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REGINA PRÓSPERO
Presidente do Instituto Vidas Raras

Diversas pesquisas ao redor do mundo 
colocam o hino nacional brasileiro entre os 

mais belos em termos de melodia, letra, mu-
sicalidade e exaltação à pátria – a despeito 

de sua complexa construção, que contém 
metáforas, inversões sintáticas e palavras pou-

co usuais, ser entrave para que a mensagem 
seja claramente compreendida. 

Entre essas expressões, está a que dá título a 
este editorial. De acordo com o dicionário, 

‘brado’ é o grito, clamor, voz propagada de 
modo intenso e forte e que pode ser ouvi-
da a longa distância; ‘retumbante’ é algo 

bombástico, que provoca um som muito 
alto, intenso e de grande repercussão. 

Portanto o brado retumbante de nosso 
hino traduz claramente o grito e o clamor 

- alto, intenso e de grande repercussão 
– que as pessoas com doenças raras vêm 

entoando ao longo da história pelo  
simples direito de viver.

Até o fechamento desta edição da Vidas 

Raras, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) estava julgando processo que trata 
sobre a obrigatoriedade de o poder públi-
co fornecer medicamentos de alto custo, 

mesmo que não estejam disponíveis na 
lista do Sistema Único de Saúde (SUS) ou 

ainda não tenham sido registrados pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). Essa é uma questão que afeta di-

retamente as pessoas com doenças raras. 
Confira, em Depoimentos,  o artigo, ou 
melhor, o brado retumbante escrito pelo 

Dudu Próspero a respeito do assunto.  
Esta edição traz, em P&D, uma reporta-

gem sobre o panorama atual da pesquisa 
clínica, aprovação e registro dos medica-

mentos no País e, também, uma avaliação 
sobre o mercado de trabalho para pessoas 

com deficiência.
 

Tenha uma boa leitura e viva a nossa 
pátria amada, Brasil. 

Brado  
retumBante
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Por Danielle Menezes

Especialista mostra como pessoas com  
algum tipo de deficiência podem melhorar  

a autoestima e alcançar objetivos 

Você é 
aquilo em que 
acredita ser 

pala
vRas

I r atrás dos objetivos. Não desistir dos sonhos. 

Acreditar em si mesmo. Esses são apenas alguns 

dos passos a serem dados pelas pessoas que 

desejam ter êxito em suas atividades - inde-

pendentemente de idade, sexo, etnia e ter uma defi-

ciência ou não. Em um país onde a acessibilidade 

ainda não atende por completo às necessidades das 

pessoas com deficiência, conquistar a felicidade e o 

sucesso, tanto pessoal quanto profissional, pode pare-

cer uma utopia. Porém ser uma pessoa determinada 

é essencial para conseguir o que se deseja. 

Segundo a psicóloga Verônica Sterzek Lin, moti-

vação, autoestima, autoconhecimento e até lide-

rança devem ser pontos primordiais no perfil de 

pessoas com alguma necessidade especial, já que o 

equilíbrio emocional é necessário para conquistar 

aquilo que se deseja. Suas áreas de atuação incluem 

programação neurolinguística (PNL) pela Sociedade 

Brasileira de Programação Neurolinguística, roteiro 

de nascimento e criança interior pela Escola 

Internacional Conexión Consciente, assessoria pes-

soal e profissional pela Sociedade Brasileira de 

Coaching e gerenciamento de qualidade de serviço 

pelo Disney Institute.

Em entrevista exclusiva à Vidas Raras, Verônica 

fala da importância do trabalho com indivíduos  

com necessidades especiais e como eles podem   

aprimorar esses pontos. 
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© Divulgação

‘‘O limite está dentro  
da cabeça de cada  

um. Não deixe nin-
guém influenciar 

suas escolhas  
e decisões’’

Estar motivado ajuda na realização  
das  conquistas?  Como isso pode  
ser melhorado?
A motivação tem papel fundamental nesse processo, 

e pode ser melhorada quando é trabalhada focando 

a automotivação, para que assim a pessoa consiga 

trilhar sua jornada da melhor forma possível, com 

maior autonomia.

Por que há necessidade de trabalhar  
questões como essa? 
A necessidade se dá pelos diversos desafios que a 

pessoa enfrenta durante seu crescimento e desen-

volvimento e pelas marcas deixadas pelo processo, 

principalmente em relação à autoestima.

Caso haja o interesse, a pessoa pode – e deve - 

procurar o apoio de uma equipe multidisciplinar 

composta por psicólogos, médicos e terapeutas, com 

o objetivo de proporcionar o máximo de autonomia 

para o indivíduo, abrindo-lhe um leque de possibili-

dades para que sinta motivação em sonhar, traçando 

metas e objetivos.

Como o autoconhecimento pode ajudar  
a melhorar a qualidade de vida de uma 
pessoa com algum tipo de deficiência?
Uma pessoa com deficiência, como qualquer outra, tem 

seus medos, conflitos, dúvidas, sonhos, desejos e pode 

sim ter sucesso em sua carreira, traçar metas e objeti-

vos de curto, médio e longo prazo, ir em busca de suas 

realizações, direitos, conquistar a felicidade e ser bem-

-sucedida em âmbito pessoal, financeiro e familiar.                                                                                    

O autoconhecimento promove o empoderamento, 

levando ao aprendizado da automotivação e estar sem-

pre atento ao seu poder interior. Para isso, é importante 

Verônica Sterzek Lin
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que o foco seja a pessoa e não sua ‘limitação’, uma vez 

que não é isso que define quem ela é.

O processo de autoconhecimento faz o ser humano 

se tornar mais consciente de suas potencialidades, pois 

permite à pessoa olhar para si mesma a partir de novas 

perspectivas, conseguindo desfazer-se de padrões men-

tais negativos, crenças limitantes, mágoas, lembranças 

e tristezas que a impediam de seguir em frente. 

E  o  q u e  e s s a  c o n s c i ê n c i a  p o d e 
proporcionar?
Faz a pessoa com deficiência conquistar o tão neces-

sário equilíbrio emocional, descobrindo assim seus 

dons e talentos tão necessários para a conquista de 

seus objetivos. O apoio de um profissional capacitado 

facilita o comprometimento no processo de autoco-

nhecimento, fazendo a pessoa aceitar, honrar e res-

peitar sua história, colocando como uma de suas metas 

‘fazer sua vida valer a pena’, tendo a plena certeza de 

que todo o necessário para realizar seus sonhos está 

dentro de si.

Ter uma vida social ativa é importante? 
É muito importante para qualquer pessoa. Os ganhos 

psicológicos são inúmeros: uma vida social saudável 

pode aumentar a autopercepção, trazendo um senti-

mento de pertencimento e acolhimento, elevando  

a autoestima. 

Existem métodos que trazem resultados 
co mp rovad o s  pa ra  a  me l ho ra  da 
autoestima?
Há estudos de casos que comprovam a melhoria das 

pessoas com deficiência em relação a sua autoestima, 

por exemplo, com a inclusão social em grupos de dança, 

esporte, cultura, escola e também no mundo do tra-

balho - sempre respeitando e adaptando o ambiente 

de acordo com as condições físicas de cada pessoa, 

bem como de seu potencial. 

O que a conquista de um trabalho ou de 
um cargo de liderança pode representar 
na vida de uma pessoa com deficiência?  
Para uma pessoa com deficiência, conquistar um tra-

balho ou cargo de liderança é o reconhecimento de 

toda uma história de superação. Infelizmente, o mer-

cado de trabalho ainda restringe muito o número de 

vagas em cargos de liderança para pessoas com defi-

ciência. São raros os casos de empresas que abrem esse 

espaço, e o número de deficientes que ocupam esses 

cargos vem aumentando a lentos passos. Uma pessoa 

com deficiência certamente pode se tornar líder, pois 

a liderança depende muito mais de sua postura, do 

quanto ela está determinada a conquistar e o que faz 

para desenvolver suas habilidades, do que as oportu-

nidades propriamente ditas.

Qual o papel da família nesse processo? 
A família tem papel fundamental no processo do 

desenvolvimento pessoal da pessoa com deficiência. 

A aceitação é o primeiro grande passo, pois o nasci-

mento de uma criança com deficiência ou algum 

acontecimento que a coloque nessa condição altera 

a dinâmica familiar. Cada membro da família vive de 

maneira particular a aceitação desse novo desafio, 

podendo frustrar ou adiar projetos familiares ou pes-

soais e perspectivas de estudo ou trabalho. Esse pro-

cesso exige dos familiares resiliência, mudança de 

conceitos, novos olhares e, principalmente, novas 

estratégias para enfrentar os acontecimentos da 

melhor forma possível.

