mais frequente de encontros de pacientes e com a comunidade
científica para debates e troca de informações técnicas
e experiências.
A Associação acompanhou também o boom das redes
sociais e de como essa ferramenta de informação e interação é importante para a divulgação das ações. “A
página foi criada e passou a ser atualizada diariamente
com informações, sugestões, atividades frequentes com
sorteios de brindes etc. Procuramos disseminar o que

Exposição Eu Luto Pela Vida passou pelo Congresso
Nacional, em Brasília (DF)
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Capa da primeira edição da Revista Vidas Raras

temos de melhor, que é mostrar, apesar de todos os problemas, que a vida vale a pena”, explica a presidente.
Outro modo de facilitar o acesso às informações foi
a criação da revista Vidas Raras, em 2014, a única a
abranger doenças raras, com circulação trimestral, gratuita e disponível nas versões impressa e digital.
Desde 2014, a APMPS-DR organiza a exposição itinerante Eu Luto pela Vida, que já passou pelo Congresso
Nacional, em Brasília (DF), Assembleia Legislativa de
São Paulo (ALESP) e vários outros pontos de grande
circulação e repercussão no País. Por meio de quadros
com fotos e informações, a exposição leva o conhecimento de várias síndromes raras para todo o público
interessado. “Sabemos que a informação é o maior aliado
que uma pessoa pode ter. Por isso, levamos esse tema
muito a sério”, explica.
Quem vive ou conhece uma pessoa com doença rara
sabe que os desafios são muitos e complexos, mas a vontade de viver supera todos eles. A próxima edição da
Vidas Raras reportará o momento atual da APMPS-DR,
os projetos e ações em comemoração aos 15 anos da
entidade e os cenários brasileiro e mundial das DRs.

Doenças Raras de A a Z
Em julho de 2013, a Associação conseguiu tornar
realidade o sonho de publicar um livro com informações, características, diagnóstico e tratamento
de 74 enfermidades raras: Doenças Raras de A a Z
nasceu com a necessidade de divulgar essas patologias. “Em nossas viagens, soubemos que havia

1

um livro de Portugal, o Doenças Raras de A a Z.
Conversei muito com eles e mostrei interesse em
elaborar um projeto semelhante no Brasil e a ideia
foi bem aceita”, conta Regina. No início, pensou-se
em apenas republicar o livro português, mas a
APMPS-DR recusou a oferta e afirmou que o Brasil
teria condições de produzir um original e que havia
excelentes especialistas capazes de escrever sobre
as doenças.
“Ter uma publicação nossa ajudou a reforçar

2

nossa credibilidade. Sempre trabalhamos com informação fidedigna e chancelada. Não publicamos
qualquer informação no livro sem que estivesse
validada. A obra enalteceu muito o nosso País nesse
campo da medicina e mostrou que estamos tão
bem quanto outros países
desenvolvidos. Nossos especialistas são muito bons. Sabíamos
que o livro seria aceito, mas não
tínhamos a dimensão do quanto
ele seria impactante.” Hoje, o
livro é uma obra consultiva do
Ministério da Saúde e está dis-

3

ponível nos sites do Conselho
Federal de Medicina (CFM) e da
Ministério da Saúde e para

público e foi elogiado pela organização e qualidade

download na Apple Store. A tira-

dos temas discutidos 2. Lançamento da Política

gem inicial foi de cinco mil exem-

Nacional de Atenção Integral às Pessoas com

plares, porém, já está sendo

Doenças Raras no SUS, em janeiro de 2014 3. Fami-

programado o lançamento da

liares, amigos e parceiros da APMPS-DR, entre

segunda edição ainda neste ano.

eles, a atriz Bianca Rinaldi
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APMPS-DR e também no site do

1. Simpósio realizado no Brasil bateu recorde de
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Longo
caminho
Falta de centros especializados segue
como principal dificuldade para pacientes
com síndrome do intestino curto

