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Vida normal para o
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acromegalia aos 49 anos

Linha
Rara
Plataforma de apoio e empoderamento de famílias que
buscam informações sobre doenças raras é lançado.
Iniciativa é fruto de parceria entre a Raríssimas Portugal,
Raríssimas Brasil e Instituto da Criança (ICr) do
HC-FMUSP, com apoio integral do Instituto Vidas Raras
Para receber orientação, basta discar 0800 006 7868, de segunda a sexta, das 9h às 12h ou das 13h às 17h, ou escrever para
linharara@rarissimas.org.br. A resposta, por e-mail ou carta, será dada em até sete ou 15 dias úteis em casos mais complexos
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Linha direta
com os raros
Ser um chamado capaz de salvar vidas.
É com essa missão que chega ao Brasil a
Linha Rara, um sonho antigo que finalmente se concretiza graças aos incansáveis esforços daqueles que acreditaram e
à parceria do Instituto Vidas Raras com a
Raríssimas Portugal, Raríssimas Brasil e
Instituto da Criança (ICr) do HC-FMUSP.
Nosso objetivo é orientar e munir de
informações as famílias raras, além de
disponibilizar um canal para profissionais da saúde, estudantes, professores e
público geral. Estamos entusiasmados e
temos certeza de que a Linha Rara empoderará famílias, facilitando o acesso às
informações e trazendo mais qualidade
de vida aos raros do País. Confira todas
as informações sobre o lançamento da
Linha Rara na Reportagem de Capa.
Nesta edição, também trazemos uma
entrevista com Paula Brito e Costa, presidente da Raríssimas Portugal e responsável pela criação desse importante projeto
de informação em terras lusitanas.
Leia na seção Palavras.
O Em Frente traz a inspiradora história

de Alexandre Costa, diagnosticado aos
49 anos com o que ele mesmo batizou
de “bendita acromegalia”. O que para
muitos poderia causar desespero, para
Alexandre foi a ponte que o levou a uma
vida nova, com muito mais aprendizado, felicidade e plenitude. Ele iniciou e
concluiu o curso superior em pedagogia
e hoje, além de especialista em educação
corporativa e educação a distância, é
coach e autor de livros e artigos.
Nas páginas finais de Vidas Raras, em
Variedades, você ainda confere uma
reportagem sobre as doenças raras que
exigem grandes adaptações alimentares,
como a tirosinemia e a fenilcetonúria.
O Instituto Vidas Raras tem apoiado
essas famílias por meio de um pedido
na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) para que as embalagens tragam tabelas com o teor desses
nutrientes nos alimentos.
Boa leitura!
REGINA PRÓSPERO
Presidente do Instituto Vidas Raras
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O físico britânico
Stephen Hawking
completa 75 anos

doenças
raras
nas redes
sociais:

Stephen Hawking foi diagnosticado em 1963, aos 21 anos, com
esclerose lateral amiotrófica (ELA). Em janeiro deste ano, o físico
britânico completou 75 anos de vida, surpreendendo a quem acompanha a doença. As pessoas com ELA costumam ter uma expectativa de vida de entre dois e cinco anos, após o
surgimento dos sintomas. Após o diagnóstico, o
astrofísico passou a usar uma cadeira de rodas
e, gradativamente, a se comunicar por meio de
um computador.

Facebook.com/amigosdaisadora
Isadora tem três anos e nasceu com epidermólise
bolhosa, doença que causa bolhas pelo corpo e
provoca muita coceira, situação que piora no calor.
Por meio da página Amigos da Isadora, no Facebook,
seus pais conseguiram doações para comprar um
ar-condicionado para o quarto da menina

Hawking é um dos cientistas mais brilhantes
e consagrados. Autor de diversas teorias e livros,
ele foi tema do filme A Teoria de Tudo, baseado
na biografia de sua primeira esposa. O filme rendeu prêmios como um Oscar, um Bafta e um
Globo de Ouro.

App Vidas Raras

Facebook.com/bellaandgeorge
Bella Burton, de 11 anos, portadora da síndrome de
Morquio, doença genética rara, grave e incurável,
que impede o crescimento da coluna quando a
criança ainda tem três, seis ou oito anos, não podia
andar sem suas muletas, até que o cão George
entrou em sua vida e ela atualmente consegue
andar com o apoio do animal e realizar atividades
comuns como toda criança de sua idade.

O Instituto Vidas Raras lançou, em 1° de fevereiro, um aplicativo para celular que facilita a vida dos pacientes e cuidadores,
além de conscientizar e informar a população em geral.
Ao baixar o app, o usuário faz um cadastro e se identifica como
paciente, familiar, simpatizante da causa ou profissional de
saúde e já começa a receber notícias e expressar sua opinião
através de perguntas sobre o universo raro. A cada pergunta
respondida, o usuário ganha um ponto e concorre a prêmios.
Disponível para Android e iOS, o app também faz triagem de
eventos e notícias, enviando-os aos usuários direto

Facebook.com/silveiracm
Cristiano Silveira criou uma equipe de corrida
para ajudar a divulgar a doença do filho Pedro.
O garoto foi diagnosticado com fibrose cística,
que afeta os pulmões e o sistema digestivo. Em
seu perfil no Facebook, Silveira compartilha as
atividades da Equipe Fibra, como essa que foi
a primeira deste ano, quando eles fizeram uma
trilha no Rio de Janeiro.

no celular, além de lembretes sobre o tratamento e
realizar pesquisas para direcionar esforços para os
temas mais relevantes. “Em um mundo onde tudo
muda muito rápido, devemos estar sempre atualizados sobre novas tecnologias para atender todas as
necessidades do nosso público”, avalia a presidente
do Instituto Vidas Raras, Regina Próspero.

Instagram.com/karolangelhairteam2o
Pedro Cordeiro possui a doença rara AicardiGoutières, que o tornou tetraplégico. Pouco
tempo depois que sua mãe, Karol, soube do
diagnóstico, eles começaram a correr juntos e
não pararam mais
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Conexão
Brasil-Portugal
Presidente da Raríssimas, Paula Brito e Costa fala
sobre o panorama das doenças raras em Portugal e os
valiosos frutos da parceria com o Instituto Vidas Raras
Por Daniella Pina

A

s histórias da Associação Nacional de
Deficiências Mentais e Raras - Raríssimas
– e do Instituto Vidas Raras se assemelham
pela atuação, valores e até mesmo pelo
tempo de existência. Fundada em 2002 em Portugal, a
entidade nasceu da missão de apoiar pessoas com doenças raras, familiares e amigos dos raros. Em 15 anos de
histórias, acumulou conquistas - entre elas, a Linha
Rara, reconhecida em Portugal e que agora chega ao
Brasil por meio de parceria com o Instituto Vidas Raras.
Confira a entrevista com a presidente da Raríssimas,
Paula Brito e Costa.
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Como nasceu a parceria entre a Raríssimas
e o Instituto Vidas Raras?
É bom reviver histórias de verdadeira amizade.
Encontramo-nos em 2011, época em que a Raríssimas
Portugal recebia centenas de pedidos de ajuda de famílias e profissionais de saúde do Brasil, por meio da
nossa Linha Rara. Lembro que um dia a coordenadora
da Linha Rara Portugal, Joana Neves, me chamou muito
aflita, pois os indicadores do serviço apresentavam um
índice desproporcional de pedidos em relação ao
número de habitantes portugueses. Depois de algum
estudo, percebemos que, com as redes sociais da

© Arquivo Pessoal

Raríssimas, tínhamos facilmente chegado ao Brasil;
foi aí que decidi ir ao encontro do problema, numa
tentativa de resolvê-lo. Sabia que isso poderia passar
pelo estabelecimento de uma parceria. Contatamos
famílias, médicos e amigos e nos reunimos em São
Paulo. Na oportunidade, apresentei a Casa dos Marcos,
que já estava em construção, e, obviamente, a Linha
Rara. Ao fim do encontro, muitas famílias me procuraram parabenizando o trabalho da Raríssimas. No
meio disso, de forma muito tímida, alguém se aproximou e disse: “Meu nome é Regina Próspero!”.
Imediatamente lembrei que em meados de 2009 tínhamos falado por e-mail e respondi: “Você é a Regina?”.
E então saiu aquele abraço paulista.

