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Uma 
rotina 
de vida 
Reportagem da Vidas Raras acompanha um 

dia na rotina de duas famílias. Apesar das 
peculiaridades, há algo que as une em duas 

diferentes realidades: o amor e a vontade de viver! 
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REGINA PRÓSPERO
Vice-Presidente do Instituto Vidas Raras

A música Relicário foi um sucesso musical 
no Brasil lançado no início dos anos 2000 

na voz da saudosa cantora Cássia Eller, 
embora tenha sido composta por Nando 

Reis. Apesar de passados quase 20 anos 
de seu lançamento, o trecho da música 

que dá título a este editorial infelizmente 
continua bastante atual. Aliás, em vista 

das notícias que diariamente chegam pela 
imprensa, pelas conversas de padaria e, 

principalmente, pelas redes sociais, o mun-
do está realmente ao contrário.

É triste olhar para a situação atual dos 
nossos pacientes que estão – dia após 

dia – sendo desassistidos pelas políticas 
públicas e, agora, também pelo sistema 

judiciário. É triste, desconfortável e cons-
trangedor estar na pele de pedinte, tendo 
uma Constituição Federal que na teoria 

é maravilhosa, mas que na prática não se 
aplica. Pensando bem... talvez haja uma 
diferença sutil na frase da música para a 

realidade atual. As pessoas estão reparan-
do neste mundo ao contrário! Aos poucos, 

estamos tomando consciência. Aos pou-
cos, percebemos o quanto unidos somos 

mais fortes. Aos poucos, percebemos o 
quanto é importante e necessário lutar 

pelos nossos direitos. Seguiremos assim. 
Não descansaremos enquanto, por ora, 

este mundo estiver ao contrário. Não 
descansaremos enquanto pessoas estive-

rem morrendo sem assistência.

Nova direção
Aproveito para informar a todos que 

foi eleita a nova diretoria do Instituto 
Vidas Raras. A presidência da entidade 

ficará á cargo do Padre Felipe Negro, 
a quem desejo toda sorte do mundo. 

Tenho certeza que será feito um  
ótimo trabalho.

Boa leitura!
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O mundO está  
aO cOtráriO e  

ninguém reparOu?



 drops
doenças 
raras
nas redes 
sociais:

Facebook.com/
BiancaRinaldiReal
A atriz Bianca Rinaldi divulgou em sua rede 
social uma mensagem sobre o Dia Internacional 
de Conscientização das Mucopolissacaridoses 
(MPSs). #MPSDAY 

Best-seller ganha 
primeiro trailer 
da adaptação para 
o cinema 

@amejoaquim @
andre.ame
Famosos se 
solidarizaram 
e divulgaram 
campanhas 
em prol de tratamento para dois bebês 
diagnosticados com atrofia muscular espinhal 
(AME). Joaquim e André receberam o suporte 
de celebridades como o ator Rodrigo Santoro, 
as cantoras Ivete Sangalo, Ludmilla e Anahí e o 
jogador de futebol Robinho, entre outras.  

O filme Extraordinário 
vem fazendo sucesso 
nas redes sociais e 
emocionando as pes-
soas nos últimos 
meses, após o pri-
meiro trailer ter sido 
divulgado no Brasil. A 
obra conta a história 
de Auggie, um garoto 
com síndrome de 
Treacher Collins, uma 
doença genética cuja 
sequela é uma severa 
deformidade facial, 
que lhe impôs diversas 
cirurgias e complica-
ções médicas. 

Por causa das com-
plicações, seus pais 
optaram por educá-lo 
em casa, até que, aos 11 
anos, o menino passa a frequentar pela primeira vez uma escola. 
O filme leva para a telona sua luta para mostrar aos colegas que, 
apesar da aparência incomum, ele é igual a todos os outros. 

O livro passou 32 semanas entre os mais vendidos do The 
New York Times e, com todo esse sucesso, foi criada uma adap-
tação para o cinema. O filme, que chegará ao Brasil em novem-
bro de 2017, tem um elenco espetacular: Jacob Tremblay como 
Auggie, Julia Roberts no papel de Isabel, mãe do garoto, e Owen 
Wilson como Nate, o pai.
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Filme ainda não tem previsão de estreia no Brasil

@ThePatricao - 
Patrick T.D. Pires
@Ontem, sábado, na 
praia Tambaú e Cabo 
Branco #MpsDay #JoãoPessoa #SomosTodosRaros 
#Mucopolissacaridose #DoençasRaras 
#MinhaVidaNãoTemPreço 
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Por Daniella Pina

©
 S

hu
tte

rs
to

ck

No mês que celebra a 
importância do teste do 
pezinho, especialistas 
traçam um panorama 
sobre o Programa Nacional 
de Triagem Neonatal

Gotinhas que 
salvam vidas

pala
vRas

Receber o diagnóstico de uma doença 

logo nos primeiros dias de vida pode 

ser uma notícia dura, porém capaz de 

contribuir muito para a saúde do bebê 

que acabou de chegar. A missão da triagem neo-

natal (também conhecida como teste do pezinho) 

é das mais nobres: reduzir a mortalidade infantil. 

De acordo com alguns especialistas, porém, dife-

rentemente do desejado, o Programa Nacional 

de Triagem Neonatal (PNTN), instituído em 2001 

pelo Ministério da Saúde, apresenta desigualda-

des nas diferentes regiões do País. Confira alguns 

depoimentos sobre o tema. 

6 abril/maio/junho 2017
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is“A triagem neonatal é uma estratégia preventiva em saúde 

pública que possibilita a eliminação ou amortização das 

sequelas e diminuição da mortalidade e morbidade infan-

til associadas a cada uma das doenças que podem ser diag-

nosticadas de zero até 30 dias de vida, pelo teste do pezinho, 

nas triagens biológicas. Essas crianças doentes nascem 

assintomáticas e o teste do pezinho é fundamental para 

que sejam tratadas precocemente”, 

D r a .  C a r m e l a  M a g g i u z z o 
Grindler, coordenadora esta-
dual do Programa Nacional de 
Triagem Neonatal da Secretaria 

da Saúde de São Paulo

“A cobertura do PNTN é superior a 80% em todo o ter-

ritório nacional, sendo quase 100% no sul e sudeste do 

País. Há, portanto, disparidade, com áreas de cobertura 

ainda baixa. O teste do pezinho é importante na detec-

ção de doenças metabólicas mais prevalentes, que cons-

tituem problema de saúde pública, por detectar as 

doenças em fase pré-sintomática e permitindo trata-

mento precoce com minimização de sequelas e melhor 

qualidade de vida para crianças e suas famílias. Os ser-

viços de referência são a base de suporte do programa, 

por contemplarem rastreio, confirmação diagnóstica, 

tratamento e seguimento dos pacientes diagnosticados, 

constituindo, junto com os programas de vacinação em 

massa, um dos maiores programas preventivos de saúde 

pública em pediatria”, 

Dr. José Simon Camelo, médico 
pediatra e professor associado do 
Departamento de Puericultura e 
Pediatria da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo (FMRP-USP)

“O teste do pezinho é fundamental para a prevenção da 

deficiência intelectual e melhoria da qualidade de vida 

das crianças. A Apae de São Paulo foi responsável por 

implantá-lo no Brasil em 1976, incidindo fortemente 

para torná-lo uma política pública no País. Atualmente, 

a rede pública de saúde é responsável pelo teste básico 

que identifica até seis doenças: fenilcetonúria, hipoti-

reoidismo congênito, fibrose cística, anemia falciforme 

e demais hemoglobinopatias, deficiência de biotinidase 

e hiperplasia adrenal congênita. Temos orgulho em dizer 

que o Laboratório da Apae de São Paulo é o maior da 

América Latina em número de exames realizados, tendo 

triado, desde sua implantação, mais de 15,5 milhões de 

crianças brasileiras. Apenas em 2016, foram cerca de 2,5 

milhões de testes realizados. Atualmente, a Apae de São 

Paulo é responsável pela realização do teste de 77% dos 

bebês nascidos na capital paulista, 64% dos recém- 

-nascidos no estado de São Paulo e 16% do total de 

crianças triadas no Brasil por meio do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e maternidades e hospitais privados”,

Sônia Hadachi, farmacêutica  
bioquímica e supervisora do 
Laboratório do Serviço de Triagem 
Neonatal da Apae de São Paulo

“Com o Programa Nacional de Triagem Neonatal, feliz-

mente, algumas milhares de famílias brasileiras não 

precisam passar pela ‘odisseia diagnóstica’ que muitas 

outras famílias com crianças com condições raras pas-

sam. Podemos usar o exemplo da fibrose cística, doença 

genética e rara para a qual a triagem neonatal trouxe 

benefícios crescentes: antes do PNTN, a idade média de 

diagnóstico nas crianças era de cinco anos. Conforme 

publicação do Registro Brasileiro de Fibrose Cística de 

2015, a triagem neonatal foi responsável por 70% do 

total de casos diagnosticados nos últimos anos. 