22

abril/maio/junho 2016

© Arquivo pessoal
© Shutterstock

C

om cerca de nove metros de comprimento,
o intestino é um órgão fundamental para
o funcionamento do corpo humano e,
consequentemente, para a saúde do organismo. Dividido entre intestino delgado e intestino
grosso, esse tubo é responsável pela absorção da água
e de nutrientes essenciais para o corpo. Para tanto, é
dotado de milhões de células específicas e estruturas
especializadas, capazes de receber o bolo alimentar do
estômago e transportá-lo até o reto para a evacuação.
Mais do que isso, o intestino abriga uma grande
flora microbiana, com bactérias benéficas que ajudam
no processo de digestão, atuando como facilitadoras e
quebrando as moléculas do que ingerimos. Nesse caminho, a umidade e os nutrientes vão sendo absorvidos e
transportados para a corrente sanguínea, que distribui
esse ‘combustível’ para todo o restante do organismo.
Entretanto nem sempre esse sistema tão importante
funciona corretamente. Diversos fatores podem levar
a um quadro em que o intestino não consegue absorver
nutrientes, caso da síndrome do intestino curto (SIC).
Segundo a médica nutróloga Mariana Hollanda, da
Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional e do
Ambulatório Multidisciplinar da Síndrome do Intestino
Curto, ambos da Faculdade de Medicina da USP, a SIC
pode ser definida como um estado clínico raro de má
absorção intestinal, secundário à perda da superfície
mucosa funcional do órgão.
“Essa perda que ocasiona a síndrome pode ser tanto
em consequência de ressecção cirúrgica quanto por
perdas das células mucosas intestinais. O quadro pode
levar à insuficiência intestinal, quando ocorre a redução da função do intestino sem a necessidade de

Dra. Mariana Hollanda, nutróloga
da Faculdade de Medicina da USP

suplementação endovenosa para manutenção da saúde,
ou, em casos mais graves, à falência intestinal. Esta
última é uma condição em que a capacidade de funcionamento do intestino se encontra abaixo do mínimo
necessário para absorver carboidratos, proteínas, lipídeos, água e eletrólitos, necessitando suplementação
endovenosa para manutenção da saúde”, explica Mariana.
Independentemente do acometimento do intestino,
os pacientes com a síndrome apresentam diarreia como
principal sintoma, acompanhada de manifestações como
cólicas, distensão abdominal e azia. Por não absorver
os nutrientes necessários para o corpo, a maioria desses indivíduos acaba desnutrida em diferentes níveis,
chegando ao ponto de colocar suas vidas em risco, sendo
comuns manifestações como fraqueza, fadiga, depressão, perda de peso, infecções bacterianas e sensibilidade
a determinados alimentos.
Existem diversas causas para o desenvolvimento de
um quadro de síndrome do intestino curto, o que torna
o ambiente de tratamento bastante heterogêneo. Entre
as principais entidades que levam à SIC, estão trombose
intestinal (exigindo a retirada cirúrgica do intestino),
doenças inflamatórias intestinais (que levam à retirada
de segmentos intestinais), complicações referentes à
cirurgia bariátrica, câncer, traumas, má rotação intestinal e doença de Crohn.
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Ainda segundo Mariana, a abordagem atual para
determinar a capacidade funcional do intestino está
centrada na avaliação de marcadores específicos dessa
atividade, que podem precisar até que ponto o órgão
está desempenhando sua função corretamente. Um
desses marcadores é a concentração sérica da citrulina.
Além desse tipo de teste, exames de imagem são ferramentas importantes para avaliar a extensão do intestino remanescente, acompanhados de exames
endoscópicos como endoscopia digestiva alta, colonoscopia e enteroscopia duplo balão, que também podem
auxiliar na investigação diagnóstica.
Por causa dos diferentes níveis de acometimento
do intestino, o tratamento para a SIC deve ser individualizado, de acordo com a situação clínica de cada
paciente. Ainda assim, a base para o tratamento é a
terapia nutricional, que pode ser oral, enteral (complementar à nutrição comum) e/ou parenteral (administrada pela via intravenosa), ajudando o organismo a ter
acesso aos nutrientes fundamentais para seu funcionamento. Existem também medicações que podem atrasar o trânsito intestinal, a fim de reduzir os episódios
de diarreia e desidratação, além de opções de tratamento
cirúrgico para alongamento intestinal, principalmente
na população pediátrica.
“Atualmente, a reabilitação intestinal, que inclui
terapia nutricional específica para esse grupo de pacientes, tem tido grande avanço como modalidade