Qual mensagem a senhora gostaria de 
deixar para as pessoas com alguma 
doença rara e que buscam essa motiva-
ção e autoestima? 
O limite está dentro da cabeça de cada um, ou seja, 

você é aquilo em que acredita. Não deixe ninguém 

influenciar as escolhas e decisões da sua vida.





O s anos 1990 trouxeram muitas 

discussões para o Brasil sobre 

os direitos das pessoas com 

deficiência. Naquela época, a 

entrada dos profissionais com algum tipo de 

necessidade especial no mercado de trabalho 

se dava,  principalmente,  a  partir  de 

organizações não governamentais (ONGs) 

ou ações organizadas pelas esferas do 

Governo. Pensando nisso, em julho de 1991, 

foi criada a Lei nº 8.213, nomeada Lei de 

Cotas, com o intuito de acabar com a 

exclusão dessas pessoas e  superar a 

discriminação da sociedade. A Lei determina 

que empresas que tenham mais de 100 

pessoas no quadro de funcionários devem 

designar pelo menos 2% das vagas a 

profissionais com algum tipo de deficiência. 

Vinte e cinco anos depois, as mudanças no 

mercado de trabalho para profissionais com 

necessidades especiais  são nítidas e 

importantes, porém, ainda há o que melhorar. 

Logo após a determinação da Lei, as 

empresas anunciavam vagas difíceis de serem 

preenchidas por esses profissionais, pois exigiam 

muito tempo de experiência e uma formação 

que pessoas com necessidades especiais ainda 

não tinham. Em artigo publicado no RH Portal, 

focado na área de recursos humanos, sob o 

título A Inclusão do Deficiente no Mercado de 

Trabalho, a recrutadora Renata Menezes Silva 

afirma que esse quadro mudou, já que os 

profissionais com deficiência se conscientizaram 

de que precisavam continuar avançando, 

principalmente nos estudos, para se tornarem 

profissionais bem qualificados. 

Na opinião do gerente de Recrutamento da 

Unisys, Alexandre Passos, é essencial que esses 

profissionais busquem ter mais conhecimento, 

técnicas empresariais e competências 

comportamentais. “Esse é um mercado difícil 

e muito concorrido, então, quanto mais os 

candidatos se prepararem, mais serão bem- 

-sucedidos em entrevistas e no dia a dia.” De 
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acordo com o recrutador da Unisys, empresa 

de atuação global em tecnologia da informação, 

o modelo ideal de integração do profissional 

com deficiência seria a oferta de um ambiente 

onde a empresa tente igualar as condições 

profissionais, seja por meio de facilidade de 

acesso, softwares de computador ou qualquer 

outra necessidade específica. “Só então a 

empresa deve treinar esses profissionais e, no 

f inal  de  um período de  aval ição do 

desempenho, passar retornos assertivos para 

desenvolvimento de carreira do profissional 

com deficiência”, diz ele. 

Segundo o especialista da área de 

Inteligência de Negócio do Vagas.com, Rafael 

Urbano, pessoas com necessidades especiais 

são grandes exemplos em qualquer situação, 

principalmente quando entram no mercado de 

trabalho. “A pessoa com deficiência já é uma 

vencedora por estar na sociedade e fazer tudo 

aquilo que faz. Conseguir o trabalho em que 

vai poder desempenhar suas funções é uma 

comprovação disso. Esse público é muito 

diferenciado porque tem uma vontade diferente. 

Uma vontade de vencer, de trabalhar e não olhar 

a condição como impedimento”, afirma. 

Formação e atualização 
proFissional 
Hoje, o mercado de trabalho pede uma 

renovação constante para os profissionais, 

sejam eles portadores de deficiência ou não. 

Por isso, a dica principal para profissionais 

com deficiência é ter uma melhor qualificação 

para competir igualmente com outras 

pessoas. Para Urbano, as recomendações são 

as mesmas para candidatos sem nenhum 

tipo de deficiência. “O candidato precisa ter 

um currículo objetivo, com todas as informações 

atualizadas. Também é importante descrever a 

relevância do serviço para as empresas onde ele 

trabalhou. Deixar evidente a formação é 

igualmente recomendado”, exemplifica. 

De acordo com o diretor de recursos 

humanos Wellington Maciel, a qualificação 

é essencial para o ingresso no mercado de 

trabalho. “Para que as pessoas com deficiência 

Alexandre Passos, gerente 
de Recrutamento da Unisys
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“O candidato precisa ter um 
currículo objetivo, com todas 

as informações atualizadas. 
Também é importante 

descrever a relevância do 
serviço para as empresas 

onde ele trabalhou. Deixar 
evidente a formação é 

igualmente recomendado”
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possam competir às melhores oportunidades de 

emprego, elas precisam se qualificar como qualquer 

outra, já que a contratação não deve ser diferenciada 

pela deficiência. O trabalhador será cobrado e avaliado 

com igualdade entre os demais, inclusive no fator de 

qualidade e eficiência na prestação dos serviços, 

respeitando apenas suas limitações, caso existam”, afirma. 

Segundo o gerente de Recrutamento da Unisys, o 

candidato precisa saber o que a empresa precisa, qual 

o  mercado em que ela  atua,  o  que busca e , 

principalmente, quais atividades são esperadas para 

cada função. “Estudos técnicos como idiomas ou 

qualquer outro conhecimento específico também são 

bem-vindos e podem ser feitos a distância”, afirma. 

Para ele, o candidato sempre deve estar aberto a novos 

conhecimentos e novas atividades, demonstrando 

vontade e um trabalho de qualidade.  

Atualmente, existem no mercado cursos de 

capacitação para pessoas com deficiência, voltados a 

áreas específicas de atuação ou comportamentais, que 

ajudam a desenvolver competências de relacionamento 

interpessoal, trabalho em equipe, comunicação e foco 

nos resultados. Além disso, os candidatos podem optar 

pelo ensino a distância, que ajuda na capacitação de 

acordo com a necessidade do profissional com 

deficiência, necessidade do cargo ou setor. 

o que ainda há de errado?
Desde a aprovação da Lei de Cotas, muita coisa mudou 

no mercado de trabalho para profissionais com deficiência. 

Porém o que ainda se vê é que muitas empresas não estão 

totalmente aptas a receber esses colaboradores. Uma 

pesquisa realizada pelo portal Vagas.com em maio de 

2016 comprovou que falta de oportunidade, baixos salários 

e ausência de plano de carreira são as principais queixas 

dos profissionais com deficiência. Das 4.319 pessoas 

entrevistadas, 62% revelaram ter enfrentado alguma 

dificuldade no mercado de trabalho.

 De acordo com Maciel, uma parte das empresas tende 

a cumprir essa lei para estar regular diante da legislação 

e evitar o prejuízo advindo de possíveis multas. “Porém 

José Petrônio Gonsaga da Silva

a pessoa com deficiência é capaz de realizar atividades 

com a mesma – ou até mais - qualidade e eficiência que 

um profissional não deficiente, levando em consideração 

que, para isso, algumas medidas precisam ser adotadas, 

como compatibilizar as competências e as necessidades 

dos candidatos”, afirma. Em sua opinião, a inclusão de 

pessoas com deficiência nas corporações vai além do 

cumprimento de uma cota, já que é uma atitude de 

cidadania e responsabilidade. “Pior do que a barreira 

física ou mental é a barreira atitudinal, que evidencia a 

rejeição das pessoas com deficiência, que por muitas 

vezes se sentem como se fossem um objeto sendo leiloado 

em busca do cumprimento de uma cota”, completa. 
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Rafael Urbano, especialista em
Inteligência de Negócio do Vagas.com

Wellington Maciel, diretor de RH

Quem viveu isso na pele foi o assessor jurídico José 

Petrônio Gonsaga da Silva. Aos dois anos de idade, uma 

injeção mal aplicada no músculo lhe fez perder os 

movimentos da perna, tornando-o deficiente físico. Graças 

a muitas fisioterapias, ele não depende mais da cadeira 

de rodas, porém, ainda tem dificuldades para andar. Hoje, 

aos 40 anos de idade e depois de cinco empregos, Silva 

conta que o início da carreira foi complicado, já que as 

empresas desmereciam seu trabalho. “A primeira 

dificuldade que encontrei no mercado foi provar que eu 

era capaz de desempenhar qualquer função sem problema 

algum. No início, as empresas não queriam aceitar pessoas 

com deficiência por achar que não podemos fazer nada”, 

relata.  Para ele, o mundo corporativo ainda não está apto 

a receber profissionais com algum tipo de deficiência. “O 

que falta para o mercado de trabalho estar mais bem 

preparado é oportunidade nas vagas e melhor estrutura 

física das instalações”, conclui. 

