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Nós acreditamos na vida!
Aproveito o espaço desse editorial para reproduzir um comunicado importante:

Devido ao trabalho essencial e constante do Instituto Vidas Raras e de várias outras Associações de
Pacientes parceiras, que vêm há meses conversando
e dialogando com o Ministério da Saúde, demonstrando a necessidade e urgência na finalização
desta aquisição, reuniões com Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA), com o Ministro
da Saúde, com vários setores dentro do Ministério,
e Ministério Público Federal, finalmente os medicamentos Myozyme, Fabrazyme e Aldurazyme,
usados para tratamento das doenças de Pompe,
Fabry e Mucopolissacaridose, foram entregues no
Ministério da Saúde. Agradecemos muito o comprometimento de TODOS!
O Instituto Vidas Raras, com muita seriedade e
trabalho árduo conseguiu pressionar o ministério
da Saúde e agradece a todos que lutaram por este
dia, mas gostaríamos de ressaltar que o montante
adquirido não contemplará a todas as pessoas que
precisam destes medicamentos, portanto, a luta
precisa e vai continuar até que TODOS Estejam
com seus direitos atendidos. Convocamos todos
para continuarem lutando. Pedimos que, os que
receberem os medicamentos, entrem em contato
imediatamente com o Instituto Vidas Raras ou sua

VIDAS RARAS

associação para que possamos lutar por todos.
Esta edição da Vidas Raras traz temas bem interessantes e diversos. Conversamos com a geneticista
Dafne Horovitz, geneticista e vice-presidente da
Sociedade Brasileira de Genética Médica. Ela
comenta temas que interessam às famílias com
pacientes com doenças raras como os avanços nos
testes diagnósticos e o atual peso da internet na
busca por informações.
Para a reportagem de capa nós fizemos a seguinte
pergunta para várias pessoas entre raros, familiares
e aqueles que apoiam a causa: “O que é pra você
ser um raro/a?”. As respostas são surpreendentes e
nos enchem de orgulho de lutar por essas pessoas.
A reportagem traz ainda uma breve cobertura do
evento realizado na Câmara Municipal de São
Paulo na ocasião do Dia Mundial das Doenças
Raras, celebrado em 28 de fevereiro.
Confira essas e outras reportagens e
tenham todos uma boa leitura!

REGINA PRÓSPERO
Vice-presidente do Instituto Vidas Raras
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doenças
raras
nas redes
sociais:

Essa é a minha
canção para lutar!
O Instituto Vidas Raras, em parceria com o blogue Convivendo
com Doenças Raras, fez um vídeo especial para comemorar o Dia
Mundial das Doenças Raras, celebrado em 28 de fevereiro.
Cantando a música Fight Song, da cantora norte-americana
Rachel Platten, portadores de diferentes doenças raras mostram

Instagram.com/
@maesraras
A escritora Désirée Novaes
mostrou o resultado de seu
livro Mães Raras – Essas
Mulheres Fortes, que conta
a trajetória de mulheres
com filhos com alguma doença rara. Foram nove
meses de produção e apuração das histórias.
Ainda não há data de lançamento do material.

sua força e coragem para enfrentar o diagnóstico e reforçam que é
possível manter a positividade mesmo ao enfrentar as adversidades da vida.
O vídeo tem mais de 20 mil visualizações e mais de 1.200 com-

© Shutterstock

partilhamentos nas redes sociais.

Imagem do vídeo “Fight Song Brasil”
disponível na página
Instituto Vidas Raras no facebook
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Instagram.com/
@ajudeavanessa
Vanessa Zambom
descobriu em 2011
uma doença rara na
medula óssea chamada
hemoglobinúria
paroxística noturna
(HPN). A medicação
que ela está tomando
é muito cara, e como
ainda não recebe ajuda
governamental para
cobrir as despesas do Soliris, ela começou uma
campanha para arrecadar dinheiro para custear
15 dias da medicação.

Youtube.com/
@abaheataxias
A Associação
Brasileira de Ataxias
Hereditárias e
Adquiridas (Abahe)
esteve presente no
evento do Instituto Vidas Raras em 22 de fevereiro
para celebrar o Dia Mundial das Doenças Raras. Na
foto, estão Camila Tapia, presidente da Associação,
e Amalia Maranhão, vice-presidente.

pala
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Uma aliada
pelos raros
Para a geneticista Dafne Horovitz, o registro mais
rápido de medicações ajuda na chegada de novos
tratamentos para pacientes
Por Madson de Moraes