Consequentemente, com diagnóstico e intervenção 
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“Em cumprimento à Lei Distrital nº 4.190, o Distrito 

Federal passou a oferecer, em 2008, o teste de triagem 

neonatal ampliado a todos os recém-nascidos da rede 

pública, constituindo, assim, o único local no Brasil a 

oferecer diagnóstico precoce de 24 doenças raras, além 

das seis instituídas pelo Ministério da Saúde. Com uma 

mudança de paradigma, o teste no Distrito Federal pas-

sou a ser coletado na maternidade, na alta do recém-

-nascido, proporcionando cobertura acima de 95%. Após 

a coleta, as crianças com testes alterados são convoca-

das para novo exame e aquelas que tiverem testes posi-

tivos são encaminhadas a uma equipe multidisciplinar 

encarregada pelo acompanhamento periódico. O teste 

do pezinho representa uma das ações de prevenção mais 

importantes na atenção primária à saúde da criança, 

bem como na fase de tratamento, pois requer uma ação 

de alta complexidade pela tecnologia diagnóstica e 

expertise exigida no tratamento e acompanhamento 

das crianças com diagnóstico positivo. Ele altera a taxa 

de mortalidade infantil, além de evitar sequelas neuro-

lógicas e oferecer qualidade de vida a cada uma das 

crianças diagnosticadas”, 

Dra. Maria Terezinha Cardoso, médica geneticista 
e coordenadora de Genética e Doenças Raras da 
Secretaria de Saúde do Distrito Federal

terapêutica precoces, a sobrevida dos pacientes fibro-

císticos melhorou consideravelmente em nosso país”, 

Dra. Paula Vargas, médica endo-
crinologista pediátrica e coor-
d e n a d o r a  d o  S e r v i ç o  d e 
R e f e r ê n c i a  e m  T r i a g e m 

Neonatal do Rio Grande do Sul

“A instituição do PNTN foi um passo extremamente 

importante para determinar que crianças com doenças 

graves fossem diagnosticadas e tratadas precocemente 

por equipes especializadas nos serviços de referência. 

Hoje percebemos, infelizmente, que alguns estados bra-

sileiros demonstram um retrocesso na cobertura da tria-

gem neonatal. Temos conhecimento de locais onde a 

coleta é realizada, mas não é feita a análise da amostra. 

Isso ocorre por questões de organização - municipal, 

estadual ou mesmo dos serviços de referência. O desafio 

é manter a universalidade e cobrir os testes instituídos 

pelo Ministério da Saúde para 100% dos bebês que nas-

cem todos os dias no País. Como Unisert, temos uma 

enorme responsabilidade em garantir que a triagem 

neonatal seja algo sólido entre os serviços de referência 

e as associações médicas. Só quando tivermos uma cober-

tura 100% garantida, poderemos então pensar na amplia-

ção das doenças triadas, cujo diagnóstico precoce poderia 

salvar muitas vidas. O teste do pezinho é uma iniciativa 

muito bonita que precisa ser protegida por governos 

municipais, estaduais e federal”, 

Dra. Helena Pimentel, médica  
geneticista e presidente da União 
Nacional dos Serviços de Referência 
em Triagem Neonatal (Unisert)
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Visto que as doenças em questão são raras, a probabilidade de seu filho estar afetado por uma delas é bastante 
pequena. No entanto, considere isso: em média, para cada dia do ano, os testes de triagem neonatal encontram 
e permitem o tratamento de 65 bebês que, do contrário, desenvolveriam doenças graves. Como resultado
da triagem neonatal, todas essas crianças têm a possibilidade de seguir em frente para terem uma infância 
normal e saudável. Sem a triagem neonatal, muitos desses bebês teriam morrido na infância, a maioria dos
que sobrevivem teriam vivido com problemas físicos. E é improvável que qualquer uma dessas crianças 
conseguisse entrar para o sistema educacional normal. Essas 65 crianças existem, todos os dias, todos
os anos, em algum lugar.
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Por Daniella Pina e MaDson De Moraes

DIAS  
DE LUTA
Nossa reportagem acompanhou o dia a dia de  
duas famílias com mucopolissacaridose tipo 2
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Areportagem da Vidas Raras acompanhou 

o dia a dia de duas famílias com pessoas 

com mucopolissacaridose tipo 2. Na cidade 

de Embu-Guaçu (SP), Maria das Graças, 

ao lado dos filhos Miguel e Lucas, ambos com a doença 

rara, precisa encarar uma via sacra semanal de quase 

30 quilômetros para as crianças receberem a medicação 

em São Paulo (SP). A outra história é de Rodolfo Gomes, 

diagnosticado com a MPS II já adulto, que mora no 

bairro do Jaraguá, em São Paulo (SP). Um dos desafios 

em sua vida é comum em entrevistas de emprego: 

conseguir um trabalho em que a empresa autorize a 

ausência por um dia na semana para poder ser medicado. 

Fé, determinação e bom humor. É assim que Maria das 

Graças e Gomes encaram uma rotina nada fácil.

A síndrome de Hunter, ou mucopolissacaridose tipo 

2, atinge uma em cada 162 mil pessoas do sexo masculino. 

Porém, na família Gomes, a MPS II não é tão rara assim. 

Ao menos 16 pessoas, entre sobrinhos e primos de Rodolfo 

Gomes, têm a doença. Ele lembra que na infância era 

comparado ao avô por causa das características físicas. 

“Desde pequeno, desconfiávamos da existência de alguma 

síndrome na família, porque andávamos ‘mais durinhos’, 

tínhamos hérnia e não conseguíamos levantar os braços. 

Meu falecido avô tinha as mesmas condições, então me 

diziam ‘você puxou o vô’ e a gente se identificava assim.” 

O primeiro contato com o nome ‘mucopolissacaridose’ 

aconteceu em 2000, quando toda a família passou por um 

processo de exames que incluiu testes genéticos e 

radiografia de corpo inteiro. Após o resultado, veio o 

diagnóstico da doença, porém, o acesso ao tratamento só 

foi possível em 2007, quando um sobrinho de Gomes, 

também com MPS II, passou por uma investigação genética. 

Após uma longa espera entre o pedido da medicação 

(via judicialização) e sua liberação, em 2010 a família 

Gomes finalmente começou a fazer o tratamento. De lá 

para cá, Gomes conta que houve uma melhora significativa 

em sua qualidade de vida. “Antes da medicação, eu ia 

Maria das Graças vive com os três 
filhos – dois deles com MPS II –, com 
os pais e mais seis irmãos em uma casa 
em Embu-Guaçu (SP)

parar no hospital a cada três meses porque tinha muita 

infecção de garganta e problemas relacionados à 

imunidade. Desde o início do tratamento, porém, isso 

diminuiu muito. Também melhorou minha forma de 

caminhar, pois as articulações estão mais relaxadas; tive 

redução do volume do baço e do fígado; melhora na parte 

cardíaca e redução de problemas respiratórios, que hoje 

praticamente não existem.” 

As infusões do medicamento Elaprase® (idursulfase) 

acontecem semanalmente no esquema home care. O 

serviço é feito por uma clínica especializada em infusões 

com biológicos para qualquer tipo de doença rara. 

Enquanto conversava com a reportagem da Vidas Raras, 

ele e Gabriel, seu sobrinho, recebiam a medicação por 

infusão intravenosa. O procedimento dura em média 

três horas. 

“A MPS é progressiva e o tratamento ajuda a frear 

a doença. Se você estiver em tratamento e ficar sem 

medicamento, tudo o que conquistou será perdido. 