Para Rafael Urbano, ainda há necessidade de 

reestruturação no processo para ter um profissional com 

deficiência. “É importante que a empresa saiba qual 

processo irá adotar, o que ela vai oferecer e como vai se 

estruturar para adquirir e receber essa mão de obra. O que 

essas empresas vão fazer de diferente para absorver essa 

demanda, que vem crescendo cada vez mais no mercado 

de trabalho? Existem trabalhadores disponíveis e eles 

precisam ser bem cuidados e bem olhados”, completa. 

 Na opinião de Alexandre Passos, a Lei pode funcionar 

como um incentivo ao deficiente ser inserido no mercado 

de trabalho, mesmo que ainda haja falhas. “A 

obrigatoriedade da contratação desses profissionais trouxe 

problemas como formação e inserção no mercado, que 

talvez não fossem discutidos sem ela. Ainda temos muito 

o que melhorar, mas proporcionar uma chance profissional, 

com oportunidade de carreira e ganhos financeiros, pode 

ser um passo em direção à inserção desses profissionais 

no mercado de trabalho competitivo atual”, afirma.  
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A pesar de existirem aproximada-

mente oito mil doenças raras diag-

nosticadas no mundo e cerca de 13 

milhões de pessoas vivendo com 

elas somente no Brasil, os investimentos em pes-

quisa e desenvolvimento de novos medicamentos 

ainda apresentam dados tímidos. Segundo a Asso-

ciação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa 

(Interfarma), embora o Brasil caminhe para a 

quarta posição no ranking mundial do mercado 

de medicamentos, o País ainda ocupa a 13ª coloca-

ção entre aqueles que mais realizam pesquisas clí-

nicas. Apenas 2,3% dos estudos em andamento no 

mundo estão sendo conduzidos aqui, de acordo 

com o Clinical Trial, serviço do Instituto Nacional 

de Saúde dos Estados Unidos que compila e regis-

tra dados internacionais sobre estudos clínicos 

com a participação de humanos.

A lógica de mercado é cruel. “O que move a 

inovação e a pesquisa clínica são os recursos que 

retornam aos investidores, para que façam novos 

estudos”, diz a diretora da Interfarma e especialista 

em doenças raras, Maria José Delgado Fagundes. 

Logo, por possuir um número reduzido de pacien-

tes, as doenças raras acabam negligenciadas. 

Atualmente, apenas 14 produtos voltados às 

síndromes raras estão registrados e disponibiliza-

dos para incorporação no País. A doença de Gau-

cher é a única a possuir o Protocolo Clínico e 

Diretrizes Terapêuticas (PCDT), restando às pes-

soas acometidas pelas demais doenças recorrerem 

a ações judiciais para terem garantidos seus direi-

tos de acesso aos medicamentos.

No País, muito se fala sobre a lentidão na 

aprovação de novas drogas. Porém, ao entender-

mos a complexidade do processo, que vai da con-

Entenda o processo de aprovação 
de medicamentos e por que há  
tão pouco investimento em novas  
drogas para doenças raras no País 

Doses 
vitAis

Por Daniella Pina
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dução de pesquisas clínicas até a incorporação na 

lista de medicamentos de alto custo do Sistema 

Único de Saúde (SUS), percebe-se que o problema 

vai além do processo regulatório, começando na 

pouca experiência dos centros de pesquisa e no 

baixo investimento em inovação no País. 

Mas afinal, por que conduzir uma pesquisa 

para novos medicamentos é tão complexo? Segun-

do a presidente-executiva da Sociedade Brasileira 

de Profissionais em Pesquisa Clínica (SBPPC), Dra. 

Greyce Lousana, a pesquisa clínica está dividida em 

três etapas básicas (ver box), que ainda sucede um 

estudo pré-clínico, em que são analisados o com-

portamento de determinada substância no orga-

nismo animal. A fase clínica é realizada em seres 

humanos e, só depois de concluída, o medicamen-

to pode ser liberado para comercialização e dispo-

nibilizado para uso da população.

Fases Da Pesquisa clínica

Fase I – Avalia a segurança do produto investigado, 

testando-o pela primeira vez em pequenos grupos 

(de 10 a 30 pessoas) de voluntários sadios. 

Podem ocorrer exceções, se estiverem sendo 

avaliados medicamentos para câncer ou Aids,  

por exemplo. Se o produto se mostrar seguro, 

passa-se para a fase II.

Fase II – Investiga a dose do produto, com o objetivo 

de avaliar a eficácia da medicação e sua 

funcionalidade. Participam dessa fase de 70 a 100 

pessoas já acometidas pela doença. Nessa etapa, 

também são obtidas informações mais detalhadas 

sobre a toxicidade do produto. Muitos estudos são 

descartados nessa fase, pois embora se mostrem 

seguros na fase I, acabam sendo muito tóxicos. “Às 

vezes, ao ajustar a dose do produto com a resposta 

desejada, observa-se que ele possui muitos eventos 

adversos, ou seja, mais riscos do que benefícios. Não 

conseguir passar de uma fase para a outra é um dos 

fatores que contribuem para a morosidade da condução 

de uma pesquisa”, relata a presidente-executiva da 

SBPPC, Dra Greyce Lousana. Se tudo correr de acordo 

com o esperado, avança-se para a fase III.

Fase III – Nessa etapa, os estudos de fase II são 

ampliados e a dose ideal do produto é definida. 

Participam de 100 a mil pacientes. Geralmente, os 

estudos dessa fase são randomizados, ou seja, os 

pacientes são divididos em dois grupos: controle 

(que recebe o tratamento padrão) e investigacional 

(que recebe a nova medicação). A divisão entre os 

grupos é feita por sorteio. Ao final da fase III, é 

pedido o registro do produto para a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Depois de 

autorizado, o produto passa a ser comercializado. 

Greyce Lousana, presidente- 
-executiva da SBPPC
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AgênciAs regulAtóriAs
Os estudos para aprovação de novos medicamen-

tos envolvem a análise e autorização de agências 

regulatórias desde a fase pré-clínica. Na fase clí-

nica, cada estudo passa por aprovações éticas e 

técnico-legais, de responsabilidade do Sistema 

CEP-Conep e da Anvisa, respectivamente. 

Segundo a presidente-executiva da SBPPC, a 

dupla avaliação do Sistema CEP-Conep acontece 

para pesquisas de áreas temáticas especiais: é o 

caso de estudos envolvendo genética, reprodução 

humana e cooperação internacional. Em todos 

eles, além da avaliação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP), é necessária a avaliação da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP). No caso das doenças raras, a maioria 

dos estudos precisa de dupla avaliação do sistema 

por estar relacionada a instituições internacio-

nais. Esse é um dos motivos pelos quais muitas 

indústrias multinacionais reclamam da análise 

regulatória no Brasil. 

“Um questionamento bastante importante é: 

se quem credencia e dá autorização para um 

comitê de ética funcionar é a própria Conep, 

então por que ela não confia na avaliação de 

quem ela disse que poderia trabalhar?”, reflete 

Greyce. Na opinião da pesquisadora, o problema 

de avaliação ética é muito maior do que o prazo 

para a avaliação de um projeto. “Vivemos a falên-

cia de um sistema, que hoje possui uma forma de 

funcionamento pouco efetiva e não consegue 

atingir o controle social que deveria”, completa. 

Para ela, o ambiente regulatório instável é um 

entrave para o desenvolvimento de novas pesqui-

sas. “O primeiro grande problema é que essa ins-

tabilidade gera receio em indústrias que tenham 

interesse em investir em pesquisa no País.” 

Para pessoas com doenças raras, a participa-

ção em pesquisas clínicas, muitas vezes, é o aces-

so mais rápido a determinados medicamentos. 

Logo, se não há novos estudos, esse acesso se tor-

na ainda mais difícil. “É preciso entender que a 

condução de uma pesquisa não garante a qualida-

de de um produto, afinal trata-se de uma experi-

mentação. Porém, na medida em que um país con-

duz mais estudos, ele tem mais informações acer-

ca de projetos futuros”, argumenta a presidente-

-executiva da SBPPC. Também é comum a 

existência de estudos multicêntricos conduzidos 

simultaneamente em várias partes do mundo. 