Epidemiologia
Embora não existam dados brasileiros sobre a
SIC, sabe-se que sua incidência nos Estados
Unidos e na Europa encontra-se na faixa entre
quatro e sete pacientes por milhão de habitantes.
Estes mantêm suas vidas em função da nutrição
parenteral (intravenosa).
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Atualmente, a reabilitação
intestinal, que inclui terapia
nutricional específica para
esse grupo de pacientes,
tem tido grande avanço
como modalidade terapêutica e vem sendo utilizada
em países da Europa e
nos Estados Unidos

terapêutica e vem sendo utilizada em países da Europa
e nos Estados Unidos. O transplante intestinal e multivisceral fica reservado apenas para casos em que existam complicações relacionadas ao suporte nutricional
parenteral (endovenoso), dificuldade no controle de
outras doenças associadas e casos selecionados (avaliados por comitê de ética) para melhora de qualidade de
vida”, conta a nutróloga da Faculdade de Medicina da
USP.
Por ser considerada uma doença rara (veja mais no
box Epidemiologia), tanto os pacientes quanto os médicos que os tratam enfrentam dificuldades. Para o médico
nutrólogo Celso Cukier, do Instituto de Metabolismo e
Nutrição, o principal desafio é convencer os cirurgiões
brasileiros de que um paciente pode viver com qualidade mesmo sem o intestino delgado, dependendo de
nutrição parental.
“A manutenção desses pacientes em casa é perfeitamente segura e muitos retornam, mesmo que parcialmente, às suas vidas sociais e ao trabalho. Assim,
outro ponto-chave seria identificar onde estão esses
pacientes e encaminhá-los a centros especializados para
serem tratados e acompanhados. O acesso desses pacientes ao tratamento ainda não é efetivo no País, mas
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Dr. Celso Cukier, nutrólogo do
Instituto de Metabolismo e Nutrição
poderia ser. Temos bons profissionais dispostos a trabalhar com esses pacientes, entretanto, a estrutura para
atendimento e fornecimento de terapias adequadas
ainda é muito tímida e pouco divulgada”, salienta.
Ele explica que mesmo os profissionais que atuam
em grandes centros de saúde ficam em dúvida do que
fazer com esses pacientes, algo que não ocorre por
incapacidade técnica, mas por falta desses locais especializados que comportem a demanda de pacientes.
Seria preciso o investimento em um número maior
de centros de reabilitação intestinal, com equipes
multidisciplinares para atender os pacientes e designá-los às melhores terapias.

