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As raras

na política
Tema presente na rotina do Legislativo, do Executivo
e do Judiciário, as doenças raras começam a receber
a devida atenção de parlamentares e gestores.
Embora ainda haja muito a ser feito em prol das
pessoas com doenças raras e seus familiares,
a semente da esperança está sendo plantada
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Um ano de muita luta pelos direitos dos raros
O segundo semestre de 2017 foi de muita luta para o
Instituto Vidas Raras, com o propósito de dar mais visibilidade para as lutas das pessoas com doenças raras.
Em agosto, junto com outras associações de pacientes,
colocamos o tema DRs em pauta no Senado Federal,
com a criação da Subcomissão Especial sobre Doenças
Raras (Casraras). O objetivo é propor iniciativas para
a promoção e defesa dos direitos das pessoas com
doenças raras, bem como o devido aprimoramento
na legislação específica. Preparamos uma reportagem
explicando o trabalho, incluindo depoimentos dos
senadores membros da Subcomissão.
Outro evento importante em nossa história aconteceu
no início de outubro. Em parceria com a Aliança Ibero-Americana de Doenças Raras (Aliber), organizamos
o V Encontro Ibero-Americano de Doenças Raras. Na
ocasião, mais de 50 associações de pacientes vindas de 13
países se reuniram com autoridades, médicos especialistas e empresários. O objetivo foi consolidar o apoio
à luta dos raros nas nações ibero-americanas. Confira
nesta edição o balanço sobre os principais
temas discutidos no evento.
Na seção Conheça, convido você a conhecer melhor a
síndrome de West, um tipo específico de crise convulsiva que provoca espasmos infantis, que ocorre principalmente entre o segundo e o 12º mês de vida. A jornalista
e escritora Mariana Rosa, mãe da pequena Alice, que
tem paralisia cerebral e a síndrome, conta um pouquinho de sua experiência com a filha e as dificuldades

em ser mãe de uma criança com doença rara no Brasil.
Mariana criou até um blogue, o Diário da Mãe da
Alice, onde relata seus aprendizados e experiências com
a maternidade atípica.
Trazemos também a história de uma instituição importante para as pessoas com deficiência no Brasil: em
2017, o Instituto Mara Gabrilli completou 20 anos de
existência. Por isso, preparamos um texto especial sobre
o trabalho realizado pelo Instituto nessas últimas décadas, que tem ajudado pessoas com deficiência e dado
visibilidade ao tema. No Especial Raros, mostramos o
dia a dia de muita superação e luta do médico cardiologista Hemerson Casado, portador de esclerose lateral
amiotrófica (ELA), doença do sistema nervoso que enfraquece os músculos e afeta as funções físicas. Casado
conta como descobriu a doença e quais as batalhas que
enfrenta para ter mais qualidade de vida.
Bem, foram muitas as atividades ao longo de 2017.
Um trabalho árduo para colocar o tema das doenças
raras em evidência para o poder público. Há muito
ainda a ser feito e encerramos o ano com um sentimento de confiança, luta e fé, três elementos que são
a síntese do trabalho feito pelo Instituto Vidas Raras.
Que 2018 seja de conquistas para todos os pacientes
com DRs neste Brasil. Feliz ano inédito!

REGINA PRÓSPERO
Vice-presidente do Instituto Vidas Raras
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Ator de Stranger
Things ajuda a
criar ONG para
outros pacientes
com displasia
cleidocraniana
Queridinho da série
Stranger Things, da
Netflix, o jovem ator Gaten
Matarazzo, que interpreta

Instagram.com/
chronic_survivor
Fernanda Martinez tem 19 anos e foi
diagnosticada com múltiplas doenças
raras, além de já ter enfrentado o câncer.
Ela compartilha toda sua rotina de luta nas
redes sociais e em um blogue. Conheça:
convivendocomdoencasraras.wordpress.com.

Dustin Henderson e já
foi pauta da revista Vidas

Instagram.com/
@somosrarostemospressa
O craque e ex-jogador de
futebol Zico, vestindo a
camisa da campanha Somos
Raros, Temos Pressa.

Raras edição 11, tornou a
surpreender os fãs e pessoas com doenças raras.
Gaten tem displasia
cleidocraniana, uma doença
genética rara que afeta
principalmente o desenvolvimento de ossos e dentes.
Pensando nos pacientes
com a mesma disfunção,
ele fundou, em parceria
com a Dra. Kelly Wosnik, a

Youtube.com/
MakeupArtistGorda66
Jovem californiana com higroma cístico e deficiência
auditiva realiza tutoriais de maquiagem no YouTube e já
tem mais de 300 mil inscritos em seu canal.

CCD Smiles, uma ONG que
procura ajudar no financiamento do tratamento
de quem tem essa doença,
com o objetivo de recuperar
seus sorrisos.

Gaten Matarazzo

“Se você tem um sorriso com o qual se sente confiante, você
pode mudar o mundo”, afirmou uma integrante da ONG, Steffani
Stubbs, no vídeo institucional do projeto. A CCD Smiles arrecada
fundos para financiar os tratamentos e cirurgias por meio de parcerias, doações e venda de produtos. Saiba mais em ccdsmiles.org.
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Doenças raras no
Senado Federal
Recheada de debates, Subcomissão Especial sobre Doenças Raras
(Casraras), criada em agosto deste ano, tem sensibilizado senadores
sobre a importância do tema
Por Madson de Moraes
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Regina Próspero

O

tema ‘doenças raras’ consolidou sua
presença no segundo semestre de 2017
no Senado Federal. Tudo por causa da
criação, em agosto, da Subcomissão
Especial sobre Doenças Raras (Casraras) da Comissão
de Assuntos Sociais, que tem como objetivo propor
iniciativas para a promoção e defesa dos direitos das
pessoas com doenças raras, bem como o devido aprimoramento na legislação específica. Ao todo, foram
quatro audiências públicas realizadas em 2017, e os
debates têm conseguido sensibilizar os senadores da
Subcomissão para a importância do tema.
Conduzidas pelo presidente da Subcomissão,
senador Waldemir Moka, as reuniões contaram com
a presença de representantes das organizações de
doenças raras e do Ministério da Saúde, além de médicos e representantes do Judiciário. Além disso, duas
reuniões fora da agenda oficial foram realizadas no
gabinete do senador Moka. O senador Ronaldo Caiado
assumiu a relatoria e terá a função de produzir um
parecer com projeto de lei que busque garantir acesso
a tratamento de melhor qualidade aos pacientes com
doenças raras. A Subcomissão é temporária e tem
prazo para funcionar até o final de 2018.