Nesse sentido, a morosidade para que alguns 

estudos cheguem ao Brasil também impossibilita 

a inclusão de participantes brasileiros em pesqui-

sas voltadas às doenças raras. 

Além das questões regulatórias, Greyce aponta 

outro problema: a profissionalização dos centros de 

pesquisa. De acordo com ela, ainda falta no Brasil 

centros que atuem de maneira profissional e este-

jam focados na condução de pesquisas. Muitas 

vezes, embora tenham bons médicos, esses centros 

não possuem estrutura, equipes e treinamentos 

adequados, além de entendimento das regras inter-

nacionais e comitês de ética preparados para a con-

dução dos estudos. A inspeção das boas práticas clí-

nicas nos centros de pesquisa fica a cargo da Anvisa. 

“Creio que mesmo que não tivéssemos problemas 

regulatórios, a questão da condução de pesquisa 

não seria resolvida. O Brasil não tem tradição em 

pesquisa. Se inovássemos mais, faríamos muito 

mais estudos clínicos.”

Segundo o ex-presidente da Anvisa Dirceu 

Raposo, existem ainda dificuldades na compreen-

são de alguns produtos submetidos à aprovação por 

parte dos técnicos das agências reguladoras. Isso 

porque eles precisam conhecer rapidamente tudo o 

que foi desenvolvido durante anos por uma indús-

tria farmacêutica. Raposo afirma que existe uma 

tendência no Brasil de culpar as agências regulató-

rias e a Conep pelos problemas relacionados à apro-

vação de medicamentos, sem considerar a impor-

tância da garantia da segurança do paciente diante 

de um novo produto. “A Anvisa deve trabalhar sem-
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Acesso Aos medicAmentos
Para que um medicamento possa chegar aos 

pacientes através do Sistema Único de Saúde 

(SUS), é necessário que, após a aprovação da 

Anvisa (depois de todas as etapas da pesquisa 

clínica), ele também seja avaliado e aprovado pela 

Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS (Conitec). O órgão é 

responsável pelo assessoramento do Ministério da 

Saúde na incorporação de medicamentos, 

produtos e procedimentos pelo SUS, bem como na 

constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas (PCDT). 

Para proferir suas recomendações, a Conitec 

se baseia na análise das melhores evidências 

disponíveis sobre a eficácia, efetividade, acurácia 

e segurança de medicamentos, assim como na 

avaliação de estudos econômicos dessas 

tecnologias, elaborados sob a perspectiva do SUS. 

Antes da emissão de parecer final, os relatórios 

são submetidos à consulta pública. As 

contribuições recebidas são analisadas e a Conitec 

então profere a recomendação final sobre a 

incorporação da tecnologia no Sistema Único  

de Saúde. 

As consultas em andamento, tecnologias 

incorporadas ao SUS, legislação e outras 

informações sobre a Comissão estão disponíveis à 

população por meio do site conitec.gov.br.

pre observando seus processos e analisando o que 

pode ser melhorado, inclusive no sentido de diminuir 

o tempo necessário para a autorização de uma pes-

quisa.” De acordo com o ex-presidente da Agência, é 

preciso saber também que muitas vezes os projetos e 

processos submetidos à Anvisa têm má qualidade téc-

nica e não estão em conformidade com a legislação. 

“São várias questões envolvidas e não se pode  

focar apenas um dos lados.” 

Independentemente dos responsáveis 

por esses entraves, os pacientes são os 

mais prejudicados por eles, não apenas 

como participantes de pesquisa, mas como 

cidadãos que deveriam ter acesso a um 

direito básico: a saúde. “Não adianta fazer 

leis de acesso para pacientes de doenças 

raras se elas não funcionarem efetivamen-

te”, conclui Greyce. 

em respeito Ao 
direito à vidA
Atualmente, o Supremo Tribunal Federal (STF) 

está julgando a obrigatoriedade de arcar ou não 

com medicamentos de alto custo que não estão 

incluídos no SUS. Ainda em discussão, a pauta 

também pode determinar se é obrigação do 

poder público financiar drogas que não têm 

autorização da Anvisa. O que se alega é que a 

judicialização envolvendo medicamentos de alto 

custo pode desestabilizar o sistema de saúde. 

Os argumentos dos parlamentares não con-

sideram, porém, o direito à vida, garantido a 

todos os cidadãos brasileiros, sem distinções. 

Diante desse cenário, o Instituto Vidas Raras 

reforça seu compromisso com a luta pelos 

direitos de todos aqueles que possuem doenças 

raras. “Ceifar o direito do cidadão a um trata-

mento digno, adequado e de extrema impor-

tância à continuidade da vida é o mesmo que 

decretar sua pena de morte, de forma velada”, 

disse a presidente do Instituto, Regina Próspe-

ro, em carta pública.

Por meio de participação política e intensa 

mobilização nas redes sociais, o Instituto Vidas 

Raras convoca todos os pacientes e familiares 

de pessoas com doenças raras para fazerem par-

te desse movimento contra a decisão do STF e a 

favor do direito à vida! 

[Leia o depoimento de Dudu Próspero, 

paciente de MPS, na pág. 34.] 
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Por Daniella Pina e Danielle Menezes

Colher  
os frutos

Instituto Vidas Raras. Assim passa a se chamar a 
antiga Associação Paulista dos Familiares e Amigos 
dos Portadores de Mucopolissacaridoses e Doenças 
Raras (APMPS-DR). A mudança do nome representa 
a dimensão do trabalho atingido pela entidade,  
que há tempos já assistia pessoas e familiares de 
pacientes de diversas síndromes raras, e não 
somente as mucopolissacaridoses. Na terceira e 
penúltima parte do Especial 15 Anos, a presidente do 
Instituto Vidas Raras fala sobre essa e outras 
mudanças e os desafios a serem enfrentados daqui 
para a frente!

Com novo nome, Instituto Vidas Raras amplia assistência 
às pessoas com síndromes raras e anuncia as principais 
consequências da novidade

especial   15 anos

18
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Criado em 1831 pelo filósofo francês Augusto 
Comte, o termo ‘altruísmo’ expressa um 
tipo de comportamento em que ações 
voluntárias de um indivíduo ou grupo bene-

ficiam outras pessoas. Em outras palavras, representa o 
impulso que inclina seres humanos a se dedicarem aos 
outros, sem esperar nada em troca.

Quase dois séculos desde a criação do termo, o sen-
timento é o mesmo que norteia as ações do Instituto 
Vidas Raras. Criado em 2001 por pais de pacientes com 
MPSs – ainda sob o nome de Associação Paulista de 
Mucopolissacaridoses –, o Instituto chega aos seus 15 
anos com uma mudança importante para as pessoas 
acometidas por síndromes raras. Sua presidente, Regina 
Próspero, explica que após diversas manifestações de 
pacientes, familiares e colaboradores interessados em 
oferecer e pedir ajuda, a diretoria entendeu que a mudança 
no nome da entidade era necessária para representar a 
dimensão do trabalho exercido. “Nosso projeto tomou 
uma proporção tão grande que ultrapassamos também 

as fronteiras do País. Era importante deixarmos claro 
que nosso público hoje são pessoas acometidas por qual-
quer síndrome rara”, diz.

Como toda grande mudança, os ajustes relacionados 
ao novo nome serão executados em etapas. Atualmente, 
estão sendo feitas adequações nas partes técnicas e de 
informação, como a infraestrutura de tecnologia da infor-
mação (TI) para adequação do site, sistema de gestão 
de pacientes e redes sociais da entidade (Facebook, 
Twitter e Instagram). “Essas fases acontecerão aos pou-
cos, para que não causem nenhum impacto aos nossos 
assistidos”, garante Regina. O objetivo é mostrar a todos 
que o Instituto Vidas Raras ampliou sua atuação, mas a 
qualidade, transparência e seriedade do trabalho conti-
nuam as mesmas. De acordo com a presidente, todas as 
precauções jurídicas também estão sendo acertadas para 
que tudo esteja de acordo com a legislação vigente.
Quanto às pessoas com síndromes raras e seus familia-
res, maiores interessados nas ações do Instituto, as 
mudanças devem aperfeiçoar o trabalho oferecido 
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atualmente. “Estamos constantemente em busca do 
melhor para os que dependem de nós e de fazer por eles 
como se fosse para nós mesmos”, diz Regina. Segundo 
ela, o aprimoramento ocorre inclusive com a busca de 
novas parcerias em âmbitos nacional e internacional. A 
proposta está ancorada na procura por novos desafios, 
pesquisas, terapias e medicamentos, procurando trazer 
o que existe de mais moderno no Brasil e no mundo às 
pessoas assistidas. “Estamos negociando soluções efe-
tivas em políticas públicas para as síndromes raras, 
motivo que nos faz trabalhar incansavelmente em busca 
de parlamentares que possam apoiar essa causa.”