Se fizer o tratamento por quatro anos e ficar sem o 
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medicamento por dois meses, por exemplo, é como 

se nunca tivesse feito”, explica o jovem, que já viveu 

episódios de falta de medicamento e chegou a recorrer 

à imprensa para tentar solucionar o problema.

MercaDo De trabalho
Se por um lado, o tratamento é o que garante a ele 

mais qualidade de vida e menos comprometimentos 

ligados à MPS II, por outro, as infusões acabam sendo 

um empecilho durante as entrevistas de emprego. 

Gomes é formado em eletrotécnica e conta que já 

participou de inúmeros processos seletivos e foi 

prejudicado pela necessidade de se ausentar do trabalho 

uma vez por semana para realizar o tratamento.

O início do processo seletivo é sempre animador. 

“Sinto que os recrutadores gostam do meu perfil, 

porque não aparento ter deficiência e posso fazer 

qualquer coisa. O problema é quando falo sobre a 

necessidade de me ausentar uma vez por semana para 

fazer as infusões, aí eles ficam receosos e acabam não 

contratando”, lamenta.

Em todo começo de ano, ele precisa fazer uma 

bateria de exames para investigar se houve progressão 

da doença, renovar receitas médicas e obter laudos, 

se necessário. O acompanhamento com geneticistas, 

cardiologistas e pneumologistas é feito no Instituto 

de Genética e Erros Inatos do Metabolismo (Igeim), 

na capital paulista.

Devido a essa dificuldade de se recolocar no 

mercado de trabalho, Gomes voltou a trabalhar na 

serralheria do pai, auxiliando na área administrativa, 

desde o  orçamento,  cotação de  materia is  e 

planejamento das peças até o preparo, instalação e 

acabamento dos serviços realizados. “Trabalho há 

muitos anos com meu pai, mas entre 2005 e 2015 

trabalhei em uma metalúrgica. Com a crise econômica, 

muita gente foi mandada embora e acabei sendo 

desligado. Desde então, já mandei muitos currículos 

e participei de diversas entrevistas, mas ainda não 

fui contratado”, diz.

Na visão do eletrotécnico, a discriminação no 

mercado de trabalho infelizmente ainda existe, e ele 

dá outro exemplo: em muitas empresas, não há 

distinção das vagas para os diferentes tipos de 

deficiência. Por esse motivo, as posições disponíveis 

para pessoas com deficiência são quase sempre 

inferiores à sua qualificação. 

Outra questão são os benefícios sociais. No caso 

do Bilhete Único (cartão utilizado no transporte 

públ ico  da  c idade  de  São Paulo) ,  o  Código 

Internacional de Doenças (CID) da MPS II não garante 

a gratuidade no transporte, que é um direito. “Como 

tenho comprometimento na coluna e no coração, 

consigo o benefício por essa via”, diz ele, que também 

está enfrentando dificuldades para obter a carteira 

de habilitação nacional (CNH) especial. “Essa questão 

de benefício é complicada, porque o Governo diz que 

você tem direito, mas a burocracia te impede de 

acessá-lo”, desabafa.

De beM coM a viDa
Apesar de algumas dificuldades, o paulistano é uma 

pessoa positiva e de bem com a vida. Sofreu bullying 

na adolescência, mas com o tempo aprendeu a lidar 

com isso. “Na época da escola, eu sofria bastante 

preconceito. Sempre ouvia comentários ou piadas de 

mau gosto e me magoava bastante. Hoje, porém, estou 

mais maduro e aprendi a relevar. Entro na brincadeira 

e faço piada também, prefiro evitar atrito”, diz.

E se tem uma coisa que Gomes gosta é de fazer 

as pessoas darem risada. Principalmente os dois filhos, 

Ryan e Brenda, de oito e quatro anos. As crianças são 

o xodó do pai, mas também pudera: ele adora jogar 

futebol, videogame e andar de bicicleta. “Sou um pai 

‘crianção’, porque brinco bastante.” 

Enquanto lhe rouba um beijo, Brenda faz a festa 

com o papai. “Ela gosta de pentear meus cabelos, 

fingir que está fazendo maquiagem. Montamos uma 

casinha de bonecas e eu equipei com geladeirinha, 

fogão, micro-ondas... Minha mulher [Marinalva] fala 

até que sou eu que quero brincar com essas coisas, 

de tanto que enfeito.”

No mais, Gomes também gosta de juntar os amigos 

para descobrir novas paisagens a bordo de sua 
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bicicleta. Ele chega a percorrer até 110 km por estradas 

de terra nas regiões de Jundiaí, Santana de Parnaíba 

e Mairiporã. E também gosta de organizar churrascos 

e almoços em família e mantém uma plantação de 

frutas e legumes. “Acho que a vida é isso, viver com 

leveza”, conclui. 

Dois filhos De Maria
Toda sexta-feira é santa para Maria das Graças Armond. 

É nesse dia que ela encara uma verdadeira maratona 

que envolve atravessar dois quarteirões até o ponto 

de ônibus para então percorrer entre 25 e 30 

quilômetros em um trajeto que dura mais de duas 

horas ao lado dos filhos Miguel, quatro anos, e Lucas, 

seis. O objetivo é chegar cedo ao Instituto de Genética 

e Erros Inatos do Metabolismo (Igeim), organização 

voltada para a assistência, ensino, pesquisa e educação 

nessa área. É lá que Miguel e Lucas, portadores da 

síndrome de Hunter, também conhecida como 

mucopolissacaridose tipo 2, recebem por três horas a 

medicação indicada para tratamento.

A rotina da família Armond mexe com o dia a dia 

da casa. Ainda mais se a sexta-feira começa chuvosa. 

Aí, um novo desafio se apresenta: dá para chegar ao 

Igeim? Nesses casos, é Cleuza Maria, sua irmã, quem 

leva a  trupe para essa jornada de receber o 

medicamento idursulfase, o Elaprase®, da Shire, 

indicado para a doença rara dos meninos. Quando o 

dia não está de cara feia, Maria conta com a ajuda 

fiel de um irmão para ajudá-la a levar Miguel e Lucas 

até o Instituto. Os desafios começam já dentro do 

ônibus: mesmo não sendo cadeirantes, Miguel e Lucas 

cansam rápido por causa da doença, e um assento no 

ônibus alivia. Mas, às vezes, o cobrador precisa dar 
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“Acho que a vida é 
isso, viver com leveza”,

Rodolfo Gomes
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um alô para o pessoal liberar os assentos preferenciais. 

“Ônibus é complicado. Não é todo mundo que entende 

o problema das crianças. Eles aparentam um pouco 

a doença, mas não é claro para todo mundo, e as 

pessoas geralmente ficam olhando. Alguns nem 

querem dar lugar, então gera um constrangimento. 

Depois da medicação, o mais complicado hoje é 

conseguir trazer os meninos até o Instituto, é muito 

longe.” Para ter uma ideia do itinerário, a família sai 

de Embu-Guaçu até o Grajaú e, de lá, pega outra 

condução até um ponto de ônibus perto do Instituto, 

em um trajeto de quase duas horas e mais de 40 km.

Para Maria, que conta sua história escorregando 

às vezes num sorriso, vale a pena realizar essa 

peregrinação para seus meninos receberem a 

medicação do tratamento, que já dura dois anos. 

“Faço tudo pelos meus filhos. Assim que descobri o 

problema do Miguel, entrei com recurso para eles 

receberem a medicação. O Hospital São Paulo me 

auxiliou em tudo. Foi uma bênção a medicação ter 

“Se eles estive-
rem bem, eu vou 

estar bem. Não 
tem coisa 

melhor do que 
saber que eles 
estão bem de 

saúde e felizes”,

Maria das Graças Armond

Rodolfo Gomes e seu sobrinho Gabriel, à esquerda, 
durante a infusão semanal que fazem em casa. Ao lado 
deles, os filhos Ryan e Brenda e a esposa Marinalva
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sido liberada rápido”, diz. “A vida deles melhorou uns 

80%, porque não tiveram mais tantas internações. 

Antes, todo mês tinha algum tipo de ocorrência. 

Quando não era um, eu estava correndo com o outro 

ao hospital. Eles têm um problema de respiração, que 

é onde afeta mais. Eles tinham muita infecção de 

garganta, essas coisas; hoje, nem tanto”, ressalta.