Entre os pontos defendidos durante a segunda
reunião realizada em setembro, a vice-presidente do
Instituto Vidas Raras, Regina Próspero, destacou a
importância de aperfeiçoar a Portaria 199, que criou
em 2014 a Política Nacional de Atenção Integral às
Pessoas com Doenças Raras. “Essa Portaria não está
perfeita, mas está muito bem elaborada e precisa de
um incentivo. É preciso fazer valer os direitos que o
cidadão brasileiro tem ali em relação às doenças raras.
Ela está bem detalhada e muitos dos protocolos clínicos já estão prontos. Algumas doenças podem adentrar em protocolos já prontos. Então o que eu acho
que é preciso neste momento? Dar maior atenção à
Portaria 199”, afirmou na ocasião.
Regina também lembrou a importância de se
ampliar o número de doenças raras além das 20 que
podem ser detectadas no exame do pezinho. “Não
são só 20 patologias que podem ser diagnosticadas
no exame do pezinho ampliado. São 53 patologias
que terão a chance de ter o curso natural da doença
modificado se o Ministério da Saúde incorporar isso.
Todas as vezes que eu peço isso para o Ministério da
Saúde, vem para mim o mesmo ofício dizendo que o
custo é muito alto. O custo já é alto e talvez não seja
tão mais alto do que a gente está pagando hoje para
fazer essa incorporação. Só que vai haver uma diferença grande: uma família vai ter modificado o curso
natural da vida de seu ente.”
Já na terceira reunião realizada em outubro, Regina
apresentou um documento com algumas contribuições feitas em conjunto com a Associação Carioca de
Distrofia Muscular (Acadim), Associação dos Familiares,
Amigos e Portadores de Doenças Graves (Afag), Amigos
Múltiplos pela Esclerose (Ame), Casa Hunter e Instituto
Vidas Raras, além da Interfarma, para análise da
Casraras. Além da ampliação do teste do pezinho para
detecção precoce de um número maior de doenças
raras e aperfeiçoamento da Portaria 199, o documento
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Da esquerda para a direita, os senadores titulares da Subcomissão Especial
sobre Doenças Raras: Waldemir Moka, Ana Amélia, Airton Sandoval,
Maria do Carmo Alves e Dalirio Beber
cita o aperfeiçoamento da gestão do SUS com o objetivo de garantir a realização de exames genéticos já
incorporados (que, por algum motivo, não estão sendo
realizados), a capacitação de serviços de saúde para
melhorar o diagnóstico de doenças raras (como o uso
da ferramenta Telessaúde) e a cobrança de mais transparência e participação na Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) em
relação à incorporação de medicamentos.
Fazendo um balanço das atividades até o momento,
Regina destaca que a Casraras tem atendido à expectativa das organizações de doenças raras. “Estamos
conseguindo dialogar com todos os órgãos envolvidos na compra e incorporação de medicamentos de
alto custo. Está sendo benéfico para todos, e os senadores da Subcomissão estão empenhados em encerrar 2018 com uma resolução definitiva para a falta de
acolhimento do Ministério da Saúde para as doenças
raras. O senador Waldemir Moka, por nossa sugestão, sugeriu inclusive ao Ministério da Saúde a criação de uma Secretaria ou Departamento exclusivo,
dentro do Ministério, para orientar a elaboração de
políticas públicas para os portadores de doenças raras.
A Casraras vai pleitear isso.”
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Senadores membros da
Subcomissão ressaltam a
importância da Casraras
Waldemir Moka – Presidente
“Atualmente, a menina dos meus olhos
é a Subcomissão Especial sobre Doenças
Raras. Tenho tido muito carinho e atenção com esse colegiado. E estamos avançando muito bem com apoio de todos,
das entidades que cuidam desses problemas.
Aliás, só tenho a agradecer a dedicação de todos.”

Dalirio Beber – Vice-presidente
“Temos a sensibilidade e o dever de
fazer com que as leis caminhem ao
encontro dos portadores de doenças
raras, para que estes possam ter acesso
ao tratamento através do Sistema Único
de Saúde (SUS). Também é grave o desabastecimento de medicamentos para esses pacientes.
Então, se preciso for, devemos alterar a lei, para

que esse processo seja mais célere, transparente e
acessível. O debate na Subcomissão Especial sobre
Doenças Raras é de extrema importância por se tratar
de qualidade de vida para milhões de brasileiros.”

Entenda o papel
da Subcomissão
Especial sobre
Doenças Raras
A Comissão de Assuntos Sociais
(CAS) instalou a Subcomissão

Maria do Carmo Alves – Membro
“A Subcomissão Especial sobre Doenças Raras
do Senado cumpre a importante missão de
criar um espaço de troca de informações
e discussão entre legisladores, entidades
representativas dos portadores das doenças, indústrias de fármacos, Ministério
da Saúde e Anvisa, para promover avanços
no diagnóstico precoce e tratamento público
e gratuito das doenças raras ou pouco frequentes no
Brasil. Esperamos, na conclusão dessa Subcomissão,
ter os elementos necessários para estabelecer a base
legal que garantirá os direitos dos pacientes raros,
em seu acesso aos medicamentos, equipamentos ou
terapias necessárias a uma melhor qualidade de vida
e uma maior inserção social.”

Especial sobre Doenças Raras em
agosto deste ano, chamada de
Casraras. O presidente da
Subcomissão é o senador Waldemir
Moka, e o vice, Dalirio Beber.
A Casraras é composta de cinco
senadores membros titulares, com
igual número de suplentes, e tem
previsão de funcionamento até o
final de 2018.
O objetivo é propor iniciativas para
promoção e defesa dos direitos das
pessoas com doenças raras e aprimorar a legislação específica.
Participam das audiências representantes do Ministério da Saúde,

Ana Amélia – Membro
“As doenças raras afetam cerca de 13
milhões de brasileiros. Em geral, são
enfermidades crônicas, progressivas e
degenerativas. Na Subcomissão Especial
sobre Doenças Raras, além de dar visibilidade e reforçar a necessidade da conscientização do poder público em relação ao
tema, trabalhamos, sob a competente liderança do
senador Waldemir Moka (PMDB-MS), para alcançar
resultados efetivos como a garantia e a ampliação do
acesso dos pacientes de doenças raras aos medicamentos, pelo SUS, e a definição de políticas públicas
para o diagnóstico e tratamento.”

da Anvisa e de associações de
pacientes com doenças raras.
Ao final dos trabalhos, o colegiado
vai sugerir um projeto de lei que
atenda às principais demandas dos
pacientes. O senador Ronaldo
Caiado é o relator da Casraras e
tem a função de produzir esse
parecer com projeto de lei para
garantir acesso a tratamento de
melhor qualidade ao conjunto de
pacientes.
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União de
esforços
V Encontro Ibero-Americano de Doenças Raras reuniu as principais
associações e grupos de pacientes dos países ibero-americanos
Por Daniella Pina

M

ais de 50 associações de pacientes vindas
de 13 países, autoridades, médicos
especialistas e empresários unidos por
um único propósito: apoiar a luta dos
raros nas nações ibero-americanas. Assim foram os três
dias do V Encontro Ibero-Americano de Doenças Raras,
realizado de 23 a 25 de outubro, no Rio de Janeiro (RJ).
Pela primeira vez no Brasil, o evento foi pautado pelo
tema Transparência e Ética na Defesa dos Direitos das
Pessoas com Doenças Raras.
Promovido pela Aliança Ibero-Americana de Doenças
Raras (Aliber) e pelo Instituto Vidas Raras (IVR), o Encontro
trouxe desdobramentos importantes para indivíduos de
países como Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador,
Espanha, Guatemala, México, Paraguai, Peru, Portugal,
Uruguai e Venezuela. Ao todo, participaram 54 associações
e grupos de pacientes filiados à Aliber.
De acordo com a vice-presidente do Instituto Vidas
Raras, Regina Próspero, foram discutidos temas como
as necessidades das pessoas com DRs na região; modelos
governamentais, gestão e legislação; sistemas de
informação; imagem corporativa e redes sociais; projetos
avançados em DRs; análise de sistemas regulatórios;
situação de medicamentos órfãos nos países da América
Latina, onde as dificuldades são ainda maiores que no
bloco ibero-americano.