O contato com o poder público, aliás, tem sido um 
dos focos de trabalho do Instituto Vidas Raras diante de 
um momento de tantas mudanças recentes no País. As 
transformações no cenário político, econômico e social 
também são uma preocupação no “mundo dos raros”, 
como descreve a presidente. “Como o Governo está bus-
cando reduzir despesas, estamos cada vez mais na ‘linha 
de tiro’ com nossos medicamentos, ainda aguardando 
uma aprovação da Comissão Nacional de Incorporação 
de Tecnologias (Conitec) para entrada na lista de medi-
camentos de alto custo do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Nunca fomos a favor da judicialização e sempre 

cobramos nossos governantes para regularizar as sín-
dromes com que trabalhamos. Não está fácil, mas desis-
tir não faz parte do nosso vocabulário.”

Para caDa Desafio, 
Persistência!
Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelo Instituto 
nos últimos anos é justamente o fato de que muitos 
medicamentos ainda não foram incluídos na lista do 
SUS. Hoje, a maioria dos pacientes precisa recorrer à 
judicialização para conseguir o tratamento adequado. E 
o problema vai além: quando familiares recorrem ao 
poder judiciário para que os pacientes tenham acesso 
ao medicamento, enfrentam burocracia e demora na 
liberação do tratamento. 

Para Regina, essa é a principal dificuldade. “Infelizmente, 
ainda persiste a falta de conscientização do Governo, do 
Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça, dos meios 
de comunicação e até da própria sociedade, de que esta-
mos falando de doenças com sintomas terríveis. O tempo 
de atuação e resposta é determinante para uma pessoa 
acometida por uma síndrome rara ficar entre a vida ou 
a morte. Hoje, a única oportunidade de ter acesso ao tra-
tamento é pela Justiça”, afirma. E completa: “Sempre 
seguimos todas as determinações e orientações do 
Ministério da Justiça para conseguir acesso aos trata-
mentos, mas a demora e a burocracia acabam conde-
nando esses pacientes. Atualmente, temos de aguardar 
aproximadamente 90 dias para obter algum retorno, sem 
saber se o paciente terá direito ou não ao tratamento”.  

Por esse motivo, o Instituto Vidas Raras luta diaria-
mente para que a judicialização não seja o único meio 
de acesso a esses tratamentos. A entidade trabalha para 
que haja também a incorporação dos medicamentos 
aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) na lista de medicamentos de alto custo do SUS.  

Outro modo de os pacientes terem acesso aos medi-
camentos seria por meio de pesquisas clínicas, que 
dependem do incentivo governamental e do interesse 

“Nunca fomos a favor da 
judicialização e sempre 
cobramos nossos gover-
nantes para regularizar  
as síndromes com que tra-
balhamos. Não está fácil, 
mas desistir não faz parte 
do nosso vocabulário”

especial   15 anos

Regina Próspero 
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Bastante ativo nas redes sociais, o Instituto Vidas 

Raras trabalha com uma linha de pensamento vol-

tada à promoção da vida. Segundo a assessora de 

Comunicação da entidade, Rosely Maria, a estraté-

gia desenvolvida nos canais sociais busca o auxílio 

de conteúdos que agreguem valor e proponham 

uma força positiva nesse sentido. “Não enganamos 

nem omitimos fatos, mas sim promovemos situa-

ções reais e histórias motivadoras que valem a pena 

serem seguidas e compartilhadas. Procuramos estar 

constantemente atualizados sobre os mais diversos 

assuntos quando se fala em doenças raras. É um 

trabalho constante, que requer grande dedicação”, 

diz. Contra a desinformação, o objetivo de tais ações 

é levar conhecimento, esclarecimento e orientação 

ao maior número possível de pessoas, com auxílio 

de ferramentas com alto poder de alcance. 

ferraMentas De 
transforMação

das indústrias farmacêuticas que produzem esses remé-
dios (saiba mais na página 14). Além disso, as normas 
para realizar pesquisas nem sempre levam em conta as 
peculiaridades de doenças raras, o que pode dificultar 
ainda mais o processo. O estabelecimento das políticas 
públicas para atenção às pessoas com doenças raras 
trouxe um grande avanço para o Brasil, mas o País ainda 
está atrasado e precisa pensar novas possibilidades tera-
pêuticas para esses pacientes. 

“Estamos há muitos anos no trabalho para regulari-
zar os medicamentos pelos Protocolos Clínicos e 
Diretrizes Terapêuticas (PCDTs) por meio da Conitec. 
O Grupo de Trabalho de Doenças Raras nasceu por insis-
tência tanto nossa quanto de associações que em con-
junto foram buscar regulamentações e acolhimento. Não 
é por falta de insistência, pois marcamos presença em 
todos os momentos importantes para os raros, tentando 
convencer os governantes de que a situação está desfa-
vorável para quem precisa de tratamento de alto custo 
para sobreviver. Todos precisam entender que estamos 
falando de vidas. Vidas frágeis e que não têm outra opção 
senão brigar por elas”, conclui Regina. 
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Por Danielle Menezes 
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Prevenção 
é o futuro 
Indispensável para a saúde infantil, a triagem neonatal 
ganhou avanços importantes nos últimos anos. Porém o 
diagnóstico de apenas seis doenças ainda é insuficiente 
para a assistência às doenças raras 
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de vida, com aumento da sobrevida e diminuição da 

chance de ter anemia e outras doenças no sangue.” 

De acordo com Dra. Carmela, para estarem no 

PNTN, as doenças devem obedecer aos seguintes cri-

térios: serem graves e de alta prevalência/incidência 

na população de nascidos vivos, não apresentar qual-

quer sinal ou sintoma clínico ao nascimento e serem 

patologias cujo prognóstico de vida possa ser 

C olher testes, visitar hospitais, procurar res-

postas. Essas são situações que fazem parte 

do cotidiano de famílias que vivem em 

busca de algo em comum: o diagnóstico. 

A rotina é a mesma, só mudam os resultados. Conviver 

com os sintomas sem saber ao certo o motivo é a rea-

lidade de muitos brasileiros que têm alguma doença 

rara e passam anos à espera de respostas. A triagem 

neonatal pode ser a solução para essas pessoas. 

Atualmente, o teste do pezinho básico disponível na 

rede pública de saúde no Brasil é capaz de identificar 

até seis doenças crônicas, genéticas e incuráveis. Já na 

rede privada, a triagem estendida pode diagnosticar até 

48 patologias e chega a custar até R$ 425. Mas e as famí-

lias que não podem pagar pelo teste completo?  

O exame do pezinho faz parte do Programa Nacional 

de Triagem Neonatal (PNTN), uma estratégia preven-

tiva em saúde pública, que permite a eliminação das 

sequelas e diminui a mortalidade infantil, fatores asso-

ciados às doenças diagnosticadas pelo exame. Segundo 

a geneticista e pediatra Dra. Flavia Balbo Piazzon, em 

13 de julho de 1990, a Lei Federal n° 8.069 tornava obri-

gatório o teste de triagem em todas as crianças brasi-

leiras para a fenilcetonúria e o hipotireoidismo 

congênito. Entretanto, apenas em 2001, por meio da 

Portaria n° 822, o Programa Nacional de Triagem 

Neonatal do Ministério da Saúde começou a ser obri-

gatório no Sistema Único de Saúde. Atualmente, o teste 

básico, oferecido pelo SUS, é capaz de diagnosticar 

fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, anemia fal-

ciforme, hiperplasia adrenal congênita, fibrose cística 

e deficiência de biotinidase. 

Na opinião da coordenadora do Programa Nacional 

de Triagem Neonatal no estado de São Paulo, Dra. 

Carmela Maggiuzzo Grindler, o teste do pezinho é fun-

damental para o diagnóstico dessas doenças, já que elas 

não apresentam sintomas nos primeiros meses de vida. 