A

médica geneticista Dafne Horovitz atua no Instituto
Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente
Fernandes Figueira (IFF), no Rio de Janeiro, desde 1993,
quando entrou ainda como residente médica. Doutora em
saúde coletiva, Dafne lida no dia a dia com pacientes e famílias com
doenças geneticamente determinadas, malformações congênitas e
doenças raras.
Nesta entrevista, ela comenta temas que interessam às famílias com
pacientes com doenças raras, como avanços nos testes diagnósticos, ressalta o atual peso da internet na busca por informações e fala sobre a
importância de se efetivar a Política Nacional de Atenção Integral às
Pessoas com Doenças Raras no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Segundo ela, os desafios para os pacientes de doenças raras continuam sendo os mesmos: a falta de conhecimento em relação a essas
doenças e falta de suspeita, o que leva a uma demora no diagnóstico.
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Há 20 anos, não se falava em doenças raras. A
mobilização das famílias, criando associações e
grupos, foi a grande responsável pela importância do tema hoje?
Houve um movimento recente relacionado às
doenças raras. Na verdade, se falava em doenças
genéticas, existiam muitas famílias que se mobilizavam em grupos visando melhor atenção, tratamentos ou, às vezes, só compartilhamentos de
experiências relacionadas a certas doenças genéticas e raras. Mas esse movimento das doenças
raras vem ganhando corpo e foi uma maneira de
esses vários grupos se congregarem, visando a um
objetivo comum. Com isso, esses grupos acabaram
ganhando mais visibilidade e o termo das doenças
raras foi adotado pela maioria. Isso, na realidade,
diz muito respeito à genética porque mais de 80%
das doenças raras tem etiologia genética.
Como eram realizados os testes genéticos
para doenças raras e como são feitos hoje?
Houve uma evolução muito grande nos últimos
anos. A genética médica, na verdade, é uma especialidade nova e data da década de 1960, quando
foram descobertos os cromossomos e alguns metabólicos. Mas, a partir da década de 1990, houve
uma velocidade muito crescente de incorporação
tecnológica dos exames moleculares, ou seja, realizados através do DNA. Hoje em dia, os exames
podem ser mais abrangentes, estão mais baratos
e você consegue investigar para várias doenças
ao mesmo tempo. Com isso, ganha-se tempo e
qualidade na investigação, e você pode, às vezes,
com quadros clínicos com características muito
parecidas, até prescindir de certos exames bioquímicos que podem demorar muito tempo para
fechar um diagnóstico. De qualquer maneira, é
fundamental que toda a investigação diagnóstica

“Acredito que a grande
dificuldade, a maior de
todas, seja o diagnóstico e,
depois, a complexidade do
cuidado: muitas pessoas
têm medo de cuidar de
pacientes com doenças
raras, dizem que não
conhecem, não querem
assumir esse cuidado e
muitas vezes não querem
aprender em relação a isso”
Dafne Horovitz
seja orientada por um especialista, que será a pessoa que vai direcionar e interpretar melhor esse
tipo de investigação.
De forma geral, quais são hoje os principais desafios para os pacientes com doenças raras no Brasil?
Os desafios para os pacientes de doenças raras
continuam sendo os mesmos: falta de conhecimento em relação a essas doenças e falta de suspeita, o que leva a uma demora no diagnóstico. O
médico, em geral, pensa sempre nas doenças mais
frequentes antes de pensar nas doenças raras e, às
vezes, existe assim uma epopeia diagnóstica, relatada por vários pacientes. O que mudou talvez um
pouco hoje é que as famílias e pacientes estão mais

janeiro/junho 2018
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Dos pedidos mais recorrentes feitos pelo Linha
Rara em seu primeiro ano de funcionamento, o
principal é saber de um centro de referência e
diagnóstico para determinada doença rara. A população conta hoje com quantos desses centros
especializados?
No momento, até onde sei, são sete centros habilitados, mas alguns não estão funcionando plenamente nem recebendo ainda remuneração específica.
Foram poucos os centros habilitados e parece que
vários outros solicitaram habilitação e ainda não
receberam. O centro onde trabalho, o Instituto
Fernandes Figueira, é um dos que foram habilitados. Isso ocorreu em fins de 2016, porém, passamos
2017 inteiro tentando resolver a parte burocrática
relacionada à cobrança dos procedimentos na
Secretaria de Saúde e até o momento não fomos
remunerados. A partir do momento em que essa
remuneração não entra, fica muito difícil o centro
poder crescer e ampliar essa atenção às famílias.
Então é fundamental que os centros não apenas
sejam habilitados, mas que, na prática, estejam
sendo financiados para de fato funcionar.
A Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas
com Doenças Raras no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS), de 2014, já saiu do papel?
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instrumentalizados, principalmente com a evolução dos meios de comunicação e da internet.
Acredito que a grande dificuldade, a maior de todas,
seja o diagnóstico e, depois, a complexidade do cuidado: muitas pessoas têm medo de cuidar de pacientes com doenças raras, dizem que não conhecem,
não querem assumir esse cuidado e muitas vezes
não querem aprender em relação a isso. Há também
o preconceito relacionado às doenças raras que
muitas famílias sofrem.