“A medicina também já dispõe de um arsenal de
novas drogas que incrementam a capacidade de absorção do intestino delgado, permitindo a esses pacientes a redução ou retirada completa da nutrição
parenteral. Embora já estejam disponíveis nos Estados
Unidos e em países da Europa, essas substâncias ainda
aguardam aprovação da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) para serem distribuídas aos pacientes brasileiros”, ressalta Cukier.
Outro avanço recente diz respeito aos pacientes
que não se adaptam a essas terapias ou desenvolvem
alterações hepáticas irreversíveis (fibroses) por causa
dos medicamentos. Nesses casos, a evolução do conhecimento disponível coloca o transplante intestinal
como uma opção. Cukier aponta que, por mais que
a medicina ofereça cada vez mais opções para manter a qualidade de vida dos pacientes de SIC, é importante que cada vez mais a síndrome e o acesso dessa
população à saúde sejam discutidos.
Um exemplo seria o acesso à terapia nutricional
parenteral domiciliar (TNPD). Uma vez que pode ser
cíclica, sendo realizada por um período de 12 a 16
horas durante a noite, a TNPD permite que durante
o dia o paciente retome suas atividades habituais,
melhorando sua qualidade de vida e trazendo-o de
volta para o convívio familiar e social. Essa desospitalização do paciente ainda reduz de maneira importante o risco de infecção e complicações, além de
poupar custos.
“Vale frisar que outros países na América Latina,
com um PIB muito inferior, já têm opções melhores
de tratamento desses doentes, enquanto o Brasil
insiste em negá-las. O paciente com SIC internado
pode custar cerca de R$ 5 mil ao dia, enquanto desospitalizá-lo reduz esse valor para apenas 20% disso”,
finaliza o nutrólogo.
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Super-ação!
Universo dos quadrinhos serve como
inspiração e ferramenta para inclusão
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oopulares em todo o mundo, as histórias
em quadrinhos, conhecidas no Brasil como
HQs, surgiram no começo do século 19 e
têm crescido no gosto de adultos e crianças
desde então. Por mais que trate de uma gama de questões em suas narrativas, o gênero ficou famoso pelas
histórias de super-heróis, seres dotados de poderes
sobre-humanos que protegem a humanidade
dos supervilões.
Assim como seus protagonistas, as próprias HQs
desempenham um papel nobre, servindo de inspiração
para muitos pacientes que enfrentam doenças ou deficiências. Os heróis que tomam as páginas dos quadrinhos e as telas de cinema já emprestaram sua força em
diversas ações, das mais elaboradas às mais simples.
Segundo o professor da Universidade Municipal de
São Caetano do Sul (USCS) e vice-coordenador do
Observatório de Histórias em Quadrinhos da Universidade
de São Paulo (USP), Roberto Elísio dos Santos, isso acontece porque essas narrativas mexem com o sonho e a
imaginação dos leitores, mostrando um mundo fantástico em que os heróis, assim como os pacientes, lutam
diariamente. Esse universo, explica ele, desperta o interesse e a identificação do público.
Também não faltam quadrinhos para a representação
de personagens que, além dos supervilões, enfrentam
doenças ou deficiências. “O primeiro caso de que se tem
notícia é do Morcego Negro, publicado nos anos 1940, em
que o herói cego enfrentava os vilões. Depois dele, temos
personagens como o Ciborgue, que sofre de uma doença
degenerativa que o faz perder progressivamente partes de
seu corpo e ter que substitui-las por próteses mecânicas,
e a heroína que vive o personagem Thor atualmente nos
quadrinhos, que, enquanto não empunha seu martelo,
luta contra um câncer debilitante, sendo inclusive retratada em sessões de quimioterapia”, enumera o professor.
Para ele, essas representações são comuns porque
aproximam os heróis dos leitores, tornando-os mais
humanos. Mais do que isso, as histórias em quadrinhos
ainda possuem outro superpoder, que é trazer representatividade para as pessoas com deficiência e ajudá-las na

A primeira
edição da
Turma da
Mônica
Acessibilidade
foi lançada em
2008, durante
a IV Semana
de Valorização
da Pessoa com
Deficiência,
evento que
ocorreu no
Congresso
Nacional

luta pela inclusão. No Brasil, o maior exemplo se dá nos
quadrinhos mais famosos do País: a Turma da Mônica.
Segundo Mauricio de Sousa, pai da dentuça e de todos
seus amigos, a ideia de trazer esse tipo de abordagem
veio depois da inclusão de um personagem de muletas
que surgiu em uma história e permaneceu por pouco
tempo no gibi. Ainda assim, ficou a necessidade desse
tipo de protagonista, o que fez os roteiristas buscarem
um cadeirante para preencher o espaço.
“A Turma da Mônica é um grupo de personagens que
vivem e agem como crianças normais, como nossos filhos
ou conhecidos. E todos nós temos amigos com algum tipo
de deficiência, num convívio harmônico e dinâmico aprendemos as regras da inclusão aí. Não poderíamos deixar de apresentar, no universo dos nossos personagens,
amiguinhos da turma que também tivessem necessidades
especiais. Até acho que demorei muito para perceber esse
vazio em nossas histórias”, afirma Mauricio de Sousa.
Esse espaço foi preenchido pela revista Turma da
Mônica Acessibilidade, lançada em 2008 durante a IV Semana
de Valorização da Pessoa com Deficiência, que aconteceu
em Brasília (DF). De lá para cá, já são quatro personagens
que ganham as páginas junto com o restante da turma,
cada um com uma inspiração diferente. Luca, baseado nos
atletas paralímpicos, é um jovem cadeirante cheio de energia, enquanto Dorinha, inspirada na grande ativista Dorina
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À esquerda, Dorinha é uma menina cega sempre
preocupada com a acessibilidade. Baseado nos
atletas paralímpicos, Luca (à direita) é um
jovem cadeirante cheio de energia