Maria vive com os três filhos – além de Lucas e 

Miguel, ela tem Davi, de sete anos, que não tem a 

doença rara –, o pai, a mãe e mais seis irmãos. 

Moradora do Cipó, distrito da cidade de Embu-Guaçu, 

ela conta que recebe uma pensão modesta do pai das 

crianças. “Olhando, eu penso que podia ser tão 

diferente: a presença do pai poderia mudar algo. Uma 

mão a mais, uma ajuda a mais. Mas ficou tudo para 

m i m  m e s m o . ”  E l a  r e c o n h e c e  q u e  é  u m a 

responsabilidade pesada e, emocionada, faz uma 

pausa para afirmar que vai conseguir. 

Davi (7 anos), Miguel (4) e Lucas (6) 
são a razão de viver dessa família 

Se antes de descobrir que ambos tinham a MPS II, 

ela conseguia trabalhar como atendente, ganhando 

um salário-mínimo, hoje isso não é mais possível. 

“Preciso ficar de olho porque, qualquer coisinha, eles 

estão aprontando. São muito sapecas”, diz, soltando 

o primeiro de alguns risos.

A ajuda para bancar as idas a São Paulo e as 

compras de leite, fraldas (Miguel, o mais novo, ainda 

usa) e remédios para os meninos vem de seus pais e 

do benefício que Lucas recebe do INSS, um salário-

-mínimo. Além da medicação no Instituto, Miguel e 

Lucas tomam carbamazepina, um remédio para deixá- 

-los mais relaxados. Quando não tem disponível nos 

postos de Embu-Guaçu ou de Parelheiros, bairro do 

extremo sul da capital paulista, o jeito é comprar. Ela 

explica que outro custo semanal é da alimentação 

nas idas ao Instituto. “O horário é complicado, pois 

saímos cedo de casa, só com o café da manhã, e 

precisamos almoçar na rua em São Paulo. A gente 

costuma levar de casa, mas é um gasto com que 

precisamos contar”, diz.

Em casa, os meninos Armond gostam de assistir a 

desenhos animados - Galinha Pintadinha e Dora 

Aventureira encabeçam a lista. Os desenhos trazem 

um certo momento de suspiro para Maria: é nesse 

pouco tempo que sobra que ela busca resolver algumas 

pendências e providências da casa. “O desenho é o que 

os mantém entretidos. Eles não são muito chegados 

a brinquedos. Sigo o dia trocando fraldas, dando banho, 

fazendo almoço ou levando-os para a fisioterapia aqui 

mesmo em Embu-Guaçu”, diz. 

A busca de sempre querer o melhor para a saúde 

de Miguel e Lucas às vezes cansa um pouco, mas a fé 

em Deus e o sorriso de seus meninos trazem conforto 

e fôlego inabaláveis. “A palavra é se conformar e 

superar pedindo sempre ajuda, proteção e bênção a 

Deus para que derrame suas bênçãos nas crianças. 

Se eles estiverem bem, eu vou estar bem. Não tem 

coisa melhor do que saber que eles estão bem de 

saúde e felizes. O sorriso deles preenche muita coisa, 

muita solidão.”  
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Por TaTiana Vieira

SilencioSa e 
degenerativa
Doença de Huntington é uma desordem 
neurológica degenerativa que atinge de 10 
a 15 pessoas a cada 100 mil e tem 50% 
de chances de ser herdada geneticamente
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Uma doença que começa silenciosa. O pro-

cesso degenerativo é iniciado antes mesmo 

de os sintomas evidentes se manifestarem. 

Os sinais se desenvolvem gradativamente, 

progredindo para quadros em que o portador se torna 

dependente pela impossibilidade de realizar movimen-

tos ou mesmo se comunicar com clareza. A doença de 

Huntington (DH), quadro hereditário neurodegenera-

tivo e progressivo, atinge de 10 a 15 pessoas a cada 100 

mil e já tem sido objeto de diversas pesquisas que bus-

cam tanto sua cura quanto avanços no tratamento que 

garantam maior qualidade de vida aos portadores e 

cuidadores. 

Classificada como uma desordem neurológica dege-

nerativa, a doença de Huntington causa a morte de 

células no cérebro, especialmente na parte chamada de 

gânglios da base, responsáveis por controlar movimen-

tos, organizar pensamentos e emoções. Daí o apareci-

mento de sintomas que evoluem para um quadro de 

dependência. 

De acordo com o neurologista, docente e pesquisa-

dor do Departamento de Neurociências e Ciências do 

Comportamento - Setor de Distúrbios do Movimento 

e Neurologia Comportamental da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto/USP, Prof. Dr. Vitor Tumas, antes 

que os sinais da doença se tornem evidentes, os pacien-

tes podem apresentar sintomas psicológicos e perda da 

agilidade intelectual. Em geral, os sinais se iniciam em 

momentos diferentes da vida do portador, progredindo 

para alterações motoras severas, quando há necessidade 

do suporte de um cuidador. 
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Segundo Tumas, a DH costuma se manifestar de 

maneira evidente por volta dos 30 aos 40 anos de idade, 

mas pode ocorrer mais raramente em indivíduos muito 

jovens ou mais idosos. Em geral, a doença pode levar 

ao óbito  de 10 a  20 anos  após  os  s intomas 

aparecerem. 

O diagnóstico é confirmado por meio de um teste 

genético capaz de revelar a mutação responsável pela 

doença. “Esse teste é realizado em vários laboratórios 

no Brasil, inclusive em serviços públicos de saúde, 

como nosso ambulatório no Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto”, ressalta Tumas. 

Um ponto importante é que, quando a DH é con-

firmada em um paciente, se ele tiver filhos, estes têm 

50% de chance de herdar a doença. Por isso, já existem 

testes voltados aos parentes de pacientes, pessoas que 

possuem risco de desenvolverem a doença. “É impor-

tante dizer que o portador da mutação sempre irá 

manifestar a DH em algum momento da vida, exceto 

se morrer precocemente por causa de algum outro 

motivo”, explica Tumas. 

De acordo com a ABH, muitas pessoas que pos-

suem parentes com DH se recusam a fazer o teste 

genético porque ainda não existe uma maneira de pos-

tergar o início da doença ou desacelerá-la. Mas para 

o neurologista Vitor Tumas, a realização do exame é 

relevante para nortear aqueles que possuem a doença 

a planejarem sua vida em geral, especialmente no 

tocante ao contexto familiar.

TraTamenTo 
Ainda não há terapias efetivas para bloquear a pro-

gressão da DH e seus sintomas. Porém, segundo Dr. 

Tumas, alguns tratamentos são oferecidos para melho-

rar a qualidade de vida do portador e cuidadores, já 

que, com o tempo, o paciente vai desenvolvendo uma 

dependência gradual ao auxílio de outras pessoas no 

dia a dia. Ainda conforme o neurologista, os pacien-

tes requerem esse suporte em quase todo o curso da 

DH, de modo a amenizar os problemas que a  

doença promove. 

SinTomaS, diagnóSTico  
e herediTariedade
As principais manifestações, segundo Tumas, são o 

aparecimento de movimentos involuntários, deno-

minados coreia, desenvolvimento de uma perda pro-

gress iva  da  capacidade  inte lectual  e  vár ias 

manifestações psiquiátricas como ansiedade, depres-

são, psicose, irritabilidade e apatia, entre outras. De 

acordo com a Associação Brasil Huntington (ABH), 

pessoas com DH têm dificuldade de pensar com cla-

reza, manter a memória e a atenção. A comunicação 

nos estágios mais avançados da doença se torna difí-

cil devido a esses sintomas. 

Quando as dificuldades para controlar os movimen-

tos se tornam mais intensas, os portadores manifestam 

bloqueio para andar, falar e realizar tarefas cotidianas, 

o que requer suporte de um cuidador que possa ofere-

cer mais qualidade de vida. 
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Professor doutor Vitor Tumas, docente 
e pesquisador do Departamento de 
Neurociências e Ciências do 
Comportamento - Setor de Distúrbios 
do Movimento e Neurologia 
Comportamental da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto/USP
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Entre as terapias disponíveis para aliviar os sinto-

mas, estão fonoterapia, fisioterapia, terapia ocupacio-

nal e terapias de grupo. Já existe um medicamento 

voltado especialmente para controlar a coreia – a tetra-

benazina, ainda não disponível no Brasil, exceto por 

meio de importação. “Ele tem eficácia comprovada para 

essa indicação, porém, apresenta como principal efeito 

colateral a possibilidade de induzir ou agravar sintomas 

depressivos ou de apatia”, explica Tumas.