Qual a sua relação pessoal com as doenças raras? Pode nos contar um pouquinho
da sua história?
Meu filho Marco tinha uma doença rara e, na década
de 1980, esse era um tema que não era discutido em
Portugal. Por isso, parti para os Estados Unidos, onde
a Fundação de Cornélia de Lange me apresentou outras
mães e novas formas de enfrentar a doença. De volta a
Portugal, com a ajuda de um dos médicos do meu filho,
decidi que estava na hora de compartilhar os conhecimentos que havia adquirido com as mães que, assim
como eu, andavam à procura de respostas. Assim, nasceu a Raríssimas.

A Casa dos Marcos é uma homenagem ao
seu filho. Qual a atuação desse projeto?
A Casa dos Marcos é o único Centro Integrado para
Doenças Raras no mundo, reunindo no mesmo espaço
assistência social e clínica de apoio aos portadores dessas patologias. Nosso Centro de Desenvolvimento e
Reabilitação, por exemplo, distingue-se pela equipe de
profissionais que o compõem, com formação e vasta
experiência em seus domínios de atuação, e que

acompanha os usuários desde os primeiros meses de
vida até a idade adulta. São assistidos os portadores de
doenças raras ou algum tipo de deficiência, como paralisia cerebral, atraso global do desenvolvimento e perturbações do espectro do autismo, entre outras alterações
que condicionam o normal desenvolvimento da criança.
Integrada nesse mesmo espaço, a Clínica dos Marcos
possui diversas especialidades médicas, o que nos tem
permitido chegar rapidamente ao diagnóstico de muitas
pessoas que buscavam respostas há anos. Ao chegarem
aqui, elas são assistidas por diversos especialistas que,
em conjunto, facilitam a chegada ao diagnóstico. Somos,
efetivamente, um centro de excelência com experiência
para tratar pessoas com doenças raras do mundo inteiro.
A Casa dos Marcos é um modelo brilhante que deveria
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ser replicado mundo afora, como um verdadeiro exemplo de boas práticas em relação aos raros.

Qual é o panorama atual do diagnóstico
e tratamento das DRs em Portugal?
A O Programa Nacional para as Doenças Raras, aprovado em 2008 pelo Ministério da Saúde, foi um grande
passo no avanço de estratégias de intervenção na área.
Mais tarde, criou-se uma comissão interministerial
baseada em uma cooperação intersetorial e interinstitucional, que visa unir a colaboração, as competências
e os recursos de todos os setores relevantes a fim de
promover, de forma progressiva, uma mudança real nas
condições complexas das pessoas com doenças raras.
Dessa forma, espera-se melhorar o acesso e a qualidade
dos cuidados de saúde, bem como as condições de tratamento, com base em evidências que a ciência vem
produzindo e diversificando as respostas sociais adaptadas a cada caso.
Já foram criados diversos centros de referência no
país para algumas doenças raras, no sentido de acompanhar essas pessoas de forma mais detalhada ao longo
de suas vidas. Foi igualmente criado, pela Direção Geral
da Saúde, o Cartão da Pessoa com Doença Rara, tendo
sido emitidos até o momento mais de três mil unidades. A Raríssimas, por meio da Clínica dos Marcos, é
uma das entidades autorizadas a fornecer esses Cartões
que integram informação clínica do doente, fundamental ao seu acompanhamento.
Infelizmente, ainda estamos em uma fase muito
precoce no nível de tratamento. A Raríssimas pretende,
por meio de parcerias com pesquisadores internacionais, permitir justamente que seja ampliado o acesso
ao tratamento, e de forma mais veloz. Por outro lado,
a Casa dos Marcos também se dedica ao diagnóstico de
doenças desconhecidas. A casa que o Marco sonhou é
hoje uma referência em diagnósticos difíceis, recebendo
famílias de todo o mundo, desesperadas em busca de
respostas. É muito bom poder ajudá-las.
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Quais os maiores desafios do trabalho da
Raríssimas hoje?
Dirigir a Raríssimas é um desafio diário. Mas inovar
diariamente, com uma orientação estratégica muito
bem definida, é ainda melhor. Gerir o orçamento e
aproximadamente 200 colaboradores é, por si só, um
desafio. Entretanto a Raríssimas é hoje administrada
como uma empresa que tem de gerar lucro para investir no fim de cada ano. Em um país sob forte assistência
financeira, fundar um projeto feito por uma família e
financiado majoritariamente por apoiadores é motivo
de orgulho nacional para todos.

Recentemente, a senhora passou a integrar o Comitê para as Doenças Raras da
Organização das Nações Unidas (ONU).
O que essa conquista representa para os
raros de todo o mundo?
É um verdadeiro orgulho. Trata-se de um processo
diplomático. Não podemos chegar à ONU e pedir
licença para tomar uma cadeira (risos). O governo de
Portugal, por meio de três ministros, um deles de
Negócios Estrangeiros e dois que tutelam a entidade,
propõe diretamente à ONU o candidato de confiança.
E foi assim que cheguei a esse lugar, levando sempre
comigo a responsabilidade de representar também os
doentes raros do Brasil. Estou assim em dupla
representatividade.

Quais os principais objetivos desse grupo?
São peritos internacionais que, acima de tudo, defenderão os direitos humanos dos raros de todo o mundo.
Alinhado com a política das Nações Unidas, o grupo
também visa garantir a equidade mundial, por meio do
bom relacionamento entre os países. Esse é, sem dúvida,
um passo gigantesco para a representatividade dos raros.

Além do comitê, como se dá a participação política da Raríssimas em Portugal?

‘‘Passados nove anos,
hoje a Linha Rara
foca seu trabalho na
qualidade, em vez da
quantidade, nascendo assim praticamente um novo projeto,
baseado na investigação e qualidade da
informação prestada”
Paula Brito e Costa
A Raríssimas desenvolve sua atividade política de forma
muito direta, tendo sido responsável pela criação do
Plano Nacional para as Doenças Raras, em 2008, e a
consequente Estratégia Integrada para as Doenças
Raras, assinada pela primeira vez de forma tripartida,
entre os Ministérios da Saúde, Solidariedade e
Segurança Social. Na prática, significa que pela primeira vez o governo de Portugal assume as doenças
raras de forma intersetorial e interministerial, reconhecendo-as como um problema transversal dessas
três tutelas.

A Linha Rara está chegando agora ao
Brasil por meio da parceria com o
Instituto Vidas Raras. Qual a dimensão
desse projeto em Portugal?
A Linha Rara nasceu em 2008 por minha autoria,
acompanhando a estratégia do então executivo da
Saúde, englobando a prioridade no empoderamento

do paciente e, assim, foi crescendo. Inserida posteriormente no Rapsody Project, da Eurordis (aliança não
governamental que visa melhorar a qualidade de vida
de pessoas com doenças raras na Europa), rapidamente
a Linha Rara se destacou, tendo sido reconhecida por
dois anos consecutivos como a linha de apoio para
doenças raras com melhores indicadores. Passados
nove anos, hoje a Linha Rara foca seu trabalho na qualidade, em vez da quantidade, nascendo assim praticamente um novo projeto, baseado na investigação e
qualidade da informação prestada. A equipe da Linha
Rara é constituída por psicólogos, assistentes sociais
e investigadores, estando já projetado seu crescimento
com a presença de um profissional de estatística, que
trabalhará os dados do projeto.

De que forma a Linha Rara poderá
beneficiar a população brasileira?
Depois de quase cinco anos trabalhando com o Brasil,
é fácil identificar as necessidades dos raros e suas famílias. Eles passam não apenas pela dificuldade de acesso
à informação e correta referenciação, mas também de
isolamento. Não podemos esquecer que o Brasil é um
país enorme e, como tal, sofre com problemas ligados
à distribuição geográfica. Com esse serviço, disponível através de um telefonema, as pessoas terão acesso
a informações validadas, apoio social e jurídico, entre
outros, além de poder encontrar outras pessoas que
tenham as mesmas doenças. Esse é um indicador muito
procurado na Linha Rara de Portugal, o que nos leva
a considerar o grande peso que as comunidades de
pacientes têm na sociedade.