12
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Além de dirigentes associativos, participaram pessoas
ligadas à defesa dos direitos dos raros e autoridades como
a senadora Maria do Carmo Alves, representando a
Subcomissão Especial sobre Doenças Raras no Senado, a
Casraras; assessores de senadores e deputados federais; a
vice-presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica
(SBGM), Dafne Horovitz; a atriz Bianca Rinaldi; médicos

©Shutterstock

especialistas; presidentes de empresas farmacêuticas e de
tecnologia; diretores globais de advocacy; jornalistas;
pessoas com DRs, familiares, cuidadores, entre outros. O
ministro da Saúde, Ricardo Barros, os senadores
Armando Monteiro e Ana Amélia e o deputado federal
Otavio Leite não puderam comparecer, mas enviaram
agradecimentos pelo convite à direção do evento. A
rainha Letizia da Espanha recebeu os representantes
da Aliber em audiência anterior ao Encontro para
conhecer as próximas atividades e projetos da entidade.
Em seu discurso, a senadora Maria do Carmo lembrou
que existem aproximadamente 13 milhões de pessoas
com doenças raras no País. Em toda a América Latina,
são 42 milhões. “É necessário dar mais visibilidade a essa
questão, de modo a garantir aos portadores de doenças
raras o direito ao diagnóstico e tratamento continuado”,
disse. A parlamentar falou sobre a profunda importância
dos chamados medicamentos órfãos para os raros. “A
Subcomissão Temporária de DRs tem tido um papel
determinante na orquestração entre poder público,
pacientes, indústrias farmacêuticas e especialistas de
saúde.” Ela também comentou a emenda apresentada
pela Casraras ao Orçamento da União com pedido de R$
200 milhões para compra de medicamentos órfãos em
2018. “Essa emenda é um passo concreto no atendimento
a uma demanda crucial por medicamentos, que hoje vem
sendo atendida por meio de verdadeiras batalhas judiciais.”

“É necessário dar mais
visibilidade a essa
questão, de modo a
garantir aos portadores
de doenças raras o direito
ao diagnóstico e
tratamento continuado”,
Senadora Maria do Carmo
outubro/novembro/dezembro 2017
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Trazendo o ponto de vista médico, Dafne Horovitz
falou sobre a importância da genética e formação de
profissionais capacitados para fazer diagnósticos e
encaminhamento de pacientes raros para a melhor
forma de tratamento. Segundo a vice-presidente da
SBGM, o País possui atualmente cerca de 240 médicos
geneticistas. Para atender à demanda da população,
seriam necessários, no mínimo, mais três mil desses
profissionais. “Importante salientar que 80% das doenças
raras são de origem genética, e que sem profissionais
capacitados para diagnosticá-las, muitos brasileiros
ficam à margem do tratamento adequado”, disse.

Cenário ibero-americano
Membros da Aliber apresentaram as políticas públicas
de atenção às pessoas com doenças raras nos países da
Aliança. Os medicamentos órfãos e tratamento para DRs
foram temas de destaque. Apesar de existirem variações
entre os países, todos afirmaram compartilhar dificuldades
e barreiras semelhantes, principalmente pelo baixo
número de medicamentos registrados. Em comum,
afirmaram a necessidade de combater alguns mitos, como
a possibilidade de que os medicamentos para DRs
“quebrem” o sistema público de saúde e a suposta falta
de evidências científicas para indicação desses
medicamentos, entre outros.
Ainda em relação a medicamentos, um importante
painel sobre drogas biológicas e biossimilares foi
apresentado pela Gerência de Avaliação de Produtos
Biológicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), na pessoa de Kalinka Melo Gontijo. O pediatra
e pesquisador Dr. Charles Schmidt também abordou o
tema, com enfoque na segurança e riscos oferecidos por
medicamentos em fase de testes clínicos.
A coordenadora de Advocacy e Responsabilidade
social da Biored Brasil e Grupar-RP, Priscila Torres,
abordou o papel das entidades de pacientes na defesa
da qualidade dos medicamentos. O presidente da
Associação Carioca de Assistência à Mucoviscidose
(Acam–RJ) e um dos membros mais atuantes do
movimento Minha Vida não Tem Preço, Cristiano
Silveira, falou sobre a campanha realizada no Brasil e a

14
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trajetória até conquistar as 500 mil assinaturas no
abaixo-assinado pedindo ao Superior Tribunal Federal
(STF) a reabertura do julgamento que decidirá se o
Governo deverá ou não subsidiar os medicamentos de
alto custo a quem necessita. No último dia de evento,
a Aliber e a Alianza Latina – rede de capacitação para
associações de pacientes – assinaram um acordo de
parceria com empenho na luta pelos direitos das
pessoas com doenças raras na América Latina.

Encurtando distâncias
Ferramentas para facilitar o acesso a informações e troca
de experiências também tiveram destaque na
programação do encontro. A psicóloga venezuelana e
representante da Aliber e Mundo Marfan, Gloria Pino,
e o presidente da Aliber, Juan Carrión, falaram sobre o

Empoderamento
de entidades
No segundo dia de encontro, um treinamento para dirigentes de entidades ensinou
técnicas para agir corretamente perante a
imprensa. O curso teve o objetivo de ajudar
as entidades a lidar com a pressão da mídia
e empoderá-las para que possam assistir
ainda melhor seus pacientes.
Ainda no escopo de comunicação, os
presentes no evento acompanharam uma
aula sobre mídias sociais e imagem corporativa. A palestra abordou o poder das mídias
digitais na conscientização e divulgação da
causa dos raros, bem como a necessidade
de estar preparado para lidar com tais
ferramentas do mundo digital.
A conselheira da Associação Brasileira de
Captadores de Recursos (ABCR), Ana Flávia
Godoi, também ministrou um pequeno curso,
em que apresentou técnicas para a captação
de recursos.

Serviço Ibero-Americano de Informação e Orientação
(SiiO), que dispõe de atendimento telefônico ou via
e-mail em 13 países da América Latina. O canal da Aliber
já beneficiou diretamente mais de cinco mil pessoas e
outras 23 mil de modo indireto.
No Brasil, a Linha Rara - plataforma de atendimento
para informações confiáveis sobre DRs desenvolvida
pelo Instituto Vidas Raras em parceria com o Instituto
da Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo - foi
apresentada pelo representante do IVR, Nilton
Próspero, e pela representante da Raríssimas Portugal,
Joana Neves. Em nome das pessoas com distonia
hipotônica, Dimas Timmers apresentou a plataforma
H-Science, que utiliza inteligência artificial para ajudar
outros indivíduos com a doença, conectando-as entre
si, com familiares, amigos, colegas de trabalho, médicos,

enfermeiros, cuidadores e toda a rede de apoio.
Desenvolvido pelo Instituto Vidas Raras, o aplicativo
Vidas Raras foi apresentado pelo TI da entidade, Nilton
Próspero, e o CEO da All Quest Tecnologia, Eduardo
Menga. O objetivo do app é suprir o isolamento das
pessoas que não têm acesso a informações confiáveis
sobre as DRs. O serviço já conta com 1.700 doenças
cadastradas em sua base de dados, mas possui capacidade
para inclusão de conteúdos novos a qualquer momento.
De acordo com Menga e Próspero, o sistema é
importante por disponibilizar dados estatísticos de forma
muito rápida, permitindo que as associações tenham
números reais para cobrar políticas públicas em prol dos
raros. Eduardo Menga é casado com a atriz Bianca Rinaldi,
que também prestigiou o evento e falou sobre a
importância do apoio às famílias e pacientes raros.
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West: uma
síndrome
nos primeiros
meses de vida
Pais devem ficar atentos a espasmos musculares nos
primeiros meses da criança - eles podem sinalizar a
presença da síndrome de West
© Shutterstock