“Isso pode garantir sobrevida normal com integração 

social plena, com preservação da capacidade cognitiva 

da criança. Também determina melhora da qualidade 

Dra. Carmela Maggiuzzo Grindler
durante o 3º Congresso Internacional 

Sabará de Saúde Infantil
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melhorado com a introdução de um tratamento pre-

coce, oportuno e adequado. “O teste do pezinho faz 

toda a diferença no prognóstico e qualidade de vida 

dessas crianças e de suas famílias. Os profissionais da 

triagem neonatal acreditam piamente que escrevem 

todos os dias novas histórias de vida para essas pes-

soas. Eles constroem silenciosamente, com muito 

compromisso e profissionalismo, o SUS que não é 

midiático, mas funciona”, afirma. 

Por isso, se o Programa Nacional de Triagem 

Neonatal oferecido pelo SUS contemplasse um número 

maior de doenças, o tempo de diagnóstico seria menor 

e as chances de as crianças não terem grandes sequelas 

se estenderiam. Atualmente, Dra. Carmela e sua equipe 

estão estudando o teste do pezinho ampliado. Segundo 

ela, o exame pode aumentar o número de diagnósticos 

de doenças raras, o que pode ser feito pela metodologia 

do teste. “O grande desafio é garantir em escala popu-

lacional tudo o que é necessário para cuidar de todos 

os doentes: exame de seleção, exame confirmatório, 

outros exames de análises clínicas e de imagem que 

promovem o dimensionamento das lesões orgânicas; 

após o diagnóstico, espaço assistencial adequado para 

cada patologia, rede de profissionais especializados e 

capacitados para garantir a integralidade do atendi-

mento das necessidades dessas pessoas e, acima de 

tudo, o tratamento oportuno, ideal e adequado para 

cada uma delas. Cada doença rara atinge um pequeno 

número de indivíduos, mas todas juntas representam 

muitos a serem atendidos. Estimamos que só no estado 

de São Paulo nasçam anualmente entre 18 e 24 mil 

pessoas com uma doença rara. Na triagem neonatal, 

temos que atender a todos, de modo integral, desde o 

diagnóstico até o fim da vida. Não basta fazer um 

exame”, completa. 

De acordo com Dra. Flavia, a ampliação da triagem 

neonatal seria o ideal para detectar o maior número 

possível de doenças para as quais existam testes de tria-

gem que tenham resultados sólidos. “Acho importante 

termos a triagem neonatal biológica, que é o teste do 

pezinho. Mas se incluirmos também o teste do olhinho, 

para a detecção de retinoblastoma e outras doenças 

congênitas oculares; teste da orelhinha, para a detecção 

de casos de surdez congênita; e do coração, que indi-

caria má formações cardíacas congênitas, seria uma 

revolução, um salto no número de doenças investiga-

das e rapidez no diagnóstico, com grande impacto na 

manutenção da vida de nossos bebês.”

Os profissionais da tria-
gem neonatal acreditam 
piamente que escrevem 
todos os dias novas histó-
rias de vida para essas pes-
soas. Eles constroem silen-
ciosamente, com muito 
compromisso e profissio-
nalismo, o SUS que não é 
midiático, mas funciona

Dra. Carmela M. Grindler
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Em 2005, o American College of Medical Genetics and 

Genomics, uma importante organização da área de gené-

tica médica dos Estados Unidos, recomendou a introdu-

ção de 29 novas patologias que preenchem os critérios de 

inclusão na triagem neonatal, porque há tratamento e 

conhecimento sobre a evolução natural das doenças.  

aléM Do teste 
Assim como o diagnóstico, é responsabilidade do sis-

tema de saúde pública garantir a assistência às crianças 

com resultados positivos. Segundo Dra. Carmela, todas 

as crianças cujos diagnósticos de suas doenças forem 

indicados pelo teste do pezinho no estado de São Paulo 

são assistidas em Centros Especializados de Referência. 

Todos os Centros são ligados à Coordenadoria Estadual 

de Triagem Neonatal. 

“No caso do resultado positivo, a família é con-

tatada via telefone pelos Serviços de Referência de 

Triagem Neonatal (SRTN). Em seguida, são realiza-

dos os exames confirmatórios da doença suspeitada 

ou o encaminhamento da família para a primeira 

consulta médica especializada. Essas sequências de 

ações são promovidas pelos potentes sistemas de 

busca ativa dos SRTN, que já definem dia, hora, local 

e o profissional responsável que realizará o primeiro 

atendimento. A família e o bebê selecionado pela tria-

gem neonatal têm acesso priorizado e garantido em 

nossos serviços médicos ambulatoriais habilitados 

pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal”, informa 

Dra. Carmela. Ainda segundo ela, devido à complexi-

dade das patologias selecionadas pelo teste do pezi-

nho, há necessidade de que a assistência integral aos 

doentes seja feita por equipes multiprofissionais, que 

devem atender essas pessoas e suas famílias desde o 

momento do diagnóstico até o fim de suas vidas.

A orientação também faz parte do Serviço de 

Referência de Triagem Neonatal. “Todas as famílias 

são informadas sobre a origem genética dessas doen-

ças. Nos ambulatórios dos SRTN, temos profissionais 

capacitados para fazerem a orientação familiar e sobre 

o risco de a doença se repetir na mesma família. O 

risco de um casal que tem um filho doente ter um 

segundo filho com a mesma doença é igual ao da pri-

meira vez (25%)”, afirma a coordenadora do Programa 

Nacional de Triagem Neonatal no estado de São Paulo.   

Os SRTN disponibilizam, por via eletrônica ou 

telefônica, apoio matricial com orientações para qual-

quer profissional da saúde, assim como para qualquer 

pessoa da população em busca de orientações sobre 

o teste do pezinho - por exemplo, como realizá-lo, 

quais os benefícios, quando e onde coletar o exame. 

“Tão importante quanto selecionar crianças doentes 

é garantir para todas as demais famílias que seus 

filhos não tenham as doenças elencadas pelos exa-

mes da triagem neonatal”, conclui Dra. Carmela. 

Dra. Flavia Balbo Piazzon
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Por Fernando Inocente
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Mulher  
de fibra

Psicóloga funda instituto para tornar 
a fibrose  cística conhecida no Brasil
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T ambém conhecida como mucoviscidose, 

doença do muco mais viscoso ou doença do 

beijo salgado – pelo suor mais salgado sen-

tido ao beijar a pele de quem a possui –, a 

fibrose cística é uma enfermidade genética ainda sem 

cura, que deixa a secreção do organismo mais espessa. 

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, estima-se 

que um a cada 10 mil nascidos tenha a doença. Entretanto, 

de acordo com dados atualizados, apenas 4.500 pessoas 

estão em tratamento. Uma delas é a psicóloga, fundadora 

e diretora-geral do Instituto Unidos pela Vida, Verônica 

Stasiak Bednarczuk de Oliveira. A história de Verônica, 

que é de Curitiba (PR), tem 30 anos e só foi diagnosticada 

aos 23, certamente se parece com a de tantos outros que 

não receberam o diagnóstico precoce nem tiveram acesso 

ao tratamento adequado.

Histórico
Segundo ela, desde pequena sempre teve sérios proble-

mas de saúde, o que acarretava, em média, cinco pneu-

monias por ano. Com isso, passou por cirurgias para 

retirar a vesícula e duas partes do pulmão direito. Além 

disso, foram várias internações, inclusive na UTI. 

“Em 2009, após dois meses internada para tratar uma 

grave pneumonia e uma pancreatite, que necrosou parte 

do meu pâncreas, recebi o diagnóstico para fibrose cís-

tica. Na época, minha família e eu não a conhecíamos. 

Nunca tínhamos ouvido falar, na verdade. Ficamos 

assustados, claro, mas o diagnóstico foi um verdadeiro 

presente, pois ao saber o que eu tinha, tudo mudou, 

sendo mais fácil lidar com a situação”, explica.

Verônica conta que antes de chegar ao diagnóstico, 

sempre foi tratada como uma pessoa portadora de 

asma, bronquite, rinite, entre outras doenças. “Desde 

os meus primeiros meses de vida, os sintomas já apa-

receram, principalmente os respiratórios, mas nin-

guém sabia o que era realmente.”
Verônica Stasiak Bednarczuk de 
Oliveira, fundadora e diretora-geral 
do Instituto Unidos pela Vida

“O diagnóstico foi
um dos meus maiores 
presentes, pois posso 

fazer o tratamento 
correto e, principalmente,

entender todas as
situações que vivi

desde criança”
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Apesar das constantes idas a médicos e hospitais, 

a psicóloga, que é especialista em análise do compor-

tamento, teve uma infância feliz, já que brincava bas-

tante, frequentava a escola e era escoteira. “Consegui 

ter uma infância normal e, apesar das complicações, 

meus pais nunca me privaram de nada. Isso me deu 

forças para seguir firme”, declara.

saber lidar
Segundo Verônica, sua principal limitação pela enfermi-

dade é a dificuldade respiratória ao praticar exercícios 

físicos e atividades intensas. Por outro lado, ela explica 

que a realização dos exercícios proporciona melhora 

considerável na respiração e capacidade pulmonar.