Gostaria de deixar alguma mensagem
aos leitores da Vidas Raras?
Àqueles que são pais de uma criança rara como eu,
desejo que Deus os acompanhe sempre, pois foi isso
que Ele sempre fez comigo. Deste lado, Portugal tentará ajudar sempre naquilo que for necessário.
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Fruto de uma parceria entre a
Raríssimas Portugal, Raríssimas
Brasil e Instituto da Criança
(ICr) do HC-FMUSP, com apoio
integral do Instituto Vidas Raras,
plataforma chega ao Brasil para
empoderar famílias que buscam
informações sobre patologias raras
Por Madson de Moraes

O

entusiasmo invadiu o auditório do
Instituto de Tratamento do Câncer
Infantil (Itaci) no último 21 de fevereiro.
E não era para menos: naquele
momento, as organizações de apoio às pessoas
acometidas por doenças raras, na figura da presidente
do Instituto Vidas Raras, Regina Próspero, realizavam
um sonho antigo: oferecer aos brasileiros uma
plataforma de apoio e informação que orienta e
aconselha famílias acometidas por doenças raras,
além de ser um canal para profissionais da saúde,
estudantes, professores e público em geral.
A Linha Rara, plataforma cedida pela associação
Raríssimas Portugal – onde existe desde 2009 e já
atendeu milhares de pacientes –, chega ao Brasil como
fruto de uma parceria entre Raríssimas Brasil, Instituto
Vidas Raras e Instituto da Criança (ICr) do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP
(HC-FMUSP). O lançamento teve a presença de
convidados ilustres, como a psicóloga Joana Neves,
da Raríssimas Portugal, a coordenadora estadual do
Programa Nacional de Triagem Neonatal da Secretaria
da Saúde de São Paulo (SES-SP), Dra. Carmela
Maggiuzzo Grindler, e a presidente do Conselho
Diretor do Instituto da Criança e do Adolescente do
HC-FMUSP, professora Magda Carneiro-Sampaio.
A plataforma de atendimento vem suprir algo que,
segundo Regina Próspero, dói tanto quanto descobrir
a doença: a falta de informação. Por isso, há cinco
anos ela batalhava, junto com outras pessoas, para
trazer a Linha Rara para o Brasil. “Quando meu
primeiro filho foi diagnosticado com uma doença
rara, o que mais me doeu foi essa carência de
informação, acho que mais do que saber da doença.
Não tinha onde bater, recorrer, gritar. Eu batia à porta
dos médicos e ninguém sabia. Se houvesse informação,
talvez meu filho não tivesse morrido da forma como
foi, não haveria sofrido como sofreu e minha família
não teria sofrido o que sofreu. Assim como doeu em
mim, não saber nada dói em muita gente. Com a
Linha Rara, vamos priorizar a informação”, conta.
No lançamento da plataforma no Itaci, a professora
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de pediatria clínica na Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, Magda Carneiro-Sampaio,
explicou por que aquele era um momento especial
para todos ali presentes: “A implantação da Linha
Rara hoje é uma ação concreta e pioneira para a
sociedade. É obrigação de todos nós reduzirmos esse
sofrimento das famílias. É um privilégio implantar
isso com a Regina Próspero, essa grande liderança
das doenças raras no Brasil”.

Como a Linha Rara
funciona?
Ao entrar em contato pelo telefone 0800 006 7868, o
usuário solicita uma informação e a equipe da Linha Rara
Brasil, orientada pela médica geneticista Sofia Mizuho
Sugayama, do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas,
responderá, por e-mail ou carta, em até sete ou 15 dias
úteis, dependendo da complexidade do caso. A helpline
funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h
às 17h. E não são apenas pacientes que podem entrar em
contato: amigos, familiares, profissionais de saúde,
professores e estudantes podem usufruir do apoio dessa
plataforma que conta com um banco de dados com
informações de mais de 1.800 doenças raras. Para se ter
uma ideia da importância desse serviço que chega ao Brasil,
dos pedidos de informações solicitados sobre doenças
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1. A atriz Adriana Birolli é a
madrinha do projeto no Brasil.
2. Apresentação do projeto
reuniu várias pessoas no
auditório do ITACI.
3. Representantes das entidades
foram homenageados com flores
ao fim do evento de lançamento
raras por meio da Linha Rara em Portugal, 7% são feitos
por brasileiros.
A chegada da Linha Rara ao Brasil se ampara em três
eixos. O primeiro é oferecer informações personalizadas
sobre patologias raras, centros médicos e serviços de
referências e de associações de apoio às famílias. O segundo
é promover a troca de contatos entre famílias, com o
objetivo de partilhar experiências e criar grupos de apoio
e escuta empática entre as próprias famílias, em um
intercâmbio de informações. Essa partilha de experiências
é desejada pela maioria das famílias e contribui de forma
muito significativa para a quebra dessa percepção de
isolamento e falta de apoio. Por fim, a Linha Rara Brasil
quer filtrar indicadores - a ideia é mostrar para o poder
público a importância de haver políticas mais consistentes
e consolidadas para as patologias raras.

Convidados mais que
especiais falaram sobre a
Linha Rara Brasil:
Darci Carvalho, diretora do Itaci
“Esse caminho aberto pela Linha Rara vai agregar
mais valores ao Itaci e vamos salvar mais vidas.
Que a Linha Rara seja bem-vinda para podermos
ajudar muitas e muitas crianças. O Itaci abraçou
a causa do câncer e agora abraça a causa das
doenças raras.”
Dr. Vicente Odoni Filho, coordenador clínico do Itaci
3

Linha direta com os raros
A “paixão” por esse projeto de apoio telefônico às famílias
surgiu quando Regina Próspero conheceu a presidente
e fundadora da Raríssimas em Portugal e principal
mentora do projeto Linha Rara, Paula Brito e Costa. “Em
2011, recebi um contato de Portugal informando que a
presidente da Raríssimas estaria no Brasil e gostaria de
conhecer algumas associações, incluindo a nossa. Tivemos
uma reunião em São Paulo e ela fez a apresentação da
Raríssimas e de todos os produtos que eles tinham - um
deles era a Linha Rara. Todos esses produtos me
interessaram, eram o que eu sempre vi como necessário,
mas não sabia como fazer funcionar. Diante do nosso
interesse, ela se mostrou disposta a mostrar os caminhos.
Veio várias vezes ao Brasil, o que viabilizou colocar em
prática e lançar a Linha Rara no País”, relata. Outro fruto
dessa importante parceria foi o livro Doenças Raras de A
a Z, prestes a fechar a segunda edição. Faltava apenas
trazer essa helpline para o Brasil. Como naquele momento
não foi possível colocar em prática por causa do alto custo
de toda a tecnologia, o sonho veio se arrastando. “Agora
conseguimos transformar isso em realidade. A Paula, por
meio da Raríssimas Portugal, que doou toda a tecnologia
e expertise, a Raríssimas Brasil e o Instituto Vidas Raras,
junto com o ICr, está doando toda a parte operacional
para que isso ocorra de forma efetiva no Brasil”,
esclarece Regina.

“As doenças raras representam cerca de 6% das
doenças, o que não é pouca coisa. Existe uma
carência muito grande de informações e orientações nos locais onde os diagnósticos podem ser
feitos e há uma busca dos familiares por resoluções que, muitas vezes, não são encontradas no
contexto médico. Acredito que a Linha Rara vai
ajudar muito todas essas famílias a se situar e
enfrentar melhor suas vicissitudes.”
Vagner Carvalho, gerente administrativo do Itaci
“A Linha Rara no Itaci vai ser um complemento de
todo o tratamento que proporcionamos às crianças
e famílias. Será um conforto a mais para os pais e
mães com crianças portadoras de doenças raras.
É um desespero ter seu filho doente e não saber
o que ele tem, indo de um lado para outro. Estamos
muito felizes com a Linha Rara entre nós.”
Dra. Carmela Maggiuzzo Grindler, da Secretaria da
Saúde de São Paulo
“A ideia da Linha Rara não é ser uma orientação
técnica, mas uma orientação humana para abrir
esses canais de conexão entre as organizações e
propiciar grupos de apoio entre as famílias. Nossa
ideia é dar mais um ponto na grade de retalhos
que estamos construindo. Torço para que daqui a
alguns anos este país tenha um programa de assistência à pessoa com doença rara.”
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Joana Neves, coordenadora da Linha Rara de Portugal
“O que acontece muito nas doenças raras é a falta
de informação. Pessoas mais informadas são mais
capazes de lutar por seus direitos. Por isso, é importante que exista uma plataforma que informe de
forma científica sobre as doenças raras. É uma honra
poder partilhar esse conhecimento com vocês.
Estaremos do lado de lá do oceano torcendo.”
Adriana Birolli, atriz e uma das madrinhas da causa
“Um canal como a Linha Rara no Brasil trazendo
informação é algo que as famílias esperavam. Espero
que esse canal direto ajude a melhorar a qualidade
de vida dos pacientes com doenças raras.”
Paula Brito e Costa, presidente da Raríssimas
Portugal
“A partir do momento que estabelecemos contato
com a Regina e a professora Magda Carneiro,
começamos a explorar o projeto Linha Rara Brasil.
A instalação da Linha Rara no Brasil se beneficia
de todo o know-how de atendimento disponível em
Portugal. É com grande orgulho que vemos esse
projeto ser replicado no Brasil, reforçando a estreita
colaboração entre os países.”
Dra. Sofia Sugayama, geneticista da equipe Linha
Rara Brasil
“A genética é uma linguagem difícil. Por isso, a Linha
Rara quer simplificar como essa informação chega
às famílias acometidas por patologias raras, ao explicar o que é a doença, os sintomas, tratamentos e
apontando quais os médicos especialistas e/ou centros de referência podem ajudar aquele paciente.”
Nilton Próspero, membro da Diretoria do Instituto
Vidas Raras
“A ideia da Linha Rara é ser um facilitador para o
paciente. Ele vai ligar e vamos tentar ajudar da melhor
maneira possível, encaminhando informações sobre
possíveis locais para tratamento e exames. A ideia é
que as famílias ganhem tempo porque, dependendo
da doença rara, isso é fundamental.”