Tumas salienta que já existem muitas pesquisas 

voltadas para o objetivo de curar a DH, na verdade 

tentativas de desenvolver intervenções que atrasem 

ou bloqueiem o processo neurodegenerativo causador 

da doença. Ele destaca que, nos últimos anos, foram 

desenvolvidos diversos estudos internacionais que 

incluíram tanto os pacientes com DH quanto paren-

tes em risco. “Essas pesquisas trouxeram informações 

importantes sobre o curso da doença, especialmente 

sobre como ocorre a fase pré-sintomática. Também já 

foram feitos alguns estudos iniciais sobre drogas pro-

missoras para o tratamento, e vários outros estudos 

surgirão em pouco tempo, trazendo esperança para 

os portadores, seus familiares e nós, profissionais que 

cuidamos deles”, destaca. 

O neurologista ressalta ainda que a Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto também desenvolve algu-

mas pesquisas sobre a DH. “A mais importante atual-

mente estuda a participação do sistema endocanabinoide 

na produção dos sintomas”, diz. 

cuidado familiar e SuporTe 
inSTiTucional
O paciente com DH tem uma sobrevida reduzida em 

relação aos indivíduos normais, conforme aponta Tumas. 

Isso ocorre porque, nas fases avançadas, ele desenvolve 

uma perda intelectual e motora muito acentuada, fica 

totalmente dependente e com muitas dificuldades 

para se locomover e sair do leito. Devido à progressão 

da doença, o suporte de um cuidador é fundamental. 

“A melhor maneira de cuidar e conviver com todo o 

impacto que a doença causa sobre o paciente e seus 

a melhor maneira de  
cuidar e conviver com 
todo o impacto que a 
doença causa sobre o 

paciente e seus familiares 
é estar sob acompanha-
mento de profissionais 

com experiência e conhe-
cimento para fornecer as 

informações essenciais  
e indicar o melhor trata-

mento disponível

familiares é estar sob acompanhamento de profissio-

nais com experiência e conhecimento para fornecer 

as informações essenciais e indicar o melhor trata-

mento disponível”, defende. 

Tumas considera essencial e extremamente impor-

tante o suporte de instituições de apoio como o Instituto 

Vidas Raras, “já que as minorias, como são normalmente 

denominadas, são sempre excluídas da atenção essen-

cial dos órgãos governamentais e também da atenção 

da população em geral”. 

O neurologista relata ainda que, até o momento, 

não há nenhum programa especial do Governo dedi-

cado especificamente aos pacientes portadores de DH. 

“O que existe é um programa do Ministério da Saúde 

com objetivo de melhorar a atenção aos portadores de 

doenças raras, no entanto faltam ações objetivas.”  
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SAINDO DA 
INVISIBILIDADE
Susi Kelly Benevides preside há dois anos a Associação Brasileira 
dos Portadores de Charcot-Marie-Tooth (ABCMT). Portadora da 
doença, sua luta à frente da organização encampa uma questão  
crucial: dar mais visibilidade à doença no Brasil
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A  t e r A p e u tA  h o l í s t i c A  s u s i  K e l ly 
Benevides nuncA mAis esqueceu o que 
ouviu de um médico soBre umA doençA 

Até então desconhecidA pArA elA: “Você é 

portadora de Charcot-Marie-Tooth (CMT), não mor-

rerá disso e sim com isso. É genética e, se tiver filhos, 

eles também poderão ter”. Susi morava em Campinas 

(SP) e tinha apenas 18 anos. A desconfiança surgiu a 

partir de alguns sinais comuns aos portadores de CMT: 

atrofia dos músculos das mãos, falta de destreza mus-

cular e deformidades como pés calvos. “Eu era caixa 

de supermercado e precisava digitar muito. Passei a 

apresentar inflamação nas mãos o tempo inteiro. Os 

médicos achavam que era LER [lesão por esforço repe-

titivo] por eu digitar bastante”, conta.

Até que um médico de Campinas que tinha aca-

bado de voltar de um congresso internacional descon-

fiou do quadro de Susi. Depois de ser encaminhada 

para fazer uma biópsia em São Paulo (SP), o único 

método possível de diagnóstico na época, e a doença 

ser confirmada, Susi vem desenvolvendo lentamente 

a CMT. “Até os 41 anos, não tive grandes problemas. 

O que hoje, aos 46, sinto mais dificuldade é para andar 

longas distâncias. Mas não sou cadeirante e faço tudo 

na minha casa. Sou autônoma. Tem casos muito mais 

graves do que o meu. Tem pessoas com dificuldade 

em amarrar um tênis”, relata Susi, que é terapeuta 

holística e escritora.

Dos cinco tipos mais conhecidos, Susi é portadora 

da CMT1, a mais comum. Os sintomas mais caracte-

rísticos são alterações e atrofias nos 

membros inferiores – pés, pantur-

rilhas e joelhos –, o que provoca 

redução de sensibilidade, fraqueza 

muscular e perda de equilíbrio. As 

dificuldades variam e, em alguns 

casos, com a progressão da CMT, 

pode até mesmo ser necessário o 

uso de órteses,  andadores ou 

cadeira de rodas. A doença pode 

afetar também antebraços e mãos, o que prejudica a 

realização de atividades simples do dia a dia como 

abotoar uma camisa ou segurar uma xícara de café.

Ela preside há dois anos a Associação Brasileira dos 

Portadores de Charcot-Marie-Tooth (ABCMT) e diz 

que a meta de sua gestão é dar mais visibilidade para 

a CMT, uma doença neuropática que afeta 80 mil pes-

soas no Brasil. “Temos feito muitas campanhas de 

conscientização usando o Setembro Azul. Dia a dia, 

atendemos por telefone e e-mail, montando cadastro 

para tentar mapear onde estão os portadores da doença 

e tentar ajudar diretamente com o diagnóstico. As 

pessoas acabam sendo diagnosticadas com outras 

doenças neuromusculares e não a Charcot”, ressalta.

Uma das dificuldades para os portadores de CMT 

é o desconhecimento e falta de interesse dos médicos 

e do poder público no Brasil em investir em pesquisas 

que possam impactar a melhora da qualidade de vida 

de quem convive com a doença. “Uma das maiores 

reclamações dessas pessoas é: onde eu faço exame para 

saber se meu filho é portador? A impotência é grande 

porque a gente não consegue, por ser uma ONG, ter 

uma sede para atender todas as pessoas. O trabalho 

da diretoria em si é dar assessoria direta a esse porta-

dor que vem com um monte de dúvidas”, afirma.

Histórico familiar e rapidez 
no diagnóstico
A CMT foi descrita na França pelos médicos Jean Martin 

Charcot e Pierre Marie, em 1886, e na Inglaterra pelo 

médico Howard Henry Tooth, em 

1889. Atualmente, a CMT está ofi-

cialmente classificada em cinco tipos. 

A CMT1 e CMT2 são autossômicas 

dominantes, ou seja, basta uma cópia 

alterada do gene para a pessoa ser 

afetada. Ambas têm início na infân-

cia ou adolescência. A CMT3 e CMT4 

começam na infância e a CMT4, ao 

contrário dos outros tipos, é sempre 
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autossômica recessiva, ou seja, precisa de duas cópias 

alteradas do gene para a pessoa ser afetada. Há tam-

bém a CMTX, com sintomas idênticos aos tipos 1 e 2, 

porém mais severa nos homens do que nas mulheres. 

Mas há pelo menos 73 diferentes tipos de CMT e mui-

tos outros deverão ser descritos.

Para saber se o paciente tem a CMT, o recomen-

dado é procurar um neurologista que entenda sobre 

a doença, para obter um diagnóstico correto e saber 

o estágio em que essa pessoa se encontra. O diagnós-

tico é feito com a análise do histórico familiar do 

paciente e por meio de exames que medem a condu-

ção do impulso nervoso (eletromiografia) e testes gené-

ticos para determinar o estado do paciente e qual seu 

tipo de CMT.