Por Madson Moraes
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A

vida da jornalista Mariana Rosa mudou
quando a filha, Alice, nasceu após 29
semanas de gestação. Pela prematuridade, ela permaneceu os primeiros 145
dias de vida na UTI neonatal. Foi um período de muitas complicações, hemorragia cerebral e pulmonar e
cinco infecções – duas generalizadas -, além de uma
parada cardiorrespiratória que durou 26 minutos.
Também em razão da prematuridade, Alice tem paralisia cerebral e precisa de auxílio 24 horas por dia.
Paralelo à paralisia, a criança tem a síndrome de West,
um tipo especial de crise convulsiva que provoca
espasmos infantis e pode afetar crianças de até dois
anos. Ela ocorre principalmente entre o segundo e o
12º mês de vida.
Mariana lembra que, durante as graves crises, a
filha chegou a ter 70 convulsões por dia. “Isso me
assustava muito! É terrível assistir às crises. Eu a segurava no colo e meu coração batia tão rápido quanto o
dela. Tinha medo de perdê-la, de ela estar em grande
sofrimento e eu não conseguir aliviar a dor, medo de
estar deixando alguma solução escapar. Hoje, as crises
estão controladas. Ela ainda tem espasmos, o eletro
ainda não é normal, acusa a síndrome de West, mas
conseguimos ter equilíbrio e qualidade de vida. Ela
frequenta a escola e é exposta a todo tipo de estímulo
sem outras preocupações”, conta.
Sentimentos como incerteza, insegurança e medo
foram comuns à jornalista durante o período que
Alice ficou internada no hospital. Essas experiências
e as descobertas da maternidade atípica se transformaram no Diário da Mãe da Alice. Criado em 2014, o
blogue (diariodamaedaalice.wordpress.com) reúne
os relatos e aprendizados entre mãe e filha. Mariana
lançou recentemente o livro Diário da Mãe da Alice
(Ed. Scrittore), uma edição limitada com uma coletânea de crônicas sobre a filha e a experiência em ser
mãe de uma criança com uma doença rara.

A jornalista Mariana
Rosa e a filha Alice

De acordo com a Organização Mundial da Saúde
(OMS), estima-se que a prevalência dessa síndrome
seja de um caso a cada seis mil nascimentos, sendo
mais comum o aparecimento junto com outros problemas neurológicos e metabólicos ou com outras
síndromes genéticas, como a de Down. Ela tem esse
nome por causa do Dr. West, que a descreveu pela
primeira vez em seu filho de quatro meses de idade,
na década de 1840. Segundo o neuropediatra Dr.
Paulo Breinis, do Hospital Sabará Infantil, a síndrome
é uma conjunção de três fatores: atraso no desenvolvimento neuromotor, espasmos musculares e eletroencefalografia com padrão chamado hipsarritmia,
caracterizada por ondas caóticas e de grande amplitude cerebral.
Espasmos infantis decorrentes de crises convulsivas são o principal sintoma; durante as crises, os braços são jogados quando os joelhos são puxados para
cima e o corpo se dobra para a frente. Outra manifestação é a cabeça sendo jogada para trás enquanto o
corpo e as pernas se endurecem em uma posição ereta.
Os movimentos também podem ser mais sutis e
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Dr. Paulo Breinis,
neuropediatra
limitados ao pescoço ou a outras partes do corpo. Os
bebês podem chorar durante ou após a convulsão e
cada evento dura apenas um segundo ou dois, mas,
geralmente, ocorrem juntos em uma série. Os espasmos infantis são mais comuns logo após o despertar
ou durante o sono. O ciclo vigília-sono fica totalmente
alterado e isso prejudica mais a criança, que passa a
ter espasmos ao longo do dia e durante o sono.

Dicas para o diagnóstico
O problema com a síndrome de West, ressalta o
neuropediatra, é que esses espasmos são muito
confundidos com outras situações comuns a essa
faixa etária, como refluxo gastroesofágico, cólicas
latentes, soluços ou movimentos involuntários
anormais. “O que fazemos, então? Quando uma mãe
vem com essa hipótese diagnóstica, pedimos para
ela filmar o espasmo e trazer o vídeo para a consulta. Aí conseguimos olhar o vídeo da criança e
identificar se é soluço, refluxo ou realmente convulsão. O diagnóstico é feito com base na observação
dos movimentos e no eletroencefalograma (EEG),
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exame que registra as correntes elétricas do cérebro
e facilita a identificação da doença”, explica.
A demora no diagnóstico pode complicar o
desenvolvimento da criança e provocar deterioração
psicomotora: os bebês com espasmos infantis
geralmente parecem parar de se desenvolver
conforme o esperado ou podem perder habilidades
como sentar, rolar ou balbuciar. Por isso, quanto
mais rápida a descoberta, maiores as chances de um
tratamento eficaz, que fará o bebê se livrar das crises
convulsivas e retornar ao seu estado saudável, se
desenvolvendo no ritmo habitual. É muito importante que pediatras conheçam os sinais da doença,
já que são os primeiros a ter contato com a criança.
“Esses espasmos podem se iniciar de maneira sutil,
passando despercebidos pelos pediatras. Pode
acontecer de a mãe chegar contando para o pediatra
sobre a crise convulsiva e ele não entender o que ela
está falando. Por isso, a mãe deve filmar para ajudar
no diagnóstico”, destaca o neuropediatra.
Há várias causas de espasmos infantis e quase
qualquer anormalidade cerebral ou lesão no cérebro
tem potencial para causá-los. Mas, apesar da
avaliação médica completa, aproximadamente 10%
das crianças com espasmos infantis não têm causa
identificada e, portanto, não está claro para a
medicina sobre o porquê de alguns bebês com
fatores de risco para espasmos infantis, em última
análise, o desenvolverem, e outros não. De acordo
com o Dr. Breinis, a maioria das crianças com a
síndrome tem uma condição de base que pode ser
uma paralisa cerebral, toxoplasmose congênita ou
assepsia na hora do parto. “Entre 75% e 85% dos
bebês diagnosticados já têm uma doença, e a
síndrome de West é um tipo especial de crise
convulsiva. Porém 15% são de crianças absolutamente normais, que não têm nada e começam a
desenvolver a síndrome”, diz.
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Vinte anos
de lutas e
vitórias
Em 2017, Instituto Mara Gabrilli completou
20 anos de estrada, comemorando cada
conquista, nova oportunidade e avanços
pelas pessoas com deficiência
Por Verônica Monteiro
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Foi em 1994 que tudo começou: a publicitária e psicóloga Mara Gabrilli, que à
época tinha 27 anos, sofreu um grave acidente de carro. Após cinco meses internada, ela
recebeu a notícia de que havia ficado tetraplégica. Depois,
passou por um período de reabilitação nos Estados Unidos
e, ao voltar para o Brasil, deparou com a realidade chocante daqueles que tinham dificuldades em ir e vir.
“Não se falava em acessibilidade e inclusão em
nenhum local; as pessoas com deficiência não saíam
de casa, pois não havia políticas públicas inclusivas.
Foi dessa forma que comecei a conhecer mais de perto
a realidade de muitas pessoas que não tinham oportunidades”, conta Mara Gabrilli, que atualmente é
deputada federal por São Paulo, após dois mandatos
como veradora da capital paulista. Três anos depois
do acidente, impactada pela realidade brasileira, Mara,
com a ajuda de amigos, fundou uma organização não
governamental (ONG) para ajudar essas pessoas: o
Projeto Próximo Passo (PPP).