As aventuras do incrível
Batkid e outras histórias
Uma das ações mais famosas envolvendo o mundo
dos super-heróis é a do garoto Miles Scott, diagnosticado aos dois anos de vida com leucemia linfoide
aguda (LLA), um tipo de câncer que afeta a produção dos glóbulos brancos e vermelhos do sangue.
Em 15 de novembro de 2013, o pequeno Miles vestiu
seu uniforme para viver um dia como Batkid, o ajudante do Homem-Morcego.
• A Fundação Make-A-Wish reuniu centenas de
doadores e milhares de voluntários para transformar a cidade de San Francisco em Gotham
City, permitindo ao jovem lutar junto com
Batman contra os principais vilões dos quadrinhos. A ação tomou o noticiário local e a internet, servindo de inspiração para pessoas do
mundo inteiro e motivando até mesmo um filme,
Batkid Begins, que chega aos cinemas norte-americanos em 26 de junho (saiba mais em:
batkidbegins.com).
• Conhecido por dar vida ao Capitão América nos
filmes da Marvel, o ator Chris Evans também
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Nowill, é uma menina cega sempre preocupada com a
acessibilidade das pessoas que não enxergam. Os gibis
ainda contam com o autista André, fruto de um estudo
feito para uma campanha, e Tati, recém-chegada na turma,
inspirada na ativista Tathiana Heiderich, que milita pelos
direitos das pessoas com síndrome de Down.
“É muita responsabilidade tratar de temas tão complexos em uma linguagem na qual crianças possam entender. Ainda assim, vejo como uma grande satisfação poder
utilizar o carisma de nossos personagens em prol de campanhas importantes como essa. Todo o material educacional que produzimos e que estamos planejando terá a
participação desses personagens. Sempre com mostras de
como vivem numa comunidade onde se instalou a inclusão”, finaliza o pai da Mônica e de toda essa turminha.

vestiu o uniforme para visitar um hospital infantil
em Seattle, nos Estados Unidos. A ação fez parte de
uma aposta entre ele e o também ator Chris Pratt,
que vive o Senhor das Estrelas, protagonista dos
quadrinhos e do longa Guardiões da Galáxia.
• Como o time de Pratt perdeu o campeonato de
futebol americano nacional, ele foi o primeiro a
visitar um hospital em Boston. Mesmo ganhando,
o Capitão América manteve sua parte da aposta.
No final, a aparição dos dois heróis ajudou a levantar mais de 27 mil dólares em doações para os dois
hospitais visitados.
• Embora menos famosa que o Homem de Ferro, seu
patrão e eventual romance, Pepper Potts é uma personagem secundária que também coleciona seus
fãs. Mais do que dar vida a ela nos cinemas, a atriz
Gwyneth Paltrow aproveitou sua influência para
realizar o sonho do jovem Ryan Wilcox, de 18 anos.
•		 Na luta contra um câncer, ele utilizou uma postagem no Instagram para chamar a atenção dos
Vingadores, buscando conhecer seus heróis. Gwyneth
conseguiu reunir o Homem de Ferro (Robert Downey
Jr.) e o Capitão América (Chris Evans) em uma

Tati é uma
personagem
da Turma da
Mônica que
tem síndrome de Down

Caminho inverso
Além das iniciativas de utilizar o mundo dos
quadrinhos para trazer força para pacientes
e incluir essas pessoas nas histórias para
aumentar a representatividade, existem
projetos inclusivos que traçam um caminho
diferente, buscando possibilitar que pessoas
com deficiência visual também possam
apreciar as histórias dos super-heróis.
Essa foi a ideia da equipe por trás da
Volkan, que deve ser a primeira HQ completamente acessível para deficientes visuais.
Em processo de produção por artistas
brasileiros, ela conta com a consultoria da
ONG Ciata, especializada em acessibilidade.