Uma das referências no Brasil sobre a doença, o 

professor titular de neurologia na Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (FMRP-USP), Dr. Wilson Marques Junior, afirma 

que o histórico familiar é item importantíssimo para 

o diagnóstico. “Embora na mesma família possa ocor-

rer o que é chamado de variabilidade fenotípica, ou 

seja, se manifestar de formas e graus diferentes em 

indivíduos com a mesma mutação, com o mesmo 

aspecto genético”, ressalta.

Também é importante estar atento para a evolu-

ção dos sinais e sintomas. “Por exemplo: uma pessoa 

com CMT vem apresentando a progressão normal 

(lenta) da doença e, repentinamente, para de andar. 

Pode haver outra neuropatia se manifestando junto 

com a CMT, que deve ser tratada de forma diferente”, 

adverte o neurologista. Ainda não existe cura ou medi-

camento para a CMT. As terapias atualmente dispo-

níveis ajudam a reduzir os sintomas e dar mais 

qualidade de vida ao portador.

O que se recomenda aos portadores é fisioterapia, 

terapia ocupacional, aparelhos e outros dispositivos 

ortopédicos e até mesmo a cirurgia ortopédica, que 

pode ajudar os indivíduos a lidar com os sintomas 

incapacitantes da doença.  A terapia f ísica e 

“São poucas as equi-
pes médicas que 
entendem sobre a 
CMT. É muito difícil 
o diagnóstico pela 
própria falta de 
conhecimento. E a 
informação e a pes-
quisa não chegam ao 
Brasil por causa da 
falta de interesse 
aqui nessas pesqui-
sas. Falta incentivo 
governamental”

Susi Kelly Benevides 
preside há dois anos a 
Associação Brasileira dos 
Portadores de Charcot- 
-marie-tooth (ABCmt)
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Lá, você pode ler mais sobre a doença, assistir às 

palestras com especialistas e vídeos elucidativos 

sobre o tratamento, saber quais medicamentos 

são contraindicados aos portadores, conhecer os 

profissionais de saúde qualificados sobre a CMT 

e localizar centros de referência em diagnóstico e 

tratamento. Você pode ainda contribuir financei-

ramente para ajudar a manter o trabalho da asso-

ciação. Acesse: www.abcmt.org.br.

Visite o site da aBCMt

Susi Kelly Benevides e o professor titular de neurologia da 
faculdade de medicina de ribeirão Preto da Universidade de  
São Paulo (fmrP-USP), Dr. Wilson marques Junior

ocupacional, o tratamento preferido para a CMT, 

envolve treinamento de força muscular, alongamento 

de músculos e ligamentos, treinamento de resistência 

e exercício aeróbio moderado.

Para Susi, a grande luta da ABCMT hoje é conse-

guir colocar a doença nas grandes mídias e fazer uma 

divulgação melhor do que é a doença, inclusive entre 

os médicos. “São poucas as equipes médicas que enten-

dem sobre a CMT. É muito difícil o diagnóstico pela 

própria falta de conhecimento. E a informação e a 

pesquisa não chegam ao Brasil por causa da falta de 

interesse aqui nessas pesquisas. Falta incentivo gover-

namental”, critica a presidente. 
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Liberdade 
para ir e vir
Legislação brasileira garante isenção de impostos na com-
pra de veículos às pessoas com deficiência e doenças 
crônicas. Desconto no valor do veículo pode chegar a 28% 
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Doesfrutar de liberdade e autonomia é um 

desejo que move as pessoas, e, para os 

indivíduos com deficiência, o significado 

pode ser ainda maior. Na busca de con-

cretizar esse ideal, muitos têm batalhado para adqui-

rir o carro próprio e, com o apoio da legislação 

nacional, essa conquista vem se tornando uma rea-

lidade mais acessível. Isso se deve ao fato de que pes-

soas com deficiência física, visual, intelectual e 

autistas, assim como portadores de doenças crônicas 

(diabetes, AVC e câncer) podem comprar um auto-

móvel de passageiros ou veículos de uso misto com 

isenção de algumas taxas, chegando a uma redução 

no valor do veículo de até 28%. 

A professora Sandra Meirelles, 56, que sofreu polio-

mielite na perna direita, está usufruindo de seu pri-

meiro automóvel, adquirido com o suporte oferecido 

pelo Governo. Antes de ter o carro, Sandra se locomo-

via com um quadriciclo, para o qual conseguiu auto-

rização legal para utilizar devido a sua deficiência. De 

lá para cá, muita coisa mudou. Além do conforto, hoje 

Sandra pode viajar de uma cidade para outra, depen-

dendo muito pouco de parentes que antes lhe davam 

carona. Para ela, o primeiro automóvel foi um divisor 

de águas. “Tudo está muito mais fácil agora. Se eu sou-

besse que conseguiria e que seria tão bom, teria ten-

tado antes”, diz. 

Sandra passou por todos os procedimentos nor-

mais no Centro de Formação de Condutores (CFC), 

fazendo as aulas de direção em um carro adaptado, 

que pode ser oferecido tanto pelo aluno quanto pela 

autoescola. No caso da professora, seu carro conta 

com acelerador e freio controlados pela mão. Para 

adquirir o veículo, Sandra procurou inicialmente o 

próprio CFC para se informar sobre como faria todo 

o processo de habilitação. Em seguida, foi até o 

Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Receita 

Federal e Estadual, apresentando os documentos soli-

citados. “Depois de todo esse processo, consegui com-

prar o carro, mas sem adaptação. Então providenciei 

as mudanças necessárias e passei a fazer as aulas na 

autoescola para conseguir minha habilitação”, conta. 
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De acordo com a advogada do Instituto Brasileiro 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência (IBDD), Clarissa 

Pimentel, tanto as pessoas com deficiência quanto 

seus respectivos familiares condutores (para os casos 

de portadores de deficiência menores de idade, por-

tadores de deficiência cerebral, síndrome de Down ou 

com algum problema que incapacite totalmente de 

dirigir) podem requerer a isenção de impostos. Entre 

as taxas isentas, estão o imposto sobre produtos indus-

trializados (IPI), imposto sobre circulação de merca-

dorias e serviços (ICMS) e o imposto sobre operações 

financeiras (IOF). A legislação estabelece uma ressalva: 

os carros adquiridos devem ter fabricação nacional e 

custar até R$ 70 mil. Caso ultrapassem esse valor, 

haverá desconto apenas do IPI.  

A advogada explica que a previsão legal para reque-

rimento da isenção do IPI está na Lei Federal nº 

8.989/1995. Essa isenção poderá ser utilizada uma vez 

a cada dois anos. Já a isenção de IOF, estabelecida pela 

Lei Federal nº 8.383/1991 e regulamentada pelo Decreto 

Federal nº 2.219/1997, só poderá ser utilizada uma 

única vez e deverá ser requerida juntamente com a 

isenção do IPI. A isenção de ICMS, por sua vez, 

Clarissa Pimentel, advogada do  
instituto Brasileiro dos direitos da  
Pessoa com deficiência (iBdd)
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concedida conforme deliberação do Conselho Nacional 

de Política Fazendária nº 38/2012 e ratificada pelo Ato 

Declaratório Confaz nº 09/2013, pode ser utilizada 

uma vez a cada dois anos. Clarissa esclarece ainda que 

não há diferença na isenção concedida para deficien-

tes condutores ou seus representantes. 

Como soliCitar a isenção
Conforme orienta a advogada do IBDD, para solicitar 

a isenção do IPI e IOF, que são tributos de competên-

cia da União/federal, o requerente deve se dirigir ao 

Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC) da 

Receita Federal mais próximo de sua residência. Já a 

requisição da isenção do ICMS é feita na Secretaria da 

Fazenda Estadual. No quadro apresentado nesta maté-

ria, há a lista de toda a documentação exigida para 

cada um dos impostos. 

Para fazer as solicitações de isenção, o portador da 

deficiência ou da doença crônica deve passar por uma 

avaliação médica, que concederá um laudo específico. 

“O laudo médico deve ser preenchido por médico da 

rede pública de saúde ou conveniado ao SUS, ou por 

médico credenciado no Detran, em formulário dispo-

nibilizado pela Receita Federal”, explica Clarissa. Outro 

detalhe importante é a comprovação de renda para 

adquirir o veículo. Segundo a advogada, ao requerer 

as isenções, o solicitante precisa entregar a declaração 

de disponibilidade financeira ou patrimonial, que 

comprova que ele ou seu representante legal tem renda 

compatível com o valor do veículo a ser adquirido com 

as isenções solicitadas.