© Shutterstock

Expansão
O principal objetivo do PPP era apoiar atletas com deficiência e fomentar pesquisas para a cura de paralisias.
Porém, com o passar do tempo, a ONG se expandiu e
abraçou outras áreas. “Ali nascia o Instituto Mara Gabrilli
(IMG), que tem várias ações, sendo o Projeto Próximo
Passo mais um de seus braços”, relata a fundadora.
Em 2017, a organização completou duas décadas de
luta, carregando o reconhecimento de ser uma das
ONGs mais atuantes do Brasil na área de assistência
social, mesmo com diversas dificuldades. “Apesar da
imensa vontade de promover mudanças na vida das
pessoas, as dificuldades eram muitas, principalmente
pelo desconhecimento dos mecanismos legais para
melhorar a atuação de uma entidade do terceiro setor
e organizar sua gestão”, conta Mara.
Ao longo das duas décadas, o Instituto vem
ampliando seu trabalho e consolidando-se como uma
organização em que a proteção de direitos das pessoas
com deficiência está sempre em primeiro lugar. Com
foco na assistência social, paradesporto, acessibilidade
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cultural e outros temas, o IMG realiza diversas ações,
como o Projeto Cadê Você? e Projeto Próximo Passo,
dois grandes exemplos de seus feitos.
O Próximo Passo estimula atletas do esporte de alto
rendimento, oferecendo estrutura e suporte técnico
para o treinamento em várias modalidades, como atletismo, jiu-jitsu, natação, paraciclismo, paratriatlo, remo
e tiro esportivo, entre outras. Já o Cadê Você? identifica
pessoas com deficiência que residem em comunidades
mais carentes do município de São Paulo e de outras
cidades do Brasil, levando informação e atendimento
por uma equipe multidisciplinar formada por assistentes sociais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais,
fonoaudiólogos e psicólogos.
Além dessas ações, o Instituto desenvolve e distribui cartilhas informativas para instruir a população
sobre o universo das deficiências.

Vitórias
O Instituto simboliza uma grande mudança na vida não
só de sua fundadora, mas também das pessoas atendidas por ele. “A ONG foi o pontapé inicial para que eu
me tornasse política e passasse a trabalhar pela melhoria da vida de um segmento que é gigante, afinal, estamos falando de mais de 45 milhões de brasileiros que
possuem algum tipo de deficiência”, relata Mara.

22

outubro/novembro/dezembro 2017

© Divulgação

Muitas situações marcaram positivamente a ONG
e as pessoas que dela participam, como as Paralimpíadas
de Pequim 2008, quando os atletas do IMG voltaram
para o Brasil com resultados incríveis. “Outra conquista foi na área da ciência, quando conseguimos
trazer o Dr. Semion Rochkind, de Tel-Aviv (Israel),
para uma integração com médicos e pesquisadores do
Hospital Israelita Albert Einstein, para um estudo
sobre a cura de paralisias”, relembra Mara. Na época
da vinda do profissional, havia um movimento muito
forte no Brasil pela liberação das pesquisas com
células-tronco embrionárias. “Estivemos presentes
nessa luta até 2008, quando esse tipo de estudo foi
aprovado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).”

Determinação e esperança
A fundadora do Instituto conta que diversas mudanças
aconteceram em sua vida pessoal e profissional após a
fundação do IMG. “Em 2005, entrei para a vida pública
e assumi a Secretaria Municipal da Pessoa com
Deficiência e Mobilidade Reduzida de São Paulo, que
foi o primeiro órgão do Brasil destinado a pensar políticas públicas à população com deficiência.” Após essa
experiência, Mara partiu para o legislativo municipal.
Ela foi eleita vereadora em 2007, sendo reeleita posteriormente como a mulher mais votada do Brasil, com
79.912 votos. Em 2011, assumiu como deputada federal
e também está no segundo mandato.
“Agora como legisladora e não apenas representante
do terceiro setor, vejo o quanto minha determinação foi
fundamental para que me tornasse uma representante
de 45 milhões de brasileiros. Da mesma forma como
aquela Mara, mera entusiasta do tema, continuo com fé
na ciência e no potencial do meu corpo. Afinal, depois
de tanto tempo, consegui recuperar parte dos movimentos dos braços e hoje posso pilotar minha própria cadeira
de rodas. É uma autonomia e sensação de liberdade muito
grandes. Uma mudança significativa em minha vida, que
pode acontecer com outros que passam pela mesma
situação, uma vez que a perspectiva sobre as paralisias
vem se transformando em avanços para a medicina e
esperança para as pessoas”, conclui.
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A vida
com ELA é...
O cirurgião cardiovascular Hemerson Casado conta
como a esclerose lateral amiotrófica (ELA) mudou
sua forma de encarar a vida
Por Daniella Pina
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onheci Hemerson Casado algumas semanas
antes do Natal. Bem-humorado, ele me
disse que era um veterano em entrevistas,
mas nunca um jornalista havia lhe
perguntado se acreditava em Papai Noel. Achei uma
maneira divertida de começarmos o nosso papo e entrei
na brincadeira. “Eu acredito, pois nunca perdi o senso
de fantasia”, respondeu o alagoano, dando uma prévia
do que conversaríamos nos dias seguintes. Antes de
tudo, é preciso explicar que contamos com uma
ajudinha da tecnologia. Com um sistema sueco
chamado Tobii, Hemerson usa os olhos como uma
espécie de mouse que dá acesso ao computador e a
quase todas as suas funcionalidades. Uma barra
horizontal instalada em frente à máquina capta o olhar
por meio de uma luz infravermelha e possibilita que
o usuário selecione letras e palavras com o movimento
dos olhos. “Isso me permite alcançar o mundo sem
sair da poltrona. Posso exercitar o cérebro, minhas
relações interpessoais e profissionais e desenvolver
meu lado cultural, ler notícias, assistir a filmes, ouvir
músicas etc.”
E é assim, em frente ao computador, que o médico
passa grande parte dos dias. Há seis anos, ele foi
diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA).
Além da exaustiva rotina de trabalho como cirurgião
cardiovascular, Hemerson se preparava para uma
competição de triatlo quando sentiu um incômodo na
perna esquerda. O diagnóstico de ELA viria alguns meses
depois. “Quando recebi a sentença, perdi o chão. Nos
primeiros dias e semanas, vivi nas trevas, mas depois
decidi que era minha obrigação enfrentar a doença.
Oscilei entre altos e baixos, tive períodos em que me
transformava em um ser gigante e outras vezes bem
pequeno, mas sempre que me aproximei de Deus,

Hemerson Casado

consegui encontrar a paz. É Ele quem me dá forças para
seguir adiante.”
A doença neurodegenerativa começou enfraquecendo
os músculos e logo afetou as principais funções motoras
do corpo [leia no box o depoimento de Hemerson sobre
a ELA]. A visão, audição e cognição foram preservadas
e hoje são portas e janelas para o mundo. São a mente,
olhos e ouvidos que dão a chance de o médico expressar
suas ideias e sentimentos e transformar tantos sonhos
em ações.