•

•

viagem até San Diego para uma visita inesquecível. Tudo ficou registrado na rede social.
Não são só atores famosos e mega-ações que conseguem fazer a diferença no mundo dos super-heróis. Para homenagear a luta do pequeno Cole
St. Clair, de sete anos, contra um tumor agressivo
no cérebro, o policial Damon Cole voou até
Orlando e vestiu a armadura do Homem de Ferro.
A ação foi toda registrada pela imprensa local,
mas, infelizmente, o garoto não resistiu e faleceu
um dia depois. Ainda assim, o vídeo serve de inspiração para os super-heróis do cotidiano.
O pequeno Alex Pring nasceu sem o braço direito,
fruto de malformação. Para ajudá-lo, o grupo de
voluntários da empresa Limbitless Solutions,
voltada à criação de membros biônicos para crianças, preparou uma prótese especial. Criada por
um engenheiro da Universidade da Flórida, a
empresa resolveu fazer um projeto especial para
Alex, grande fã dos Vingadores. O novo braço do
garoto foi entregue por ninguém menos que o
próprio Tony Stark. A ação foi filmada e pode ser
vista no YouTube.

Para transcrever toda a experiência dos
quadrinhos para quem não enxerga, eles
optaram por ir além de gravar os diálogos da
trama. Utilizando uma linguagem de
programação, eles conseguiram que cada
quadrinho disponibilizado online tenha uma
audiodescrição de todos os cenários e ações
que ocorrem. O projeto ainda está caminhando e você pode encontrar mais informações no site oficial: volkan.com.br.
Ainda nessa linha de acessibilidade, a
Netflix também passou a disponibilizar a
opção de audiodescrição para a série O
Demolidor. Na história, Matt Murdock sofre
um acidente ainda na infância e perde a visão,
mas adquire poderes como mega-audição e
sentidos como detecção de calor, além de
enfrentar seus inimigos com artes marciais.
A ideia da empresa foi permitir que os
deficientes visuais pudessem aproveitar a
história do herói cego sem dificuldade.
Infelizmente, por enquanto, essa opção só
existe em inglês.
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Grupo reunido no Parque do Ibirapuera, em São Paulo (SP), para Caminhada das Estrelas

Em 15 de maio, foi comemorado o Dia
Internacional de Conscientização das
Mucopolissacaridoses. A data é celebrada em todo o mundo e, neste ano,
várias cidades brasileiras receberam
ações para a comemoração. Os eventos
têm como objetivo ampliar o conhecimento sobre as MPSs, alertar sobre a
importância do diagnóstico precoce e
aproximar a comunidade, instituições
relacionadas, gestores e parlamentares dos pacientes e seus familiares. As
ações foram marcadas pela #MPSDay.
Uma das primeiras conquistas dessa
festividade foi realizada com a ajuda
da deputada federal Mara Gabrilli,
que interviu no pedido de iluminar
o Congresso Nacional e suas edificações, que ficaram durante todo o fim
de semana com luzes roxas, a cor utilizada na campanha. Estados como
Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Mato

30

abril/maio/junho 2016

Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná,
Santa Catarina, Espirito Santo, Pará,
Amazonas e Paraíba, entre outros, também fizeram ações para celebrar o dia.
Vários centros de infusão também
fizeram celebrações particulares e com a
presença dos portadores de mucopolissacaridose. Além disso, uma campanha
foi lançada nas redes sociais, com o título
Eu Quero Viver. Amigos, familiares, pessoas acometidas e outros envolvidos postaram fotos com a #MPSDay nas páginas
do Facebook em alusão ao dia e prestaram homenagens aos pacientes.

Caminhada das estrelas

O Parque do Ibirapuera recebeu cerca
de 200 pessoas, em 15 de maio, para
uma caminhada em homenagem ao
Dia Internacional de Conscientização
das Mucopolissacaridoses. Familiares,
pacientes e associados se encontraram

© APMPS-DR / Arquivo

Instituto da Criança comemora 40 anos

mas também para comemorar a vida dos que
ainda brilham aqui na Terra. Balões em formato de estrelas também foram utilizados
para lembrar os pacientes com MPS.