Ainda conforme a especialista, atualmente, o defi-

ciente auditivo não tem esse direito, no entanto, está 

tramitando no Senado um projeto de lei que prevê a 

inclusão do surdo como beneficiário dessa isenção.

Habilitação e adaptação 
do veíCulo 
A carteira de habilitação do portador de deficiência 

ou doença crônica é a mesma dos demais condutores, 

conforme explica Clarissa. “Ocorre que, em caso espe-

cífico de condutor de veículo adaptado, poderá cons-

tar na habilitação a expressão ‘veículo adaptado’, 

indicando que a pessoa está impossibilitada de dirigir 

carros adaptados automáticos. Se constar na habilita-

ção ‘veículos automáticos’, somente poderá dirigir  

esse tipo de carro. No entanto, se necessário, poderá 

constar as duas situações”, detalha.  

Quanto à adaptação do veículo, ela pode ser feita por 

lojas de concessionárias ou pela própria montadora, 

dependendo da adaptação. “Cabe lembrar que qualquer 

veículo pode ser adaptado e já é entregue ao cliente com 

as adaptações necessárias”, explica a advogada. Ela acres-

centa ainda que é necessário apresentar um laudo médico 

que determina o tipo de veículo ideal a ser dirigido para 

cada deficiência, ou seja, se o veículo será automático ou 

manual, e uma declaração do Detran, após avaliação 

anterior, comprovando as limitações do condutor. Além 

a professora sandra Meirelles comprou seu primeiro  
carro com isenção e mudou radicalmente sua rotina
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Confira a lisTa Com a doCumenTação neCessária 
para a requisição de isenção de Cada imposTo

50 caracteres

IPI* - Requerimento de isenção em três vias origi-

nais; declaração de disponibilidade financeira ou 

patrimonial do requerente ou de seu representante 

legal; laudo médico; documento que comprove a 

representação legal, se for o caso; declaração de 

regularidade fiscal; original e cópia de RG do reque-

rente ou representante legal; original e cópia do CPF; 

cópia da carteira de habilitação do requerente ou do 

condutor autorizado; autorização do condutor em 

formulário próprio, quando a pessoa com deficiên-

cia não for o condutor; comprovante de residência; 

declaração de que não possui outro veículo adqui-

rido com isenção nos últimos dois anos.

IOF* - Formulário próprio; cópia do financiamento 

do veículo; laudo médico original com o CID (Código 

Internacional de Doenças) fornecido pelo SUS; 

declaração de disponibilidade financeira; original 

e cópia da CNH.

ICMS* - Laudo médico emitido pela rede pública 

de saúde ou conveniado ao SUS ou por médico 

credenciado no Detran; laudo de perícia médica 

fornecido pelo Detran, que especifique o tipo de 

comprometimento físico e as características neces-

sárias para que o motorista possa dirigir o veículo; 

laudo de avaliação emitido em conjunto por médico 

e psicólogo, em formulários específicos, nos casos 

de pessoas com deficiência mental e autistas; 

declaração de disponibilidade financeira ou patri-

monial do requerente ou de seu representante 

legal; comprovante de residência; CNH do reque-

rente ou condutor autorizado; declaração de que 

não possui outro veículo adquirido com isenção 

nos últimos dois anos; documento que comprove 

a representação legal, se for o caso; cópia auten-

ticada da autorização** expedida pela Receita 

Federal para aquisição do veículo com isenção  

de IPI.

* Os requerimentos de IPI e IOF e demais formulários estão disponíveis no site da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br);
** A Receita tem um prazo para avaliação dos documentos, que pode variar. No entanto, após a liberação, a pessoa tem 180 dias  
para adquirir o carro - passado esse tempo, é necessário apresentar toda a documentação novamente e formalizar um novo pedido.

disso, após a entrega pela concessionária, por se tratar 

de veículo que sofreu modificação em sua característica, 

é preciso emitir um novo certificado de registro de veí-

culo, obtido no Detran do estado do comprador.

isenção de ipva
De acordo com a advogada do IBDD, outra isenção que 

o portador de deficiência possui é do imposto sobre a 

propriedade de veículos automotores (IPVA), um direito 

ainda pouco divulgado. “Por se tratar de um tributo 

estadual, essa isenção é requerida através da Secretaria 

Estadual da Fazenda do respectivo estado do reque-

rente”, explica. 

Clarissa ressalta que todas as solicitações podem ser 

feitas diretamente pelo requerente, sem necessidade de 

suporte de um profissional específico. “Aqui no Instituto, 

orientamos que o próprio deficiente ou seu represen-

tante legal procure diretamente a Receita Federal, que 

possui um Centro de Atendimento que presta as devidas 

orientações, assim como a Secretaria Estadual da Fazenda 

de seu respectivo estado”, diz. Segundo a advogada, ape-

sar de parecer um procedimento burocrático, não há 

necessidade de pagar por esse serviço, uma vez que a 

orientação da Receita Federal é suficiente para realizar 

o processo de aquisição de documentos e preenchimento 

de formulários.  
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Quanto vale uma vida? Que tal 
conceder apenas um minuto de 
sua atenção para salvar muitas? 
O Movimento Minha Vida Não 
Tem Preço é um grupo informal, 
apartidário, composto por deze-
nas de associações e grupos de 
pacientes de todo o Brasil que 
representam várias patologias, 
entre doenças graves e raras. Sua 
missão é conscientizar e sensibi-
lizar a sociedade, profissionais da 
saúde, técnicos do direito e gesto-
res sobre a importância do debate 
em relação aos medicamentos de 
alto custo que em sua maioria não 
estão incluídos no Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Esse movimento foi criado em 
setembro de 2016, e suas ações 
e mobilizações  reivindicam o 
comprometimento do Estado na 
criação de políticas públicas que 
assistam esses pacientes, bem 
como a entrega dos medicamen-
tos já inseridos em protocolos do 
sistema público de saúde, além 
daqueles tratamentos garantidos 
aos pacientes por determinações 
judiciais. Dezenas de veículos de 
imprensa vêm noticiando esse 
desabastecimento das farmácias 
e a falta de medicamentos que 
já fazem parte da lista do SUS. 
Isso tem prejudicado milhares de 
pacientes que não encontraram 
outra opção a não ser interromper 

o  tratamento, comprometendo  
a saúde de muitos deles de  
forma irreversível. 

Será somente a partir da divul-
gação e conscientização que mui-
tas pessoas terão a oportunidade 
de viver de forma digna, tendo 
seus direitos assistidos e respeita-
dos pela justiça e sociedade.

Um minuto de sua atenção 
pode salvar muitas vidas! 

Assine e divulgue o 
abaixo-assinado: 
www.change.org/
Minhavidanaotempreco

Acompanhe no 
Facebook: www.facebook.com/
movimentominhavidanaotempreco/

MoviMento Minha vida não teM preço
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Maria Cecília 
& Rodolfo

Teste do Pezinho.
O primeiro passo 

para definir o futuro 
do seu bebê.

A APAE DE SÃO PAULO acaba de lançar o 

Junho Lilás para chamar a atenção dos futuros 

pais e profi ssionais de saúde sobre a importância 

do Teste do Pezinho: um exame rápido e 

gratuito que detecta doenças antes mesmo dos 

sintomas aparecerem. Para que a prevenção 

seja possível, o teste deve ser feito após as 

primeiras 48 horas do nascimento até o 5º 

dia de vida do bebê.

#testedopezinho

Apoie esse movimento. 
Vista-se de lilás.

Compartilhe essa ideia.
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O Instituto da Criança (ICr) do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) 

contou com a força da Fundação Jeffrey 

Modell para realizar um evento de conscien-

tização sobre a importância do diagnóstico 

precoce e adesão ao tratamento do grupo de 

mais de 200 doenças genéticas e raras que 

comprometem o sistema imunológico. 

A ação de conscientização e comemoração 

aconteceu entre 22 e 28 de abril, no próprio 

ICr, durante a Semana Mundial das 

Imunodeficiências Primárias. No dia 27, foi 

feita uma apresentação sobre a campanha, 

com a presença ilustre da personagem prin-

cipal dos quadrinhos da Turma da Mônica. 