Seguindo em frente
Passado o período de reclusão pós-diagnóstico, Hemerson
começou a se envolver com outras pessoas com a doença
e se aproximar de políticos e autoridades com interesse
na causa. A vontade de continuar ajudando o próximo
foi a inspiração para que criasse a Associação Dr.
Hemerson Casado Gama, que busca tratamento para
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1. Hemerson utiliza o sistema sueco chamado Tobii para se
comunicar 2. Encontro com representantes de entidades de
pacientes 3. Ao lado da mãe, Solange 4. A esposa Paula (à esq.),
a filha Isadora e a mãe 5. O filho Daniel 6. Pela primeira vez,
audiência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal
aconteceu fora do plenário, na casa de Hemerson Casado, em
novembro de 2017

pessoas com doenças raras e, em especial, a ELA.
Localizada em Maceió (AL), a entidade possui
ambulatório, um programa de aulas e treinamento para
profissionais de saúde e promove atividades de
conscientização da população sobre a doença.
Também foi o desejo de mudança que fez o médico
se candidatar a deputado federal em 2014, já doente.
“Acho que a política é uma forma de transformação,
mas os políticos em geral são pouco acessíveis e estão
muito longe do povo. Queria que isso fosse diferente,
por isso decidi me candidatar. Sabia que tinha poucas
chances e o estado avançado da doença dificultava
minha locomoção e comunicação, mas mesmo assim
resolvi tentar.”
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Apesar dos desafios, o alagoano foi bem colocado
na eleição. “Foi uma experiência maravilhosa, pois
pude percorrer quase todos os municípios de Alagoas
levando uma mensagem honesta, conhecendo o povo
e falando sobre a ELA para a maioria que não conhecia.
Era eu, minha velha cadeira de rodas e dois assistentes.
Conheci o melhor e o pior de um povo e, para a surpresa
de todos, alcancei a suplência. Isso foi muito importante
para a causa.”
Nas próximas eleições, em 2018, Hemerson pretende
se candidatar novamente. “Quero ser o primeiro

6

deputado federal com ELA da história. Isso vai tornar
nossa luta melhor e mais importante. Minha expectativa
de vida é curta e acho que não teria tempo de me tornar
um corrupto”, brinca.

Agenda cheia
Logo que acorda, ainda bem cedo, o médico pede para
sair da cama e vai para a sala, onde passa o dia todo.
“Tenho uma vista privilegiada da praia de Ponta Verde,
e isso me ajuda.” Após um enorme copo de café, ele
começa a trabalhar e segue por quase 18 horas.
Hemerson recebe o apoio de uma jornalista e uma
secretária para organizar os muitos compromissos.
Ele conta também com uma consultoria em
organizações sociais e uma equipe de profissionais
para auxiliar nas atividades da entidade e no
acompanhamento da própria saúde. “Faço fisioterapia
motora todos os dias e uma vez por semana recebo
um ministro da eucaristia para comungar. Todas as
minhas reuniões são feitas em casa, com políticos,
empresários, pesquisadores, professores, médicos,
artistas e outros profissionais de saúde.” Já de noite,
após outro copo de café, o alagoano segue trabalhando
enquanto os outros dormem, dessa vez com negócios
que mantém em países orientais e, portanto, em fuso
horário diferente.
Além de fundar a associação com seu nome, Dr.
Hemerson Casado Gama é consultor do Ministério da
Saúde para assuntos relacionados às doenças raras.

Nesse cargo, ele tem espaço para sugerir ações,
influenciar decisões, organizar eventos, trabalhar com
o Sistema Único de Saúde (SUS) e promover a
conscientização sobre as DRs. “Sou feliz em poder ser
útil, ver meus filhos crescendo e ter minha esposa,
familiares e amigos ao meu lado”, diz. Ele é casado
com Paula, e pai de Isadora, de oito anos, e Daniel, de
12. “Meu sonho é um dia poder voltar a andar, falar e
fazer uma cirurgia cardiovascular. Enquanto isso não
é possível, desejo fazer muitas coisas boas pelos outros
e para os outros. Hoje, como ativista na luta pelos
direitos das pessoas com ELA, consigo fazer muito.”

Lições de vida
De tanto usar o aplicativo de mensagens instantâneas
WhatsApp como forma de comunicação, Hemerson
diz ter desenvolvido a capacidade de sentir as pessoas,
seus biorritmos e estados de espírito. “Meu poder de
sentir aumentou após ter perdido os movimentos e
a fala. Acho que quando os neurônios motores
morreram, aumentaram os sensoriais. Depois da ELA,
desenvolvi o amor ágape, um sentimento amplo,
acima de nossas expectativas terrenas”, descreve.
A grande mudança de vida trazida pela doença
também reforçou sua fé. “Aprendi que Deus é a
salvação. Ele sabe de todas as coisas e tem o plano
para tudo que vamos passar. É o único que pode te
salvar e é também quem te consola, dando sabedoria
para que reconheçamos nossos pecados, limitações,
resiliência e até onde vão as nossas vidas.”
Como médico e, hoje, paciente, ele diz ter
percebido o valor da boa medicina, enfermagem e
uma rede de cuidados efetiva. “Lutei por isso durante
toda a minha vida como médico, mas percebi o quanto
os pacientes e familiares estão vulneráveis a maustratos; incompetência; imperícia; negligência; falta
de amor, carinho, responsabilidade e compromisso
- quando esses deveriam ser pré-requisitos para lidar
com vidas.”
Após anos de trabalho na vanguarda da medicina,
Dr. Casado afirma ser muito difícil se ver diante da
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ELA chegou de repente
Por Hemerson Casado

Como falei, ELA é um espelho fixo nos olhos, nos
obrigando sadicamente a enxergar a desaparição
das expressões faciais que são parte de nossa

“ELA chegou de repente. Silenciosamente. Era

linguagem corporal. Ficamos impávidos, como o

algo novo, inesperado, como uma coisa que não

rosto de um palhaço que após o show se olha no

se percebe. No início, eu nem dei atenção e tinha

camarim diante do espelho. Triste, mudo,

a sensação de que era algo desprezível.