Engana-se quem pensa que a psicóloga deixou-se 

abater com a descoberta da doença. Pelo contrário: ao 

saber o que tinha de fazer, sua qualidade de vida melho-

rou bastante e ela lida muito bem com a fibrose cís-

tica. “Ratifico que o diagnóstico foi um dos meus 

O Dia Mundial da Fibrose Cística 

é 8 de setembro. A importância da 

data deve-se à publicação, em 

1989, da descoberta do gene 

CFTR, responsável por ocasionar 

a doença. 

A fibrose cística ainda é pouco 

conhecida no Brasil, embora seus 

principais sintomas estejam rela-

cionados às maiores causas de 

mortalidade infantil, segundo o 

Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (Unicef). Entre eles, estão: 

tosse crônica, pneumonia de repe-

t ição, desnutr ição, diarreia, 

dificuldade para ganhar peso e esta-

tura e pólipos nasais.

Também conhecida como ‘FC’, a 

doença é transmitida geneticamente 

pelos pais, que são portadores assinto-

máticos, mas não é contagiosa, e pode 

afetar homens e mulheres, principal-

mente caucasianos (descendentes de 

europeus), sendo rara em negros e mais 

ainda em orientais.

Quanto ao diagnóstico, pode ser iden-

tificada a partir dos testes do pezinho, do 

suor ou genético. Contudo o padrão con-

siderado ‘ouro’ em diagnóstico é o do 

suor, pois o portador tem essa secreção 

mais salgada que o normal. “Infelizmente, 

alguns sintomas são facilmente confun-

didos com outras patologias, o que 

dificulta o diagnóstico. A falta de 

conhecimento em relação à doença, 

tanto por parte da população quanto 

pelos profissionais da saúde, justifica 

cada vez mais a necessidade de 

divulgá-la no País”, avalia Verônica.

O tratamento da fibrose cística 

varia de acordo com o paciente. No 

geral, é composto por ingestão de 

enzimas digestivas para a alimenta-

ção, antibióticos, suporte nutricional, 

broncodilatadores, fisioterapia res-

piratória, anti-inflamatórios, ativida-

des físicas e acompanhamento 

multidisciplinar frequente. “É válido 

ressaltar que todo o tratamento 

deverá ser acompanhado por um 

médico especializado”, finaliza. 

a doença 



29julho/agosto/setembro 2016

©
 D

iv
ul

ga
çã

o

maiores presentes, pois posso fazer o tratamento 

correto e, principalmente, entender todas as situa-

ções que vivi desde criança”, avalia Verônica, que uniu 

sua formação acadêmica com a experiência em pro-

jetos e o diagnóstico tardio para fundar o Instituto 

Unidos pela Vida.

Casada e única portadora da doença na família, 

Verônica planeja ter filhos em breve para coroar, diga-

-se, o bom momento que vive. “Hoje, meu tratamento 

é composto por atividades físicas, fisioterapia respi-

ratória diária, inalações e medicamentos como anti-

bióticos, corticoides e suplementos vitamínicos.”

Unidos pela Vida
O Instituto Unidos pela Vida é literalmente a mate-

rialização de um sonho. Um mês antes de receber o 

diagnóstico, durante uma internação para tratar de 

uma pneumonia, Verônica sonhou, no hospital, que 

havia fundado um grupo para ajudar pessoas com 

problemas respiratórios. “Trinta dias depois desse 

sonho, recebi o diagnóstico e, ao começar a estudar 

a doença, observei que todas as graves complicações 

de saúde que tive ao longo da vida foram decorren-

tes justamente da falta do diagnóstico precoce e do 

tratamento adequado. Percebi que, infelizmente, 

muitas pessoas poderiam estar na mesma situação 

que eu”, relata.

A partir daquele momento, ela começava um tra-

balho de divulgação da doença, por meio de um blo-

gue. “Crescemos e em um ano e meio fundei o 

Instituto. Hoje, somos a maior organização brasileira 

que desenvolve projetos ligados a educação, comu-

nicação, suporte e incentivo à atividade física”, revela, 

ao comentar que seu maior desejo é que ninguém 

tenha de passar pelas mesmas dificuldades que ela 

passou ao longo da vida e que todos os portadores 

possam viver com qualidade. “Quero que todos enten-

dam que a fibrose cística é parte do que somos, e não o 

limite do que podemos ser.”

Para mais informações, acesse: unidospelavida.org.br 

Ação realizada em alusão ao Dia Mundial da 
Fibrose Cística, celebrado em 8 de setembro
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A presidente do Instituto Vidas Raras, Regina 
Próspero, esteve presente em audiência ofi-
cial com a rainha da Espanha, doña Letizia, em 
9 de setembro. A rainha recebeu representan-
tes da Aliança Ibero-Americana de Doenças 
Raras (Aliber, sigla em espanhol) para tratar de 
assuntos relacionados ao desenvolvimento de 
ações e políticas em prol das pessoas com doen-
ças raras, bem como apresentar oficialmente os 
temas que seriam discutidos no 4º Encuentro 
Iberoamericano de Enfermedades Raras, reali-
zado no Uruguai. 
A Aliber congrega 497 associações de 14 paí-
ses e representa mais de 42 milhões de pes-
soas com algum tipo de doença rara.
Na oportunidade, Regina Próspero falou sobre o 
panorama atual e as dificuldades pelas quais o 
País vem passando em termos políticos, e assu-
miu o compromisso de realizar a próxima edição 
do Encontro Ibero-Americano de Doenças Raras 
no Brasil, em 2017.

AliAnçA ibero-
-AmericAnA de 
doençAs rArAs ou 
Pouco Frequentes 
tem AudiênciA 
com A rAinhA dA 
esPAnhA
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Autoridades do setor de saúde, parla-

mentares e representantes do terceiro 

setor e da indústria participaram do 8º 

Fórum Nacional de Políticas de Saúde 

no Brasil - Doenças Raras, no Interlegis, 

no Senado Federal. 

O objetivo do evento, realizado em 30 de 

junho, foi debater propostas eficazes 

para o tratamento das doenças raras. 

Até o início dos anos 1980, essas 

enfermidades não faziam parte dos 

programas governamentais. A atuação 

da sociedade, por meio de organizações 

de pacientes e movimentos sociais, 

mudou esse quadro. Nos últimos 

anos, as doenças raras ganharam 

atenção na agenda de prioridades do 

governo federal. No Senado, o 

assunto vem sendo discutido há 

algum tempo. Atualmente, está em 

análise nas comissões o Projeto de 

Lei 425/2015, que zera as alíquotas 

de impostos de importação incidentes 

sobre medicamentos que não tenham 

equivalentes produzidos em território 

nacional. O tema também foi deba-

tido na Comissão de Educação, em 

seminário que apontou a demora no 

diagnóstico e a falta de tratamento 

adequado, que também se torna mais 

caro. Essas são algumas das conse-

quências da baixa incidência dessas 

doenças em pacientes.

Fonte: Agência Senado

Senado Sedia fórum 
nacional Sobre  
doençaS raraS
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Realizado entre 19 e 23 de setembro na 
cidade de Montevidéu, no Uruguai, a 
quarta edição do Encontro Ibero-
-Americano de Doenças Raras reuniu 
representantes de mais de 15 países 
para discutir ações, fortalecer os laços 
de união entre os países para supe-
rar as barreiras e proporcionar melhor 
qualidade de vida para as pessoas com 

algum tipo de doença rara e suas famí-
lias. O Instituto Vidas Raras foi repre-
sentado por sua presidente, Regina 
Próspero, e pela diretora Maria Silveira.
Na abertura do Encontro, os participan-
tes tiveram a oportunidade de conhe-
cer o cardiologista pediátrico Roberto 
Canessa, sobrevivente da queda de um 
avião na região dos Andes, em 1972.