Semana munDial DaS imunoDeficiênciaS PrimáriaS

Acaba de ser desenvolvido um 
projeto inovador que usa o reco-
nhecimento facial para identifica-
ção de síndromes genéticas raras 
como a síndrome velocardiofacial 
/ DiGeorge (síndrome de deleção 
22q11.2), conhecida por provocar, 
entre os mais de 180 achados clíni-
cos, a fissura labiopalatina, conhecida 
popularmente por lábio leporino.

O software foi elaborado por pes-
quisadores do Projeto Crânio--Face 
Brasil do Departamento de Genética 
da Faculdade de Ciências Médicas 
(FCM) da Unicamp e do Instituto 
Nacional de Pesquisa do Genoma 
Humano, dos Estados Unidos, além 
de estudiosos de outros países. 

De acordo com o portal do 
Governo do Estado de São Paulo, 
a ideia é que o software ajude na 

detecção de casos em países que não 
possuem recursos para a realização 
de exames genéticos. A expectativa é 
de que, no futuro, o programa com-
putadorizado possa identificar com 
precisão, e em grande escala, além 
da síndrome, outras que afetam os 
seres humanos, como Down, Noonan 
e Williams.

Fonte: Governo do Estado de São Paulo

Sistema de reconhecimento  
facial identifica doenças raras
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De 23 a 25 de outubro, a cidade do Rio de Janeiro 
(RJ) irá receber a quinta edição do Encontro 
Ibero-Americano de Doenças Raras. Promovido 
pela Aliança Ibero-Americana de Doenças Raras 
(Aliber), o evento é direcionado aos dirigentes 
associativos e terá uma programação repleta de 
debates, palestras e apresentações com temas 
como: Situação e perspectivas das enfermida-
des raras no Brasil, na América Latina e nos 
países membros da Aliança; Experiências bem-
sucedidas do Linha Rara na Europa e no Brasil; 
Registros de medicamentos e pesquisas clínicas – 
Desafios para os países  membros. 

O Encontro também tem como objetivo retra-
tar experiências e boas práticas no trabalho com 
as DRs em diferentes países, enfatizar a impor-
tância do trabalho contextualizado em âmbitos 
local, regional e internacional como um ele-
mento fundamental na busca de soluções para 
as diferentes necessidades sociais existentes 
nas doenças raras, além de definir estratégias de 
orientação da Aliber. 

As inscrições vão até 10 de outubro. Para 
mais informações, entre em contato pelo e-mail 
iberoamericano@vidasraras.org.br. 

v encontro  
ibero-aMericano  
de doençaS raraS
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Lançado pelo Ministério da Saúde 

em 1º de junho, a nova ferramenta 

e-Saúde vai permitir que cerca de 

170 milhões de brasileiros em todo 

o País acessem rapidamente 

serviços como acesso aos dados do 

cartão nacional de saúde, lista de 

medicamentos retirados nas 

unidades de saúde, acompanha-

mento do cartão de vacinação e 

lista de exames realizados, entre 

outras informações.

A nova ferramenta deverá estar 

disponível nos principais sistemas 

operacionais do mercado, Apple iOS 

e Google Android, e poderá ser 

acessado por tablets e smartphones. 

“Atualmente, 30% das pessoas 

marcadas para consultas especiali-

zadas não comparecem e não 

dispomos de agilidade para chamar 

outro paciente. Além disso, 50% 

dos exames de análises clínicas não 

são retirados”, relatou o ministro da 

Saúde, Ricardo Barros, durante o 

evento de apresentação do aplica-

tivo, ao explicar como o uso da 

tecnologia evita o desperdício no 

SUS e permite receber a avaliação 

do cidadão sobre o serviço utilizado. 

AplicAtivo pArA 
celulAr AmpliA 
o Acesso dA 
populAção às 
informAções  
de sAúde
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Entre 5 e 8 de setembro de 2017, acon-
tece o 13º Congresso Internacional 
de Erros Inatos do Metabolismo, na 
cidade do Rio de Janeiro (RJ). O 
evento, realizado a cada quatro anos, 
reúne as cinco sociedades internacio-
nais que abordam os temas relativos 
aos erros inatos do metabolismo.

Este ano é a primeira vez que o 
evento se realiza na América Latina. 
“Esperamos aproximadamente 1.500 
participantes no encontro. Já temos 
mais de 100 palestrantes confirma-
dos e mais de 900 temas livres ins-
critos”, afirma o coordenador-geral 
do evento e presidente da Sociedade 
Latino-Americana de Erros Inatos do 
Metabolismo e Triagem Neonatal, 
Dr. Roberto Giugliani. Além da pro-
gramação oficial, serão realizados 

quatro simpósios satélites pré-congresso e 
outros simpósios patrocinados por empre-
sas. As inscrições com desconto especial 
podem ser feitas até 5 de julho, e há tam-
bém descontos para membros de diversas 
sociedades, participantes com menos de 36 
anos e delegados de países de baixa renda. 
A taxa de inscrição pode ser parcelada no 
cartão de crédito. Mais informações no site: 
iciem2017.org.

13º congresso internacional de  
erros inatos do Metabolismo

Lançado no Brasil em fevereiro deste ano, o 

Linha Rara é uma plataforma – cedida pela 

associação Raríssimas Portugal ao Instituto 

Vidas Raras – que tem como objetivo 

oferecer aos brasileiros apoio e informação, 

além de ser um canal para profissionais da 

saúde, estudantes, professores e público em 

geral sobre as doenças raras. 

De fevereiro a maio, o serviço realizou 

1.075 atendimentos, e o intuito de alcançar 

o maior número de pessoas com informa-

ções de qualidade para que elas cheguem 

ao diagnóstico rápido foi atingindo. “As 

expectativas foram superadas, tivemos 

bastantes ligações de pessoas que precisa-

vam de uma orientação quanto aos serviços 

de saúde e centros de referências e acesso 

ao diagnóstico e os resultados foram 

satisfatórios”, afirma a coordenadora do 

Linha Rara Brasil, Erica Salles. 

resultAdos do linhA rArA

Dr. Roberto Giugliani, 
presidente da 
Sociedade Latino- 
-Americana de Erros 
Inatos do Metabolismo 
e Triagem Neonatal
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Camila Rosalino, de 24 anos e moradora de 
Criciúma (SC), é paciente de mucopolis-
sacaridose tipo 4. Usando a doença como 
incentivo, Camila e um colega de trabalho 
estão caminhando para realizar um sonho: 
criar roupas para adultos, mas com tama-
nho pequeno, ajudando, dessa maneira, pes-
soas que sofrem do mesmo problema que 
ela. “Quem é pequeno sempre tem dificul-
dade de encontrar roupa, e não gostamos de 
comprar na seção infantil, porque, quando 
crescemos, queremos usar roupa adequada 

com nossa idade”, explica Camila em um 
vídeo de divulgação do projeto. 

Para finalmente conseguir tirar os planos 
do papel, ela e o amigo criaram um plano 
de negócio e realizaram rifas e até uma 
campanha de arrecadação on-line. A meta 
é alcançar R$ 6 mil até o fim de julho. Até 
o fechamento desta edição, a dupla havia 
arrecadado em torno de R$ 500. Eles tam-
bém aceitam doações e parcerias. Para mais 
informações, entre em contato pelo e-mail 
camilarosalinooficial@gmail.com.

JoveM coM MpS cria Marca de roupa

O dia 15 de maio celebra o MPS Day, um dia de 

conscientização sobre as mucopolissacaridoses. 

Na data, foram realizadas várias ações, entre 

elas, atividades de rua em 15 cidades brasilei-

ras, impactando em torno de 30 mil pessoas. 

Participaram também diversos hospitais. O 

Instituto Vidas Raras fez campanha nas redes 

sociais, aula de zumba na Avenida Paulista com 

o professor Flávio Gonçalves e uma oficina de 

tsurus de origami também na Paulista, em 

frente ao Shopping Center 3.

Além dessas atividades, o assunto repercu-

tiu na imprensa, chegando a um total de 73 

publicações. Nas redes sociais, influenciadores 

digitais e famosos aderiram à campanha e 

chamaram a atenção da população. 

A campanha também recebeu o apoio e o 

carinho de diversos artistas, que postaram 

fotos com a camiseta do #MPSDay. Confira ao 

lado algumas das imagens.

mps dAy 2017
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