pensando em sua tristeza interior. ELA é uma

Entretanto ELA tinha um rosto que um dia

face, um rosto de olhar fixo. Até belo, porque não

apareceria para mim. ELA foi me tirando tudo aos

é de todo maldosa. ELA nos oferece uma chance

poucos. Primeiro me tirou o movimento, a coisa

de parar, de pensar, de descansar e de observar

linda que Deus nos deu. Depois tirou o prazer de

o que se passa ao redor. A casa, os filhos

sentir o sabor das coisas boas da vida. Seguiu

crescendo, as pessoas que conseguem viver ou

tirando a fala, o que nos diferencia dos outros

estar ao seu redor, pois ELA segrega, te toma as

seres, o que nos faz socializar, cantar, expressar

pessoas de perto de ti, porque antes você fazia

sensações, opiniões, emoções, indignações e

parte da roda-viva, você tinha uma relação entre

paixões. Depois de tudo, me tirou o sopro da

os amigos, familiares e conhecidos e até desco-

vida. A respiração. Tentou tirar minha fé, minha

nhecidos, numa interação natural. ELA te confina

esperança, minha dignidade e minha vontade de

a um silêncio profundo, onde você se perde em

viver. Não conseguiu, mas sempre sinto sua

tantos pensamentos que é como se você afo-

ameaça. Percebi que ELA é como uma planta

gasse em memórias antigas, recentes e futuras,

que rama pelo nosso corpo, nos aprisionando,

de tudo que você sonhou um dia. Como dizia

nos congelando, como uma camisa de força, nos

Renato Russo, dessa saudade que eu sinto de

contendo e tirando qualquer tipo de reação. Esse

tudo que ainda não fiz. Tento chorar e não

aprisionamento, no entanto, não consegue atingir

consigo. Vou dormir e sonho com coisas maravi-

minha visão, audição e raciocínio, lucidez e a

lhosas, mas quando acordo, percebo que nada

percepção da realidade. Isso é o maior castigo.

mudou e que eu tenho seguir esperando, orando

Somos obrigados a ver, ouvir e perceber toda a

por um milagre, perseverando e esperando por

violência d’ELA, como num estupro, onde não

dias melhores. Que devo me encher de senti-

podemos reagir e assistimos a toda cena do

mentos bons, porque ainda não se pode separar

espetáculo trágico sem esboçar qualquer reação.

a cabeça do corpo.”

ausência de tratamento, cura e horizonte para as
pessoas com ELA e outras DRs. “Somos órfãos de paimedicina e mãe-ciência. Há no Brasil um enorme
número de teses acadêmicas sem serventia e não
existem pesquisas em DRs nem políticas públicas para
guiar os pesquisadores de forma objetiva e competitiva.”
Apesar das inúmeras dificuldades, Hemerson
mantém uma atitude positiva diante da vida e diz
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que aprendeu o quanto é importante ter uma boa
família e um ciclo de amigos fiéis. “Nessas condições,
você descobre uma força, garra e resiliência que até
então não conhecia. Aprende o quanto a mente se
desenvolve diante da paralisação total do corpo e que
é possível lutar muito contra as adversidades da vida,
obter conquistas importantes e atingir lugares
inimagináveis.”

Essa é a
hora de
dar voz
às doenças
raras!
Apoie a revista
Vidas Raras.
Para anunciar,
entre em contato com
o nosso departamento
comercial pelo email
comercial@rspress.com.br
ou pelo telefone (11) 3875.6296
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Instituto Vidas Raras participa de
audiência com a presidente do STF
A presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), ministra Cármen Lúcia,
recebeu para uma audiência em 23 de
novembro os representantes do movimento Minha Vida não Tem Preço. A
diretora financeira e administrativa do
Instituto Vidas Raras, Amira Awada, marcou presença.
O movimento é formado por associações de familiares e pessoas com
doenças raras que lutam pelo fornecimento de medicamentos de alto custo
que não estão incluídos na lista do
Sistema Único de Saúde (SUS) e também daqueles ainda não aprovados
pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa). Na oportunidade,
o grupo pediu à ministra a retomada
do julgamento conjunto dos Recursos
Extraordinários (REs) 566.471 e 657.718,
que discutem o acesso a medicamentos de alto custo por decisão judicial e
que estão suspensos há mais de um ano,
quando o ministro Teori Zavascki pediu
vistas do processo (quando precisa de
mais tempo para estudar o caso e proferir seu voto). Após sua morte, no início
de 2017, entrou em seu lugar o ministro
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Alexandre de Moraes, que não deu
seguimento ao processo. Na audiência, o movimento entregou um documento com 511 mil assinaturas de apoio
à causa e relatou casos de descumprimento de decisões judiciais que têm
levado pacientes ao agravamento do
quadro clínico ou até mesmo à morte,
devido à falta de medicamento e continuidade do tratamento.
O coordenador do movimento e
presidente da Associação Carioca de
Assistência à Mucoviscidose (Acam-RJ),
Cristiano Silveira, ressaltou a importância de retomar esse julgamento porque
muitos juízes de primeira instância e tribunais não estão mais decidindo sobre
pedidos de fornecimento de medicamentos ou mesmo rejeitam esses pedidos por
aguardar uma decisão do STF, que teria
uma repercussão geral sobre o tema. “O
que a gente não pode ter é uma indecisão que está levando os outros tribunais
a entrar em compasso de espera. Nossos
pacientes não têm esse tempo”, falou
após a audiência. No encontro, a presidente do STF se mostrou favorável a dar
prosseguimento ao julgamento.

Vaquinha solidária ajuda
a custear tratamento de
criança com SHUa

Facebook
do Vidas Raras
promove
bate-papo
sobre pesquisa
clínica

O Leãozinho segue avante! Após uma campanha de
dois meses para arrecadar fundos para tratar o filho
com doença rara, a família de João Vicente, de cinco
anos, comemora o sucesso da mobilização. O menino
tem síndrome hemolítica urêmica (SHUa), doença rara
de origem genética que provoca a destruição dos glóbulos vermelhos do sangue, trazendo consequências para
boa parte do organismo, em especial os rins e as áreas
neurológica, gastrointestinal e cardíaca. No caso do
garoto, uma crise causada pelo distúrbio ocasionou um
acidente vascular cerebral (AVC) que deixou sequelas.
Com a campanha – a segunda desse tipo criada
pela família –, Leãozinho, como é apelidado o menino,
passará por terapia magnética transcraniana (TMS),
procedimento que utiliza ondas eletromagnéticas para
estimular determinadas partes do cérebro. Em menos
de dois meses, a vaquinha on-line conseguiu arrecadar
os R$ 120 mil necessários para pagar o tratamento. “O
resultado me dá a sensação de que estamos no caminho certo, mas nada disso teria acontecido se a gente
não tivesse colocado a cara na rua, pedido ajuda. Hoje,
vejo que as pessoas têm muito amor pelo João. A quantidade de amor que ele recebe me impressiona muito”,
comentou Laura, mãe do garoto, em entrevista ao G1.