14
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A presidente da Raríssimas fala sobre o orgulho de
ver um projeto especial como esse, premiado duas vezes
na Europa e membro da Rede Europeia de Helplines da
Organização Europeia de Doenças Raras (Eurordis), ser
replicado em terras brasileiras. “A partir do momento
que estabelecemos contato com a Regina Próspero e a
professora Magda Carneiro, começamos a explorar o
projeto Linha Rara Brasil. A instalação desse projeto no
Brasil se beneficia de todo o know-how de atendimento
disponível em Portugal”, celebra. Ela não pôde vir ao
Brasil para o lançamento e foi representada pela psicóloga
Joana Neves, coordenadora do projeto em terras lusitanas
e responsável por capacitar a equipe do Brasil.
Joana conta que, ao longo dos oito anos que a Linha
Rara existe em Portugal, foram muitas as histórias tocantes.
Uma que marcou sua trajetória na Linha Rara foi a de um
jovem português de 18 anos com problemas de mobilidade
que ainda não tinha sido diagnosticado e visivelmente
apresentava uma doença genética e degenerativa. “Eu
precisava saber seu diagnóstico para informar exatamente
com o quê ou quem ele poderia contar. Mas nesse caso
não tinha como. Sabia que era genético porque a avó e a
mãe tinham tido o mesmo problema. O que fizemos foi
falar de seus direitos de acesso à saúde no sistema público
para ele ser encaminhado a uma consulta genética e aí ter
sua condição estudada. Mas, como se sabe, muitas vezes
o diagnóstico genético pode mudar muito. O primeiro
exame pode vir inconclusivo, o segundo também e depois
o hospital não quer gastar mais dinheiro com outros
exames. Isso me tirou o sono porque sabia que era uma
injustiça aquele jovem não saber o que tinha.”
Por isso, o fato de existir um serviço como a Linha
Rara, em que a família pode ligar e alguém vai estar do
outro lado para atender e ajudar, é muito importante.
“Todos os pacientes, pais e mães nunca desistem de procurar
as respostas necessárias, mesmo que isso implique mover
montanhas. Eles ainda conseguem encontrar tempo e
energia para nos agradecer de forma carinhosa o apoio
que prestamos. Esses exemplos de grande resiliência e
capacidade de luta são fonte de força e inspiração para
nós. Passar essas informações às famílias já ajuda muito
nesse caminho”, diz Joana.
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Sobre a

AME.
Sobre o
amor
A atrofia muscular espinhal (AME) é uma doença genética crônica
sem cura, mas com tratamento; entre suas várias complicações, ela
impede algumas crianças de respirarem sozinhas e se desenvolverem
normalmente. Confira o depoimento de uma mãe e sua luta a frente
de uma entidade em prol dos pacientes com a doença
Por Madson de Moraes

F

átima Braga via algo diferente no filho Lucas mesmo antes do
primeiro mês de vida. Ainda assim, apesar da moleza da criança,
do choro baixinho e de não conseguir sustentar direito o pescoço, nem passava por sua cabeça que ele fosse portador de
atrofia muscular espinhal (AME), uma doença genética rara, e muitas
vezes fatal, que afeta a força muscular e o movimento dos membros.
“Nas consultas, a pediatra não achava nada diferente nele”, diz. Até que,
em plena manhã de carnaval, Lucas não conseguia mais sugar o leite
na mamadeira. “Foi quando ele broncoaspirou e a alimentação foi para
o pulmão. Teve que ir para a UTI”, conta.
Ver o filho recém-nascido entubado na unidade de tratamento intensivo e não saber o que fazer alimentava o desespero. Até que uma médica
sugeriu que Lucas tivesse distrofia muscular. “Encontrei uma
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associação em São Paulo. Liguei e falei sobre os sintomas. A pessoa que me atendeu na época disse: ‘Olha,
pela idade dele, esses sintomas não são compatíveis
com a distrofia muscular. Ele deve ter atrofia muscular espinhal’. Na hora, minha cabeça deu um nó”,
relata Fátima.
Como a atrofia muscular espinhal leva ao mau funcionamento dos neurônios da medula espinhal, todos
os músculos das regiões do pescoço para baixo, que são
conectados a esses neurônios, ficam afetados e o portador da doença fica incapacitado gradativamente para
realizar atividades como andar, sentar, mexer braços e
respirar. Ainda não existe cura conhecida para a AME,
e um exame de DNA molecular pode avaliar se a criança
tem ou não uma mutação do gene SMN1 (sobrevivência do neurônio motor, sigla em inglês), que causa a
doença em 95% dos casos. Se o teste der positivo, o
diagnóstico é definitivamente confirmado.
Entretanto, em alguns casos, como do próprio
Lucas, esse resultado pode ser inconclusivo. Quando
isso acontece, é preciso fazer uma eletroneuromiografia, exame que mede a atividade elétrica do músculo e a condução nervosa, e uma biópsia muscular,
até como forma de excluir outras doenças neuromusculares. Foi só depois de todo esse percurso que Lucas
pôde ser definitivamente diagnosticado com a atrofia muscular espinhal.
O que Fátima também nem imaginaria era que
bebês com o tipo 1 da AME, caso de Lucas, apresentam
o mais severo dos quatro tipos (leia mais no box a
seguir) e têm expectativa de vida até os dois primeiros
anos de idade, segundo o National Institutes of Health
(NIH), órgão de pesquisa médica nos Estados Unidos.
“Entrei em desespero. Foi aí que soube que meu filho
nunca iria andar, não ia mais respirar sozinho, não ia
mais comer pela boca e que qualquer pneumonia podia
matá-lo. Fiquei mais desesperada ainda porque não
queria ver meu filho morando em um hospital.”

Fátima Braga e seu filho
(guerreiro) Lucas
Como a AME ataca as células neuromotoras da
coluna espinhal, crianças com a doença passam a ter
muita dificuldade de respirar e, por isso, precisam ter
o pulmão ventilado. Isso pode ocorrer por meio de
uma traqueostomia, procedimento cirúrgico considerado invasivo pelas famílias porque não purifica o ar
inspirado pela criança, o que pode gerar problemas
respiratórios como subdesenvolvimento dos pulmões
e infecções virais, além de pneumonia, doença comum
entre portadores da AME. Uma alternativa é a ventilação mecânica não invasiva que usa aparelhos que
auxiliam a respirar sem ser por uma perfuração na
traqueia, e sim por meio de máscara nasal ou facial.
Fátima não titubeou: queria dar ao filho o melhor,
independentemente de quanto tempo viveria. Após
brigas na justiça para conseguir a internação domiciliar e disputas judiciais com o plano de saúde para
custear todo o tratamento, ela hoje comemora a decisão tomada anos atrás. “Na época que ele foi diagnosticado, o neurologista me disse que não havia pesquisas
nem medicamentos aprovados. Perguntei então o que
eu podia dar ao meu filho e ele disse: amor. É esse
amor que vem sustentando o Lucas até aqui”, conta.
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Lucas com a irmã caçula e,
acima, ao lado da mãe
acima, .