Flash mob

Flash mob em comemoração ao MPS Day, em Itápolis (SP)

no marco zero do parque para uma caminhada rápida e simbólica, que teve
início às 11h.
A presidente da APMPS-DR, Regina
Próspero, fez um discurso durante o evento
em consideração às famílias e aos pacientes com mucopolissacaridoses. Em seguida,
todos fizeram uma oração em memória das
estrelas que infelizmente perderam a luta
contra a doença e que hoje brilham no céu,

Também em celebração ao Dia Internacional
de Conscientização das Mucopolissacaridoses,
a população de Itápolis, interior de São Paulo,
se reuniu na principal esquina da cidade para
fazer um flash mob, no dia 13 de maio. Cerca
de 100 pessoas foram até o local para participar de uma aula de dança, organizada gratuitamente pelo professor e fisioterapeuta Marcelo
Martins, que também levou seus alunos.
A aula de zumba contou também com a
presença dos alunos da Escola Toledo e de
grupo de voluntários da Associação VIDA,
que fizeram uma coreografia em homenagem à data. Ainda no mesmo dia, estiveram presentes o prefeito da cidade, Carlos
Augusto Biella, e outros gestores. Ao final, o
prefeito fez um discurso sobre a importância
de receber esse tipo de evento na cidade e
de divulgar a doença. Paralelamente, os alunos da Facita Faculdade de Itápolis também
prestaram uma homenagem ao irem todos
vestidos de roxo, cor da campanha.

Campanha de Dia das Mães
No início de maio, a Associação Paulista dos Familiares e Amigos dos Portadores de Mucopolissacaridoses
e Doenças Raras fez uma campanha, via Facebook, de Dia das Mães. Até o dia 6, fotos deveriam ser
encaminhadas para a APMPS-DR para a divulgação de doenças raras. O concurso iria premiar as fotos
mais curtidas com uma pulseira e o pingente da Associação, que lembra uma árvore genealógica.
Ao todo, foram 27 fotos de mães e filhos com algum tipo de doença rara. Porém, ao final da campanha, a equipe de organização resolveu presentear todas as mães com a pulseira. Segundo eles, além da
divulgação dos diversos tipos de doenças, o importante foi receber o depoimento das mães sobre as
dificuldades no dia a dia dos pacientes.
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XXVIII Congresso Brasileiro de Genética Médica
especializados em doenças genéticas,
política de drogas órfãs para doenças genéticas raras e triagem neonatal para doenças genéticas foram
alguns dos principais temas discutidos
durante o evento.
O Congresso contou também com
uma sessão de dismorfologia, em que
casos sem diagnóstico ou com diagnóstico muito raro foram estudados.
Médicos de diversas partes do País
encaminharam os estudos, que foram
avaliados por especialistas de renome.

© APMPS-DR / arquivo
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Entre 15 e 18 de junho, o Hangar
Convenções e Feiras da Amazônia,
localizado na cidade de Belém
(PA), recebeu o XXVIII Congresso
Brasileiro de Genética Médica, presidido pelo Dr. Luiz Carlos Santana
da Silva e organizado pela Sociedade
Brasileira de Genética
Médica (SBGM).
Aproximadamente 800 pessoas puderam assistir às palestras
de 20 convidados internacionais e
35 nacionais. Rede de diagnósticos

APMPS-DR participou de várias atividades e pôde interagir com os profissionais da área
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PM faz surpresa para menina
com doença rara
A Polícia Militar da cidade
de Santos (SP) preparou uma
festa de aniversário para
a jovem Nayara Caroline
Mattos, de 15 anos, na noite
de 31 de maio. A debutante
é portadora da doença xeroderma pigmentoso, problema genético que gera
sensibilidade à luz, deixando
os pacientes mais suscetíveis ao câncer de pele do
que as demais pessoas. Por

Triagem neonatal
e doenças raras
Nos dias 2 e 3 de junho, Curitiba recebeu
o 6° Encontro Paranaense de Triagem
Neonatal e Doenças Raras, organizado e
sediado pela Associação Médica do
Paraná. O objetivo do evento era oportunizar o aprimoramento científico para
profissionais e estudantes das áreas da
saúde. Renomados pesquisadores e autoridades no assunto abordaram temas relevantes ao diagnóstico, tratamento de
doenças neonatais, direitos e deveres dos
cidadãos e profissionais de saúde nessa
importante área. As palestras sobre ética
médica, adrenoleucodistrofia, doenças
raras, protocolo de investigação para malformações fetais e erros inatos do metabolismo, entre outras, foram destaques
da programação científica.

causa da doença, Nayara não
pode realizar atividades simples, como sair de casa com
frequência.
Por isso, cerca de 20
voluntários, entre empresários e colaboradores, ajudaram a realizar o sonho da
menina, que teve uma noite
de gala com direito a buffet,
tapete vermelho e até valsa
com os cadetes da academia
da PM do Barro Branco.