4º encuentro iberoAmericAno  
de enFermedAdes rArAs

©
 D

iv
ul

ga
çã

o

Os avanços e desafios no Brasil para o 

acolhimento de pessoas com doenças 

raras foram tema central do I Fórum de 

Doenças Raras do Conselho Federal de 

Medicina (CFM). O evento, realizado em 

6 de setembro, em Brasília (DF), reuniu 

cerca de 120 participantes, entre 

médicos, estudantes, pacientes e 

familiares. Na abertura do encontro, o 

presidente do CFM, Carlos Vital Tavares  

Corrêa Lima, defendeu a urgente 

necessidade de reformas administrativa, 

tributária e política no País. “A ignorância, 

a doença e a morte evitável, além da 

lamentável realidade, não são alicerces 

do equilíbrio ou controle dos gastos 

públicos e criam obstáculos universais ao 

desenvolvimento sustentável, posto que 

são intoleráveis retrações ou subtrações 

nos orçamentos da saúde, da educação  

e da segurança.” Confira mais no site 

 do CFM.

fórum aponta deSafioS no atendimento  
a peSSoaS com doençaS raraS
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Entre 15 e 17 de setembro, acon-
teceu em São Paulo (SP) o 3º 
Congresso Internacional Sabará de 
Saúde Infantil. Foram cerca de dois 
mil inscritos, que discutiram ques-
tões importantes. 

O primeiro dia de evento con-
tou com um debate sobre doen-
ças raras, com o tema principal 
sobre genética médica. Estiveram 
presentes a coordenadora esta-
dual do Programa Nacional de 
Triagem Neonatal de São Paulo, 
Dra. Carmela Maggiuzzo Grindler, 
que falou sobre a importância 
da triagem neonatal ampliada 
para o diagnóstico das doenças 
raras; Dra. Ana Maria Martins, 
da Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), que abordou os 
erros inatos do metabolismo; Dr. 
João Bosco Pesquero, também da 

3º congresso internacional  
sabará de saúde infantil 

Unifesp, que apresentou um tra-
balho sobre a evolução dos méto-
dos genéticos na elucidação de 
doenças raras; e a presidente do 
Instituto Vidas Raras, Regina 
Próspero, que falou sobre a asso-
ciação e as políticas públicas para 
doenças raras. 

A abertura oficial do 
Congresso teve uma mesa de 
debate com o tema Impacto 
das Ações na Primeira Infância 
no Desenvolvimento Infantil e 
Social, discutido pelo presidente 
do evento, Dr. José Luiz Egydio 
Setúbal, pelo Dr. Nelson Arns 
Neumann, da Pastoral da Criança, e 
pelo Prof. Naércio Aquino Menezes 
Filho, do Insper. Ao final da cerimô-
nia, um grupo de jovens autistas fez 
uma apresentação de teatro, encer-
rando o primeiro dia do encontro.  
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Confira alguns dos próximos eventos 

sobre doenças raras e assuntos 

relacionados. 

1/10

II Congresso de Ligas Acadêmicas de 

Pediatria

Anfiteatro da USP - São Paulo (SP) 

8/10

4º Encontro de Acromegalia do 

Estado de São Paulo

Hotel Guarulhos

5 a 7/11

11º Fórum da Alianza Latina

Sheraton São Paulo WTC Hotel –  

São Paulo (SP)

Informações: redalianzalatina.org/

pt-br/11-forum

agenda de eventoS

“O XXVIII Congresso Brasileiro de Genética 
Médica teve pleno êxito. Foram quase 750 
participantes inscritos, que assistiram a 
palestras, mesas-redondas e minicursos de 
quase 80 palestrantes. Pela primeira vez, 
houve recorde de médicos geneticistas inscri-
tos para a prova de especialista em genética 
médica. Todos os e-pôsteres e apresentações 
orais foram avaliados por professores e/ou 
pesquisadores da área de genética médica, 
resultando em premiações. A qualidade da 
programação científica foi outro ponto forte, 
com renomados palestrantes nacionais e 

internacionais. Os participantes também 
se encantaram com a cultura e a gastrono-
mia da cidade de Belém (PA). A realização 
do Congresso representou um marco para a 
genética médica brasileira e, principalmente, 
para a região norte, que carece de recursos 
humanos específicos nessa área. Com a satis-
fação da Comissão Organizadora e o desejo 
de bons fluídos de Belém, vamos agora rumo 
ao XXIX CBGM, em Bento Gonçalves (RS).”

Dr. Luiz Carlos Santana  
(Presidente do XXVIII CBGM)

bAlAnço do congresso  
de genéticA médicA

A Universidade Guarulhos 

(UNG), em parceria com a 

Secretaria de Saúde de 

Guarulhos e o Instituto Vidas 

Raras, realizou a primeira 

edição do Encontro Doenças 

Raras. O evento, cujo tema foi 

Dilemas e Desafios na Atenção 
às Pessoas e suas Famílias, 

aconteceu no anfiteatro da 

UNG em 17 de agosto e reuniu 

grande público.

i encontro doençaS raraS é 
realizado em guarulhoS (Sp)
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Eu sou o Luis Eduardo. Todos me conhecem como 
Dudu. Nasci com uma doença genética rara cha-
mada mucopolissacaridose, que me causou inúme-
ras deficiências e limitações. Perdi a visão, o tato e 
inúmeras oportunidades na vida. Tenho baixa esta-
tura, não posso fazer planos em longo prazo. Não 
poderia, mas faço. E faço porque acredito na vida. 
Faço porque minha vida está contradizendo todos 
os prognósticos que me foram dados. Eu não che-
garia aos 13, mas estou com 26. Eu não poderia ter 
uma vida ativa, no entanto, estou na segunda gra-
duação, trabalho na Secretaria da Educação do meu 
município, participo ativamente da luta pela vida, 
passei em um concurso público e espero pela minha 
colocação. Não vim aqui me vitimizar - longe disso, 
já que tem casos bem, mas bem piores que o meu. 
Existem até pessoas sem doença que são impro-
dutivas e ainda se beneficiam dos impostos que eu 
pago. Mas também não vim a passeio.

Vim aqui para mostrar meu “brado retum-
bante”. Os raros são um povo heroico, assim como 
todos na imensa nação verde e amarela. Vim mos-
trar minha profunda indignação e decepção com 
esse debate sobre a obrigação ou não do Estado 
em pagar medicamento de alto custo para quem 
tem doença grave e/ou rara. Tenho o direito à vida, 
mas não posso viver sem o meu medicamento. E 
se não posso comprá-lo, como farei, então? Como 
todos nós, dependentes desse tipo de remédio, 
poderemos continuar?

Ouvi inúmeros argumentos, muitos deles com 
fundamento. Desde 2007, venho protagonizando 
essa luta, indo a Brasília mostrar minhas limitações 
e minhas necessidades. IMPLORANDO que olhem 
para mim e para os raros e lembrem que NÃO 
TEMOS CULPA DE CUSTAR CARO AOS COFRES 

PÚBLICOS por precisar de medicamento  
para sobreviver.  

Dos argumentos que ouvi, um me impressionou: 
“O gasto com um paciente de doença rara é equi-
valente ao valor de cuidar de centenas de pacientes 
sem doença rara ou grave que precisem de cuida-
dos básicos”. Eu entendo. É verdade. Mas que culpa 
tenho eu? Por que não se deve cuidar dos muitos 
filhos da mesma Pátria? Temos dinheiro para isso, 
é só saber colocá-lo no lugar certo, dar para as pes-
soas certas, parar de financiar a corrupção.

TODOS TEMOS DIREITO À VIDA! Peço aos 
senhores ministros, advogados, procuradores, forma-
dores de opinião, que repensem sobre essa decisão, 
pensem no coletivo, mas individualmente. Cada caso 
é um caso. Eu quero viver, os raros querem viver! 

No Princípio Constitucional da Igualdade, há 
uma frase de Aristóteles: “Devemos tratar igual-
mente os iguais e desigualmente os desiguais na 
medida de suas desigualdades” - simples, precisa-
mos do medicamento.

O salário de um parlamentar também é alto 
demais em relação ao de um catador de lixo. E os dois 
são importantes! Pensem, caros colegas, já nos julga-
ram improdutivos e até ouvi que é triste investir em 
quem não dará retorno enquanto tantos precisam.

Olhem os atletas paralímpicos, vejam a eficiên-
cia desses deficientes tão desacreditados! Eles mos-
traram a que vieram, deram um olé nas estatísticas, 
nas certezas, e vejam a motivação e o orgulho que 
eles trouxeram a essa bandeira, quantas estrelas 
brilharam em nosso céu anil. Dos filhos deste solo, 
TODOS OS FILHOS, és mãe gentil - e esses filhos 
não fogem à luta!

dudu Próspero, paciente de mucopolissacaridose

Ouviram dO ipiranga as 
margens plácidas. de um pOvO 
herOicO O Brasil retumBante!
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