A experiência e o envolvimento com as causas
relacionadas à AME levou Fátima a assumir a presidência da Associação Brasileira de Amiotrofia Espinhal
(Abrame), fundada por uma mãe de Curitiba (PR). “A
partir de toda essa luta, os médicos começarem a
indicar meu nome para as mães com filhos da mesma
doença. Foi assim que levantamos a bandeira da
AME”, orgulha-se.
O tratamento atualmente prescrito é de suporte,
para garantir qualidade de vida para quem tem a
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doença. “O objetivo é manter funcionando as capacidades motoras e respiratórias e se antecipar às complicações próprias da doença, além de fornecer um
equilíbrio nutricional para as atividades diárias dos
portadores de AME”, explica a neuropediatra especializada em doenças neuromotoras e pesquisadora
de atrofia muscular espinhal pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), Alexandra Prufer.
Multidisciplinar, o tratamento abrange especialidades como neurologia, genética, pneumologia, ortopedia e pediatria, além de fisioterapia, nutrologia,
fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia. No
caso de Fátima, que tem plano de saúde, quem opta
pela internação domiciliar pode ter a maior parte dos
gastos (não é raro ter de ir à justiça), como toda a estrutura hospitalar e profissionais médicos, pagos pelo
plano. O rol de procedimentos da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) inclui, além da cobertura
obrigatória de diagnóstico por exame de DNA para
pessoas com AME, a cobertura para aconselhamento
genético em parentes assintomáticos. Já quem precisa
usar o Sistema Único de Saúde (SUS) não tem despesas com hospitais, mas precisa entrar com ação judicial para conseguir comprar os equipamentos
necessários se preferir uma internação em casa.

Ainda não existe cura para a atrofia muscular espinhal,
mas é animadora a notícia de que a agência reguladora
de remédios e alimentos dos Estados Unidos, a FDA
(sigla em inglês), aprovou, no final de 2016, o medicamento Nusinersen, que trata todos os tipos da doença
relacionados às alterações do gene SMN1 (que ocorre
em 95% dos casos). Embora não haja informações nem
perspectivas para sua chegada ao Brasil, a novidade
movimentou a comunidade de AME.
Nas palavras de Fátima, o
medicamento veio para
melhorar a vida de todos
os outros portadores, mas
ela ressalta que a notícia
chega num momento
delicado para o País.
“Passamos por uma
grande recessão econômica.
Dr. Richard Finkel
Seu custo deverá ser extremamente alto e ficamos preocupados

Associações de
AME pelo Brasil
Associação Brasileira de Amiotrofia Espinhal
(Abrame)
abramebrasil.com.br
Associação AME Viver
ameviver.com.br
Associação Unidos pela Cura da AME
facebook.com/unitedbycureofsma
Ame em Movimento
facebook.com/somosraridade

com a expectativa das famílias em torno dele. Em
um primeiro momento, deu um medo no sentido de
como vamos fazer para que ele seja acessível a todos.
Ainda não chegamos a um consenso, mas não vamos
deixar de lutar”, garante a presidente da Abrame.
O chefe da Divisão de Neurologia do Hospital de
Crianças Nemours (Flórida, EUA), Richard S. Finkel,
disse em entrevista à Vidas Raras que tem esperança
de que todos os pacientes tenham acesso ao remédio.
Finkel é o pesquisador principal de um dos centros de
pesquisa onde ocorreram, e ainda ocorrem, os estudos
sobre a medicação aprovada pela agência norte-americana. “Sim, é caro, mas há o argumento de que resultará em menos hospitalizações. Essas crianças têm
muitas estadas em cuidados intensivos para infecções
pulmonares que são muito caras”, argumenta.
Finkel ressalta que as pesquisas desenvolvidas
com o medicamento revelaram que o tratamento
retardou a progressão da doença, melhorou a sobrevida e, em alguns casos, trouxe melhora na função
muscular. “Com a terapia, essas crianças não estão
apenas vivendo mais, elas estão vivendo melhor. A
AME não é mais uma sentença de morte para bebês.
Esse tratamento não é de forma alguma uma cura,
mas é mais do que já fomos capazes de oferecer a
essas famílias”, garante.
Nas palavras da neuropediatra Alexandra Prufer,
esse novo medicamento traz um “sopro de esperança”.
De acordo com ela, embora não seja uma cura, o tratamento, particularmente se iniciado precocemente,
traz ganhos até recentemente nunca observados com
a AME. “Não sabemos ainda o quanto
poderia ajudar aqueles que já têm
a doença há mais tempo e por
conta dela já têm complicações,
mas de qualquer maneira é a
luz no fim do túnel que está
chegando”, pontua.
Segundo o doutor em genética pela Universidade do Paraná
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Novo medicamento

Dra. Alexandra Prufer

janeiro/fevereiro/março 2017

19

co
n he
ça

ENTENDA A AME
O QUE É

(UFPR) Salmo Raskin, como aproximadamente 80%
dos pacientes com tipo 1 têm apenas uma ou duas
cópias do gene SMN2, esse tipo costuma ser o mais
fatal. Já boa parte dos pacientes com o tipo 2 da doença
tem três cópias desse gene, enquanto a maioria dos
pacientes com o tipo 3 tem três ou quatro cópias do
SMN2.
Portanto, ressalta o médico, quanto mais cópias
intactas de SMN2 uma pessoa carregar (no máximo
quatro), mais proteína SMN normal é produzida, o
que significa que ela pode ter uma vida mais longa.
E, complementa Alexandra, o medicamento aprovado
pela FDA age nesse sentido: “Ele força o gene SMN2
a produzir a proteína SMN estável e funcional como
se fosse o gene SMN1”.
Em nota enviada por e-mail, o Biogen, laboratório responsável pela comercialização do Nusinersen,
afirmou que um dossiê está sendo preparado para
solicitar o registro de comercialização do medicamento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa). “É importante lembrar que, para conseguirmos disponibilizar o medicamento aos pacientes brasileiros o mais rápido possível, precisamos cumprir
integralmente as diretrizes e os requerimentos nacionais sob pena de, na falta de qualquer dado, reiniciar
o processo de registro”, diz a nota.
Um abaixo-assinado que circula pela internet,
encabeçado pela Abrame e Associação Unidos pela
Cura da AME, pede celeridade à Anvisa na disponibilização da droga no País. Outra questão importante
no debate é o fato de que o Supremo Tribunal Federal
(STF) ainda precisa decidir se estados e municípios
têm obrigação de oferecer medicamentos de alto
custo que não possuam registro na Anvisa. Com a
morte do ministro do STF, Teori Zavascki, e as indefinições sobre o ministro que irá substituí-lo para
cuidar dos processos em andamento, ainda não há
data para essa sessão ser retomada.
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A doença genética que mais mata
crianças até dois anos de idade.

CAUSAS
Ocorre, em 95% dos casos, pela pouca
proteína de sobrevivência do neurônio motor
(SMN), decorrente do defeito do gene
SMN1. Não tem cura.

SINTOMAS
O principal é a fraqueza muscular, que
gera dificuldade para andar, sentar,engolir
e respirar.

EXAME
Um exame de sangue pode confirmar se a
criança tem a mutação do gene que causa
a AME.

GESTAÇÃO
Muitas pessoas são portadoras do gene
defeituoso que causa a AME. Quando
pai e mãe carregam esse gene, há 25% de
chances de a criança ter a doença

TRANSMISSÃO
A causa é genética e a herança é do tipo
autossômico recessivo, ou seja, é preciso
que os pais tenham o gene para
a doença e que o embrião herde esse
mesmo gene de cada progenitor (um
da mãe e o outro do pai). A doença afeta
um em cada 10 mil bebês, segundo a
organização norte-americana Cure SMA.

TIPOS
Tipo 1: o mais grave. Os sintomas surgem
em bebês com menos de seis meses de
idade e a expectativa de vida é de dois anos
se não receber suporte para se alimentar e
respirar.
Tipos 2 e 3: no tipo 2, os sintomas surgem
em crianças com idade entre seis e 18
meses, havendo necessidade de locomoção
por cadeira de rodas e suporte ventilatório
parcial; no tipo 3, a doença surge após a
aquisição da capacidade de andar, que pode
ser perdida posteriormente.
Tipo 4: os sintomas da doença surgem
na vida adulta.
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Bendita
acromegalia
Alexandre Costa teve o diagnóstico da doença aos 49 anos,
voltou a estudar e hoje vive bem conciliando o tratamento, a
vida profissional e acadêmica e o desejo de ser feliz
Por Verônica Monteiro
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Já faz quase 10 anos que Alexandre Costa
foi diagnosticado com acromegalia.
A doença crônica rara, de difícil diagnóstico, causada
pelo aumento da produção do hormônio do crescimento
(GH), leva ao crescimento exagerado das extremidades
e órgãos internos, deformidade da face, dores articulares, aumento da língua (macroglossia), alteração da voz
e, se não tratada, redução da expectativa de vida.
Embora seja necessário falar sobre as características
e sintomas da doença, é a história do consultor organizacional, professor de graduação e pós-graduação e
palestrante que chama a atenção. Apesar de já apresentar alguns dos principais sintomas já no início da fase
adulta, não havia qualquer suspeita da doença. O que
o levou ao médico foi apenas uma consulta de rotina.
O impacto do diagnóstico foi grande, uma vez que
até então a acromegalia era totalmente desconhecida
por ele e até hoje pela maior parte dos brasileiros. “Foi
a minha pior ‘travessia de deserto’, especialmente
quando o médico disse que eu tinha um tumor no
cérebro”, explica o consultor, que recebeu o diagnóstico aos 49 anos de idade.
O tumor estava localizado exatamente na hipófise,
uma glândula com cerca de 1 cm de diâmetro, localizada na base do cérebro. Ela é considerada a glândula
mestra, pois secreta hormônios que controlam o funcionamento de outras glândulas, sendo grande parte
de suas funções regulada pelo hipotálamo.