Esportista com doença rara
carrega tocha olímpica
José Jucá Calheiros Junior,
de 37 anos, foi escolhido pelo
comitê organizador para carregar a Tocha Olímpica, no
dia 29 de maio. Ele foi um
dos 110 representantes da
capital de Alagoas. Pigmeu,
como é conhecido, é portador de paramiloidose.
Segundo a Associação
Brasileira de Paramiloidose,
cerca de 10 mil pessoas em
todo o mundo têm a doença,
que afeta a musculatura,
podendo levar à incapacidade
física e até à morte.

O atleta afirma que os
esportes foram essenciais para
o tratamento da doença.
“Desde criança, sempre
pratiquei vários esportes –
judô, futebol, basquete, tênis
de mesa, handebol e outros
– e sonhei em participar de
uma Olimpíada. Carregar a
tocha em meu estado, 10 anos
depois de passar por um
transplante que me permitiu,
aos poucos, voltar ao kit e
windsurfe, esportes que me
ajudaram muito, com certeza
é um presente muito especial.”
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Presente
de Deus
Confira a seguir o depoimento da Maria
Cláudia de Souza Faleiros e do Rafael Silveira
Neto Faleiros. Eles são os pais da Natália Maria
de Souza Faleiros. Essa linda mocinha tem
cinco anos e é o grande presente da família.
© Isadora Milani

“Devido ao aumento do perímetro encefálico da Natália, a levamos em um neurologista, que disse que ela tinha uma
escafocefalia e seria necessário fazer uma

Acima, a mocinha linda faz pose para a foto.

cirurgia. Procuramos, então, um pediatra

Abaixo, entre os pais Maria Cláudia de Souza

amigo da família, em Ribeirão Preto (Dr. José

Faleiros e Rafael Silveira Neto Faleiros.

Mariano de Oliveira), que, através de exame
clínico e devido a algumas características da

ou seu tratamento. Além das informações

MPS, levantou a suspeita de tal enfermidade.

e do apoio que nos deram, ajudaram-nos a

Procuramos ainda alguns médicos, que afir-

conseguir o medicamento para o tratamento

mavam que a Natália não tinha a MPS, mas

da Natália. Até hoje, nos apoiam. Mesmo

mesmo assim resolvemos fazer o exame. Em

longe, criamos um vínculo de amizade muito

24 de agosto de 2011, pegamos o resultado,

forte e são (todos da APMPS) como se fos-

que constava que Natália era portadora de

sem da família.

MPS VI. Dr. José Mariano já havia se comuni-

sadia. Ela é muito inteligente, falante, alegre

Lourenço e em setembro tivemos nossa pri-

e social. É o maior presente que Deus nos deu.

meira consulta no HC de Ribeirão Preto.

A doença não trouxe grandes danos à saúde

Em busca de informações sobre essa

que pudessem atrapalhar seu dia a dia.

doença rara e até então desconhecida pela

Todos os exames feitos até o momento estão

família, uma tia minha leu na internet sobre o

dentro da normalidade.

Dudu Próspero e o procuramos no Facebook.

Gostaria de agradecer à APMPS, que, nos

Imediatamente, ele e sua tia Rosely entra-

piores momentos de nossas vidas, nos momen-

ram em contato comigo e, ao falar que esta-

tos em que estávamos desesperados, sem

ria em Ribeirão Preto para a consulta da

rumo, com medo, nos estenderam suas mãos

Natália, Rosely se prontificou a nos infor-

e nos orientaram. Sempre nos trataram com

mar mais sobre a doença e nos falou sobre a

muito carinho. Temos muito a agradecer e

APMPS-DR. A partir daí, passamos a conver-

pedimos a Deus que sempre os abençoe para

sar mais e decidimos nos filiar à Associação.

que possam, assim como fazem conosco, aju-

A APMPS-DR foi de fundamental impor-

dar mais e mais pessoas. Vocês estão sempre

tância. Não sabíamos nada sobre a doença
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A Natália é uma criança muito esperta e

cado com o geneticista Dr. Charles Marques
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em nossas orações. Muito obrigada por tudo!”

APAE

Pfizer