Discutir o conceito clássico de
pesquisa clínica e seu papel fundamental no desenvolvimento de
novos medicamentos foi o tema
do debate realizado no Facebook
do Instituto Vidas Raras com o
gerente associado de Operações
Clínicas da PPD, Carlos Silva, que
trabalha na área há 12 anos.
Pacientes e familiares puderam
tirar dúvidas sobre o tema.
Pesquisa clínica, explicou Silva,
é qualquer investigação em seres
humanos que tenha o objetivo de
descobrir ou investigar efeitos de
moléculas promissoras, como
novos medicamentos ou tratamentos, sempre tendo em mente
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dois pilares: a segurança do
paciente e a eficácia do tratamento. É importante a pesquisa
clínica porque, de forma geral,
avanços da ciência e da medicina
são resultados de novas ideias
que surgem de novas pesquisas.
“O paciente ocupa um papel central na pesquisa clínica”, disse.
Ficou a fim de aprender mais
sobre esse tema? Acesse esse
link: http://bit.ly/2kdm5w8.
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Um dos filmes mais aguardados do ano,
Extraordinário traz visibilidade às pessoas com doenças raras. Baseado no livro
homônimo da autora norte-americana
R. J. Palacio, o longa-metragem conta a
história do garoto Auggie Pullman, que
nasceu com Treacher Collins, síndrome
genética rara que compromete a formação dos ossos da face, causando dificuldades para respirar, se alimentar, falar e
ouvir. Auggie é interpretado por Jacob
Tremblay, ator de O Quarto de Jack
(2015), e, assim como na vida de quem
tem Treacher Collins, o menino passa por
diversas cirurgias plásticas no rosto, o
que lhe traz insegurança.
A trama acompanha a adaptação do
menino ao ingressar na escola regular,
aos 10 anos. Com uma narrativa sensível,
fala sobre bullying e acompanha os desafios de Auggie ao lidar com a sensação
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Filme Extraordinário emociona ao retratar
criança com a síndrome de Treacher Collins

constante de ser sempre observado e
avaliado por todos à sua volta. O elenco
também traz Julia Roberts, Owen Wilson
e a atriz brasileira Sonia Braga. O filme
transmite uma poderosa mensagem
de otimismo e gentileza e é uma ótima
pedida para inspirar pessoas no ano que
se inicia. Extraordinário está em cartaz
nos principais cinemas do Brasil.

Papa Francisco abençoará os raros
do Brasil em fevereiro de 2018
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Em audiência rara, Sua Santidade, o Papa

com DRs. “Pretendemos levar um álbum

Francisco, receberá um grupo de pessoas

de fotos dos assistidos pela entidade, com

com doenças raras no Vaticano. O encon-

um pedido de que a Santidade os aben-

tro acontece em 28 de fevereiro, data em

çoe.” Também será abordado o Dia de

que é celebrado o Dia Mundial das

Conscientização Mundial das Doenças

Doenças Raras. De acordo com a vice-

Raras. A Peregrinação Todos pelos Raros

-presidente do Instituto Vidas Raras,

acontece na Piazza di San Pietro (Praça

Regina Próspero, o grupo irá expor ao

de São Pedro), localizada aos pés da basí-

Papa as angústias e lutas dos brasileiros

lica de mesmo nome.
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Audiência pública no
CNJ debate judicialização da saúde
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sediou,
em 11 de dezembro, uma audiência pública
com o tema Justiça e Saúde. Ao todo, 30 entidades participaram do debate, como autoridades públicas, associações de pacientes de
doenças raras, laboratórios farmacêuticos e
planos de saúde, entre outras. As falas durante
a audiência abordaram a discrepância entre
a demanda e a oferta de saúde no Brasil e as
implicações do problema para as famílias que
convivem com alguém com doença rara. A
ideia de promover esse debate ocorreu após
associações de pacientes de doenças raras
pedirem para ser ouvidas no processo de elaboração do e-NatJus, plataforma digital que
vai oferecer fundamentos científicos para auxiliar os magistrados de todo o Brasil nas decisões na área da saúde.
“Os temas relativos à saúde que são judicializados são inúmeros e ainda não há uma solução definitiva”, disse na abertura do encontro
a presidente do CNJ, Cármen Lúcia. O debate
foi conduzido pelo conselheiro Arnaldo
Hossepian, supervisor do Fórum Nacional do
Poder Judiciário para a Saúde. Cármen Lúcia
anunciou que o CNJ realizará outra audiência pública sobre o mesmo tema, ainda no
primeiro semestre de 2018, para aumentar a
diversidade dos depoimentos. Segundo a presidente, é necessário aperfeiçoar as ferramentas do Judiciário para uma jurisdição mais
adequada ao cidadão. Segundo o Ministério da
Saúde, o gasto do Estado brasileiro entre 2008
e 2015 para prestar serviços ligados à área da
saúde em cumprimento a decisões judiciais
cresceu exponencialmente, saltando de R$ 70
milhões para R$ 1 bilhão só em medicamentos.

Resolução
promete mais
agilidade no
registro de
medicamentos
Uma resolução da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) ajudará a trazer mais rapidez ao processo de registro de medicamentos
para doenças raras no Brasil. A proposta foi aprovada em 12 de dezembro e também visa estimular
empresas a conduzirem ensaios clínicos para medicamentos experimentais para DRs no País. Tanto a
morosidade da aprovação de novas
drogas quanto as dificuldades para
condução de pesquisas clínicas no
País são apontadas como os principais desafios do tratamento dos
raros. A iniciativa tem o intuito de
apoiar as ações de desburocratização, eficiência da administração
pública e responsabilização dos
fabricantes e importadores.
A proposta prevê ainda que a
avaliação ética e a avaliação regulatória de estudos clínicos no País
ocorram de forma paralela, em etapas da pesquisa que não envolvam
seres humanos. Nesses casos, mantém-se a submissão do estudo à
aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP), seguindo os preceitos estabelecidos pela Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa
(Conep), e somente deve ser iniciada
após as aprovações éticas.
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Casraras ouve ministro da Saúde
sobre tratamento das doenças raras
O ministro da Saúde, Ricardo Barros,
participou de audiência pública na
Comissão de Assuntos Sociais (CAS),
em 13 de dezembro, para falar sobre o
tratamento de doenças raras no Brasil.
Senadores e representantes de pacientes lamentaram a demora no diagnóstico
e as falhas na distribuição de medicamentos. “Os senadores devem trabalhar
em conjunto com o Ministério da Saúde
para assegurar mais agilidade na distribuição de remédios para pessoas com
doenças raras”, afirmou o presidente da
Subcomissão Especial sobre Doenças
Raras (Casraras), senador Waldemir
Moka (PMDB–MS). O debate foi promovido por sugestão da Subcomissão.
Na audiência, representantes de
pacientes e de associações lamentaram a demora no diagnóstico e as falhas
na distribuição de medicamento para
as doenças raras. Outro ponto debatido é o fato de que muitos portadores
de doenças raras têm que ir à Justiça
para obrigar o SUS a fornecer o remédio que não está disponível no mercado
e sofrem com a descontinuidade do tratamento pela falta eventual do medicamento. Moka sugeriu que, após uma
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ordem judicial, o governo federal compre o medicamento para doença rara
em quantidade para fazer estoque, mas,
segundo o ministro, isso é proibido.
“Há uma orientação da Advocacia
Geral da União (AGU), que estamos discutindo, segundo a qual cada decisão
judicial deve ser para uma compra de
medicamento específico; você não pode
comprar um volume e ir atendendo conforme chegam as determinações judiciais”, afirmou Barros na ocasião. Ele
disse ainda ser pessoalmente contra a
diretriz da AGU e que vê com bons olhos
iniciativas legislativas para que esse
mecanismo de aquisição seja modificado.
O ministro também anunciou iniciativas
para diminuir os preços, como a negociação com os laboratórios. “A cada compra,
nós compramos mais barato. Montamos
uma operação de guerra para cima da
indústria farmacêutica, essa é nossa
lógica para podermos atender mais brasileiros.” No encontro, o senador Cássio
Cunha Lima propôs a criação de um
cadastro nacional único para os portadores de doenças raras, com a finalidade de
regularizar e facilitar a entrega de medicamentos aos pacientes.
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