Escolhas
Diante da nova realidade de sua vida, Costa notou que
sua caminhada dependia de escolhas próprias. Portanto
entre “viver e morrer”, ele optou pela primeira opção.
“Todo problema tem solução. Se não tiver solução, não
é um problema e sim uma condição. Portanto, ajuste-se, viva bem com ela e seja feliz”, cita.
A partir dessa decisão, foi atrás de uma nova razão
de viver. Contrariando a todos que recomendavam que
ele se aposentasse, Costa voltou à vida acadêmica e a
conciliou com o tratamento. “As pessoas acreditavam
que eu passaria a integrar o grupo dos inutilizáveis, ou

“Todo problema tem
solução. Se não tiver
solução, não é um
problema e sim uma
condição. Portanto,
ajuste-se, viva bem
com ela e seja feliz”

seja, que ficaria esperando a morte chegar, adotando o
‘coitadismo’ como lema de vida.”

Tratamento
O encaminhamento para o tratamento da acromegalia
aconteceu de maneira tranquila. Ele foi iniciado no
Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), da
Universidade Federal do Ceará (UFC), onde Costa passou por uma neurocirurgia em janeiro de 2012. O tratamento seguiu por quase oito anos no HUWC até que
foi transferido para o Hospital Geral de Fortaleza (HGF),
mais próximo de sua residência.
Mesmo contando com o empenho pessoal dos
profissionais que compõem as equipes de endocrinologia dos dois hospitais que oferecem o tratamento
em sua cidade natal, Fortaleza (CE), o processo continua difícil e doloroso, considerando as deficiências
estruturais do serviço público de saúde. Além disso,
o maior problema enfrentado pelos pacientes é a
constante falta do principal medicamento utilizado
no tratamento, o Sandostatin®.
“Mesmo sabendo que a possibilidade de cura é
remota e que deverei continuar o tratamento clínico
pelo resto da vida, não desisto de meus projetos”, ressalta. Ao optar por viver, Costa gerou em si um
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Em um de seus artigos, o pedagogo
trata sobre o tema Conformismo e
deixa as seguintes dicas para os
leitores, que com toda a certeza ele
também leva para sua própria vida:
1. Não deixe o medo exagerado
impedir sua trajetória de vida
porque todos nós estamos expostos a riscos, desde o momento
em que levantamos diariamente
ao acordar;
2. Não aceite a derrota antes de lutar
até exaurir todas as possibilidades de conquistar a vitória;
3. Não tenha medo de errar, porque
cada erro cometido pode ser um
degrau para sua subida;
4. Não viva ansiosamente por coisa
alguma porque tudo acontecerá
no tempo oportuno;
5. Seja sempre otimista a despeito
de qualquer circunstância.
Quando questionado sobre qual seu
atual objetivo, ele responde que é
mostrar que, se ele está conseguindo produzir mais do que produzia antes da acromegalia,
qualquer um pode fazer igual ou
muito mais do que ele está fazendo
e que tudo é uma questão de foco
- “apenas isso, foco.”
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Várias fases da vida de Alexandre Costa antes
e depois do diagnóstico da acromegalia

© Arquivo / Instituto Vidas Raras

Alexandre é assíduo participantes dos
encontros para discutir os assuntos e
acolher as pessoas com a doença

Você sabia?
• A acromegalia apresenta uma prevalência de 40 a

estímulo, uma grande descoberta para um homem que
hoje, aos 59 anos, trabalha 15 horas por dia, de segunda
a sábado, e aos domingos até o meio-dia, dividindo
seu tempo entre algumas atividades geradoras de
grande satisfação, mesmo que não sejam as mais rentáveis. O que para uns é uma tragédia, para ele foi o
contrário. “Costumo tratar essa patologia crônica como
a ‘bendita acromegalia’.”
Após a aceitação dessa nova fase, Costa iniciou e
concluiu o curso superior de pedagogia, além de especializações em educação corporativa e educação a distância, formação como coach personal, professional e
leader coach. Lançou dois livros – Descortinando a
Educação e Ensaios & Reflexões de um Pedagogo
Organizacional – e tem 145 artigos de opinião publicados. No momento, Costa está escrevendo mais dois
livros, publica semanalmente um artigo e dá continuidade ao trabalho como consultor organizacional, professor de graduação e pós-graduação e palestrante. “Se
Deus permitir, meu objetivo é o pós-doutorado. O mestrado já está em andamento”, finaliza.

125 casos por milhão de habitantes e uma incidência anual de três a quatro casos por milhão de
habitantes;
• Quando acomete crianças e adolescentes (antes do
fechamento das cartilagens de conjugação), acarreta
o gigantismo;
• A causa do aumento da liberação do hormônio do
crescimento geralmente é um tumor não canceroso
(benigno) na glândula pituitária. A glândula pituitária, localizada logo abaixo do cérebro, controla a produção e liberação de vários hormônios, incluindo o
hormônio do crescimento;
• As pessoas com acromegalia podem ter outros tumores
benignos, como fibromas do útero ou pólipos do cólon;
• Há três formas de tratamento: cirurgia, medicamentos e radioterapia;
• Por vezes, o tratamento inicial não é inteiramente eficaz e é necessária uma terapia complementar.
Fontes: www.vidasraras.org.br e www.linharara.pt
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Nutrir co
Doenças raras como a tirosinemia e a
fenilcetonúria exigem cuidados especiais
com a alimentação. Confira a opinião
dos nutricionistas e conheça o projeto
do Instituto Vidas Raras para apoiar
essas famílias
Por Daniella Pina

“

O começo foi muito difícil. Meu pai dizia que nunca
tinha visto comida fazer mal a alguém”, diz Jéssica
Morais sobre a tirosinemia, doença que conheceu
há pouco mais de um ano, quando sua filha Heloísa
foi diagnosticada por meio do teste do pezinho ampliado.
Considerada rara, a tirosinemia impede que o organismo
de Heloísa metabolize a tirosina – aminoácido encontrado
principalmente nas proteínas de origem vegetal e animal.
Por esse motivo, a dieta da menina é restritiva e composta,
basicamente, de legumes, frutas e verduras. “A alimentação é a parte mais difícil do tratamento, pois no País existem poucas opções de alimentos para dar aos nossos
filhos. O que está disponível é importado e muito
caro”, diz Jéssica. De acordo com ela, meio quilo
de farinha especial custa em torno de R$ 25,
enquanto um substituto para os ovos custa
aproximadamente R$ 50.
Outra dificuldade é relacionada à inexistência de uma tabela que indique a
quantidade de tirosina presente nos alimen-
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Heloísa

tos. “A família de quem tem tirosinemia precisa contar
com a sorte, pois não tem em que se basear. Somos
órfãos na questão da alimentação”, desabafa Jéssica.
Heloísa faz acompanhamento nutricional no Instituto da Criança (ICr), em São Paulo, mas, ainda assim, a
família encontra dificuldades para seguir sua dieta.
“Vê-la chorando de fome com o armário cheio e sem
poder dar nada é muito difícil.” A saída encontrada por
Jéssica foi se reinventar: “Eu que nunca gostei de cozinhar, tenho aprendido por ela. Nesta semana, fiz uma
‘carne’ usando jaca e ela gostou, então fiquei muito feliz”.
A dica da mãe é abusar da criatividade e viver um dia
de cada vez para proporcionar aos filhos o que há de
melhor. Ela também é mãe de Isabele, de dois meses, e
perdeu o filho Gustavo aos cinco meses, provavelmente
em função da tirosinemia. “Meu conselho é ter fé e
matar um leão por dia, pois a tirosinemia
veio mostrar que somos mais fortes e
que o amor e a força de vontade
sempre vencem.”
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De olho na dieta
Segundo a consultora do
Serviço de Referência em Triagem Neonatal da APAE de São
Flavia Piazzon
Paulo, Flavia Piazzon, o tratamento
para casos com diagnóstico precoce de
tirosinemia tipo 1 (sem cirrose hepática), como o de
Heloísa, consiste em uma dieta pobre em proteína de
fonte natural associada a uma fórmula metabólica livre
do aminoácido tirosina. O uso do medicamento
Nitisinoma (NTBC) também deve ser feito durante toda
a vida. “Para casos de diagnóstico tardio da doença (já
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Apelo à Anvisa
Em outubro de 2016, o Instituto
Vidas Raras encaminhou ao presidente da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), Dr.
Jarbas Barbosa, um ofício em que
solicita o fornecimento da quantidade de tirosina em tabelas presentes em alimentos industrializados. Em resposta, a Agência
encaminhou uma nota técnica
informando que a Gerência Geral
de Alimentos (GGALI) iniciou um
trabalho para identificação das
causas dos problemas sanitários
relativos aos alimentos para fins
especiais e para condução do
processo de instrução e elaboração do tema.
Após ser interrompido em função de outras demandas regulatórias, o assunto deve ser retomado
em breve. Questionada pela reportagem da revista Vidas Raras, a
GGALI reiterou a importância de o
Instituto Vidas Raras participar na
etapa de diálogos setoriais, a fim de
contribuir com dados e informações
que permitam a sistematização dos
problemas enfrentados pelos portadores de tirosinemia, para que a
Agência avalie os pleitos.
A Anvisa sugere ainda que profissionais de saúde que prescrevam, elaborem dietas e façam o
acompanhamento
clínico
de
pacientes
com
fenilcetonúria
conheçam a tabela de conteúdo
de fenilalanina em alimentos mantida pela Anvisa, com o objetivo de
servir de guia de referência. Ela
está disponível no endereço:
portal.anvisa.gov.br/fenilalanina
-em-alimentos.

com cirrose hepática), a dieta é a mesma, até o transplante de fígado ser realizado com sucesso.”
Assim como a tirosinemia, a fenilcetonúria é uma
doença que exige restrições alimentares e adaptações
na dieta. No caso da fenil (como também é chamada),
o aminoácido não metabolizado é a fenilalanina.
Nesse caso, devem ser evitados alimentos como carnes, trigo, leguminosas, castanhas, nozes, ovos,
milho, embutidos, leite e derivados. Bebidas contendo soja ou aspartame também devem ficar de fora do
cardápio. A dieta adequada é composta por arroz,
hortaliças, frutas e bebidas como água de coco e suco
de fruta natural, ricas em vitaminas e minerais. Ainda
no caso da fenil, o tratamento inclui uma fórmula
metabólica isenta de fenilalanina, enriquecida com
tirosina, vitaminas e minerais.
De acordo com a nutricionista do Ambulatório de
Triagem Neonatal da APAE de São Paulo, Ana Rita Ferreira, o planejamento dessas dietas deve ser individualizado e acompanhado constantemente por um profissional. O cardápio ideal em ambos os casos leva em
consideração idade, sexo e peso do paciente, além de
sua tolerância aos alimentos com base na dosagem
recente dos aminoácidos. Além disso, devem ser realizados exames periódicos, baseados em protocolos, que
irão verificar se há carência de algum nutriente.
O diagnóstico precoce até um mês de vida do bebê e
o início imediato do tratamento dietoterápico possibilita o desenvolvimento adequado da criança. Caso o diagnóstico não seja realizado ou o tratamento não seja
seguido corretamente, os pacientes podem apresentar
atrasos neurológicos. Os sintomas são variados, desde
leve alteração de comportamento até deficiência intelectual.
Para evitar as consequências das
doenças, é fundamental levar o tratamento a sério e seguir as dietas
com rigor durante toda a vida. “Dói
dizer não para um filho que quer
consumir um alimento que não faz
parte do tratamento, mas é um sinal

Ana Rita
Ferreira
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de amor que irá salvar sua vida”, pontua Ana Rita. De
acordo com a nutricionista, é necessário que haja sempre alternativas para os alimentos - por exemplo, pães e
biscoitos que a criança poderá consumir com irmãos ou
amigos. “Pais que deixam seus filhos escolher os alimentos na feira e os estimulam a participar de seu preparo
despertam neles a curiosidade e o desejo de experimentar novos pratos”, aconselha Ana Rita.
Os responsáveis também precisam estar atentos e
informar sobre a importância do tratamento aos familiares e às pessoas que convivem com seus filhos. “É fundamental que a família transmita isso ao paciente. Existem crianças de dois anos que já conseguem distinguir
quais alimentos não fazem parte de sua alimentação”,
conta a nutricionista. Ela explica que a pessoa ingressará
na escola, participará de excursões, reuniões com amigos e festas e não poderá ser isolada do convívio social
por conta de sua restrição alimentar.
A melhor solução é aquela que se adapta ao estilo de
vida de cada pessoa: algumas preferem se alimentar
antes de ir a certos eventos e outras levam refeições
prontas, elaboradas em casa. Jéssica brinca que Heloísa é
uma “marmiteira”. “Sempre que saímos juntas, levo uma
marmita com o que ela pode comer. Mesmo quando
visitamos a família, almoçamos antes ou levamos uma
refeição preparada em casa.”
A menina de um ano e oito meses ainda não frequenta a escolinha, porque a família não se sente segura
em relação às suas escolhas alimentares. “Quando eu
puder explicar que ela não pode aceitar o que oferecerem ou que deve me pedir orientação antes de comer
alguma coisa, vou deixá-la ir à escola”, diz a mãe.
A nutricionista da APAE de São Paulo explica que
orientações sobre a dieta dos pacientes são fornecidas às
escolas por meio de relatórios. “Temos também contato
com as nutricionistas das redes de ensino municipal e
estadual para fazer o controle.”
A APAE de São Paulo possui o Divina Dieta, uma
marca própria de produtos alimentícios que visa atender pessoas que precisam seguir dietas restritivas em
decorrência de doenças metabólicas, como a fenilceto-

Heróis e vilões
da dieta
Sinal verde - Os alimentos saudáveis são
essenciais à vida de todos os indivíduos e
evitam o aparecimento de doenças futuras, como obesidade, diabetes e colesterol
elevado. São eles:
• Verduras
• Legumes
• Frutas
Sinal vermelho - Todos os alimentos que
não compõem a dieta e o excesso de alguns alimentos e bebidas devem ser evitados, como:
• Refrigerantes
• Sucos industrializados
• Frituras
• Açúcar

núria, leucinose e homocistinúria, entre outras. “Atualmente, são produzidos cerca de 50 produtos, como biscoitos doces e salgados, pães, bolos, massas e
coxinha, entre outros”, diz a engenheira
de alimentos da Divina Dieta,
Mariana Ferra.
De acordo com ela, o projeto
inclui ainda uma vertente de
doação de cesta especial para
atender às famílias em vulnerabilidade social. Saiba mais em:
Mariana Ferra
divinadieta.org.br.

janeiro/fevereiro/março 2017

29

d EP O IM E N TOS

Síndrome de Prader-Willi
e uma história de amor
Por Gabriella Lemmers
Vieira, mãe do Matheus e
presidente da SPW Brasil
“Quando recebi o resultado da gravidez, aos 37 anos, fiquei preocupada,
mas meu obstetra, especialista em gravidez de risco, me disse que não teria
problema. Aos sete meses, começaram as idas frequentes à clínica, pois
o bebê não se mexia muito e eu precisava me certificar de que estava tudo
bem. E assim foi. Movimentos diminuídos, batimentos cardíacos perfeitos e
a volta para casa com a certeza de que
tudo ia dar certo.
Escolhi cesárea, pois meu primeiro
parto havia sido normal e sofri muito.
No dia 16 de março, sem chorar, nas-

para ele aos nove dias de internação,

cia o Matheus. Ele parecia um boneco

com o possível diagnóstico de doença

de pano, muito fraquinho e molinho.

degenerativa muscular. Fisioterapia e

Primeira suspeita: alguma síndrome.

estímulo precoce foram feitos e a cor-

Vários sintomas e peculiaridades.

reria à procura de um diagnóstico

Medo. Até eu me conscientizar de que

começava. Foram mais de 50 visitas a

meu filho tinha nascido com algum

profissionais de diferentes áreas, mais

problema, precisou que minha mãe

de cinco exames de DNA para, aos seis

interviesse e pedisse aos médicos que

meses de idade, Matheus receber o

solicitassem exames diferentes dos que

diagnóstico de miopatia congênita.

a equipe da UTI pedia.
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Tudo era muito novo para mim, não

Todos os exames – hemogramas,

entendia nada para questionar qualquer

ultrassonografias, verificação de olhos,

coisa. Foi então que comecei a pesquisar

ouvidos e outros órgãos, cariótipo -,

e incansavelmente procurar respostas.

todos, voltaram normais. Nenhuma

Meu filho não tinha miopatia congênita.

parada respiratória ou cardíaca pela

Ele melhorava, ganhava movimentos.

fraqueza, apenas a sucção fraca e a

Matheus não partiria cedo! Fui contrária

introdução de sonda nasogástrica para

ao que os médicos me diziam em rela-

alimentação. Tomei coragem e pedi alta

ção a miopatia congênita até que achei
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Família unida em
diversos momentos
de alegria
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a síndrome de Prader-Willi (SPW). Estava
certa de que tinha encontrado o diagnóstico
do meu filho.
Aos 19 meses, consegui fechar o diagnóstico do Matheus. Tarde. Poderiam ter descoberto mais cedo. Por sorte, meu filho não
chegou a ficar obeso e pude iniciar o tratamento com o hormônio do crescimento.
Hoje, posso afirmar que foi o tratamento
mais eficaz na SPW, não para crescer, mas
para aumentar a massa muscular. Existem
muitas pesquisas lá fora para um remédio
que atue nos sintomas mais difíceis da síndrome: hiperfagia (uma fome voraz) e os
transtornos comportamentais.
A síndrome é marcada por fases e não
se sabe ao certo quando nem por que surge
a hiperfagia. Sabemos que o problema
pode estar no hipotálamo, responsável por
vários hormônios, todos desregulados no
indivíduo com SPW.
Meu filho hoje tem seis anos e está entre
os que têm o QI mais elevado dentro da síndrome, embora bem aquém para sua idade.
Ele tem quase todos os sintomas e características da SPW: muita dificuldade no
aprendizado, hipotonia (que já melhorou
bastante), interesse maior por comida, acessos de raiva, birras, choros sem motivo, dificuldade nas trocas sociais, baixa estatura,
mãos e pés pequenos, febre sem causa aparente, alto limiar de dor; ele nunca vomitou,
não gosta de beber água pura, faz perguntas repetitivas, só responde ao que lhe interessa e tem necessidade de atenção.
Hoje, temos a Associação Brasileira
da Síndrome de Prader-Willi (SPW Brasil –
site: www.spwbrasil.com.br) e, por conta das
dificuldades sentidas na pele como mãe e
presidente, tenho a missão de disseminar a
informação e batalhar pelo diagnóstico precoce da SPW, que pode salvar muitas vidas.”
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Instituições debatem cenário durante
a Semana Paulista de Doenças Raras
Secretaria Municipal da Pessoa
com Deficiência, neste evento, não
é apenas o apoio, mas levar aos
outros secretários e órgãos da prefeitura o que pode ser feito”, disse o
secretário municipal da Pessoa com
Deficiência. A abertura contou com
a participação de várias autoridades.
O padre Felipe Negro representou
o Instituto Vidas Raras. A cobertura
do encontro está disponível no site
da Prefeitura de São Paulo.

© Divulgação

Fonte: Prefeitura Municipal
de São Paulo

mesa sobre drs em Fórum de pediatria
Entre 16 e 17 de março, a Sociedade
Brasileira de Pediatria (SBP) organizou
um Fórum em Salvador (BA) para tratar
de temas da especialidade. Entre eles, o
19º Fórum Professor Nelson Barros – As
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Transformações da Família e da

Regina Próspero pôde falar sobre as

Sociedade e seus Impactos na Infância e

doenças raras, sobre o papel do governo,

na Juventude. Na oportunidade, a

especialistas, da academia e da socie-

presidente do Instituto Vidas Raras,

dade em prol da causa.
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De 15 a 17 de fevereiro, foi realizada a
Semana Paulista de Doenças Raras,
promovida pelo Conselho Municipal
da Pessoa com Deficiência de São
Paulo (CMPD-SP) para atualizar
profissionais da área e aproximar as
instituições de doenças raras.
O evento foi marcado por discussões referentes às limitações dos
profissionais especializados no ramo
e importância da contextualização
histórica do País.
Presente na cerimônia de
abertura, o secretário municipal da Pessoa com Deficiência,
Cid Torquato, destacou os serviços que serão ampliados pela
Secretaria Municipal da Pessoa
com Deficiência na área da saúde.
“Tenho certeza que os serviços em várias áreas, inclusive
na saúde, vão ser ampliados e
melhorados. O compromisso da

© Arquivo / Instituto Vidas Raras

Agência europeia
aprova medicamento para CBP
No fim de dezembro, a European
Medicines Agency (EMA) aprovou novo

simpósio sobre
terapias em
desenvolvimento

tratamento para a colangite biliar
primária (CBP), doença rara que afeta o
fígado. A patologia, que geralmente não
manifesta sintomas que sirvam de alerta,
pode levar até 10 anos para ser diagnos-

Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, o 13th Annual
World Symposium reuniu associações de
pacientes e especialistas de todo o mundo interessados em pesquisa e tratamento de doenças
raras. O evento, realizado em San Diego (EUA),
discutiu as principais terapias em desenvolvimento no momento e o importante papel das
associações de pacientes nesse contexto.
O Instituto Vidas Raras foi representado por
sua presidente, Regina Próspero e pela diretora
financeira e jurídica, Amira Awada.

ticada e evoluir para cirrose ou câncer. O
único medicamento até então aprovado
era feito de ácido ursodesoxicólico,
composto pelo qual 40% dos pacientes
não respondia positivamente.
De acordo com as análises realizadas, o
novo remédio feito com ácido obeticólico
evita a inflamação das vias biliares e
bloqueia a atuação de citocinas na

© Arquivo / ANPB

região, ajudando a controlar a doença.

IV Encontro
Paraense sobre
doenças raras
O Instituto Vidas Raras também marcou

Audiência pública
sobre DRs na Bahia
A Associação Niemann Pick Brasil (ANPB)
promoveu em 16 de março, na Câmara
Municipal de Salvador, uma audiência Pública
sobre Doenças Raras. A discussão teve a participação de especialistas da área médica e
várias entidades de pacientes de todo o País.

presença no IV Encontro Paraense sobre
Doenças Raras. O encontro aconteceu
em 23 e 24 de março, no Auditório do
Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da
Universidade Federal do Pará (UFPA),
em Belém (PA).
O evento englobou o I Fórum Paraense
sobre Doenças Raras e a terceira edição
do Encontro de Pacientes com Síndrome
de Williams.
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Catarina, a filha de Priscilla Fiorin,
nasceu com atresia esofágica, uma
doença rara que causa má formação no esôfago. Até a cirurgia de
reconstrução do órgão feita no ano
passado, a pequena, de apenas dois
anos, ainda se alimentava por uma
sonda. Como a mãe tinha que voltar ao trabalho, precisava de uma
babá que tivesse um curso técnico
de enfermagem.
Após grande dificuldade em
encontrar uma babá com as
características necessárias para
o cuidado da filha, Priscilla percebeu o quão útil seria um aplicativo para celular que ajudasse
a buscar esse tipo de profissional. Foi assim que ela criou
o AppNanny. “Calhou de, na
mesma época, eu estar terminando o MBA de negócios e
precisava fazer um plano de
negócios. Acabei criando o aplicativo”, relata.
O app, lançado em outubro
de 2016 e disponível para iOS e
Android, já tem quase 600 babás
cadastradas e 200 mães buscando
profissionais qualificadas.
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2° Fórum de Doenças
Raras do Maranhão
A assistente do Instituto Vidas Raras e responsável pelo suporte e orientação social a
famílias e pacientes de doenças raras, Patricia
Silveira, participou da segunda edição do
Fórum de Doenças Raras do Maranhão.
O evento aconteceu em São Luís, em 17 de
fevereiro. Na oportunidade, a representante
apresentou o trabalho realizado pelo Instituto
Vidas Raras.
© Arquivo / Instituto Vidas Raras

Mãe cria
aplicativo
para
encontrar
babás com
curso de
enfermagem

congresso
norte-americano
de cardiologia
O Instituto Vidas Raras participou do congresso
anual do American College of Cardiology (ACC)
2017, realizado em Washington DC, que traz
diversas apresentações que devem ter um impacto
importante na prática clínica da cardiologia, em
especial os Late Breaking Clinical Trials (LBCT).