Dafne é presença constante em
eventos no Brasil e no exterior para
discutir a realidade dos pacientes
com doenças raras
Para sair do papel, esses centros especializados precisam estar sendo habilitados e remunerados. A
Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas
com Doenças Raras não visa exatamente à questão
da alta tecnologia ou realização dos exames, embora,
para a parte das doenças genéticas, exista um rol
muito grande de exames que precisarão ser feitos
para os diagnósticos. A Política visa à atenção integral, visa principalmente à consulta, diagnóstico e

orientação dessas famílias. Orientação essa que deve
ser encaminhada posteriormente para um local próximo à residência do paciente, para que o cuidado
possa ser mais de perto, dentro da atenção básica
de preferência.
A internet, hoje, atrapalha ou ajuda no diagnóstico
das doenças raras?
É uma grande aliada. Podemos ver a internet como
muito importante para ajudar no diagnóstico, e as
próprias famílias chegam ao diagnóstico com essas
buscas. Já tive um paciente a quem, na primeira consulta, propus uma possibilidade de diagnóstico e seu
pai passou a noite pesquisando sobre essa doença na
internet. Ele achou um centro de pesquisas estrangeiro e um tempo depois conseguiu fazer o exame que
comprovou a doença. Às vezes, as informações entram
e a pessoa não sabe colocar da maneira correta e pode
entrar como fator de confusão, mas é sempre bom
como fator de alerta. É importante ter sempre junto
um especialista, uma pessoa tecnicamente capacitada
para ajudar essas famílias a filtrar essas informações
e usá-las da maneira mais adequada possível.
A judicialização da saúde é um direito constitucional para quem de fato precisa de uma medicação
que não esteja na relação nacional de
medicamentos?
A judicialização da saúde, nesse momento, é um mal
necessário. Não é o ideal. A pessoa que vai saber dizer
se o tratamento é ou não indicado é o médico, não o
juiz, que não tem formação para isso. A judicialização
é uma distorção do que está acontecendo no sistema
de saúde e obviamente as pessoas estão buscando seus
direitos. Se eles não estão garantidos dentro de alguma
política do Ministério da Saúde, a pessoa busca por
meio da Justiça. O problema da judicialização é que
leva a custos desnecessários, a tratamentos que não

necessariamente vão estar indicados. O ideal é que
todos os tratamentos sejam feitos através de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Mas, como a nossa
Constituição Federal diz que a saúde é direito de todos
e dever do Estado, quem não tem como chegar ao tratamento de outra maneira recorre à judicialização.
Qual tem sido a principal batalha encampada pela
Sociedade Brasileira de Genética Médica (SBGM)
nos últimos anos?
A Sociedade Brasileira de Genética Médica quer muito
ver a política das doenças raras funcionando de fato,
implementada, ou seja, vários centros credenciados
recebendo, podendo oferecer diagnóstico, tratamento,
acompanhamento às famílias e estas encaminhadas
para a atenção básica quando possível também. Essa
tem sido a grande luta nos últimos tempos, e mostrar
que as doenças genéticas e as doenças raras são importantes, têm um peso muito grande dentro da saúde e
que as pessoas com essas doenças têm direitos que
devem ser respeitados. É fundamental se lembrar sempre do aconselhamento genético e que o diagnóstico e
a orientação das famílias é que, em última análise, vai
ajudar as pessoas a viver e se reproduzir da maneira
mais “normal” possível.
A Anvisa, em audiência pública realizada em agosto
de 2017, prometeu que o registro de medicamentos
para doenças raras será mais ágil. Essa promessa
pode ajudar os pacientes e as famílias de pacientes
com doenças raras?
O registro mais rápido de medicações ajuda na chegada de novos tratamentos para pacientes com doenças raras. É óbvio que isso precisa ser feito com todo
o cuidado possível, mas a morosidade desses registros,
de certa maneira, acaba matando muita gente. Se existe
um medicamento eficaz e que pode ser usado, quanto
antes ele for regulamentado, melhor.
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Para comemorar os 10 anos de celebração do
Dia Mundial das Doenças Raras, perguntamos para
portadores e seus familiares o significado de ser raro
Por Daniele Amorim

P

ara o dicionário Aurélio, “raro” é algo incomum, que ocorre de forma infrequente, e de
que poucos indivíduos são dotados; admirável, extraordinário. Na música popular
brasileira, o cantor Lenine canta em Paciência que a
vida é tão rara. Nos aspectos sociais e políticos, ser raro
é se posicionar e levantar a bandeira de uma minoria
esquecida. Essas definições resumem parte da vida dos
13 milhões de brasileiros que possuem alguma doença
considerada rara. A estimativa é da Associação da
Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma).
Mas ser raro não é sinônimo de solidão. O Dia
Mundial das Doenças Raras celebra justamente isso: a
união de portadores de doenças que sabem o que é
deparar com um diagnóstico com poucas informações
por sua patologia ser pouco estudada no mundo
científico. Celebrada em 29 de fevereiro, a data faz alusão
ao dia que aparece apenas em anos bissextos no
calendário. Em 2008, a Organização Europeia de Doenças
Raras (Eurordis) escolheu o dia para homenagear os 400
milhões de pessoas no mundo que são portadoras de
alguma enfermidade rara. Quando não há 29 de fevereiro
no calendário, a data é comemorada no dia anterior.
No órgão europeu, a ocasião é festejada com
manifestações para conscientizar os governos a
direcionarem recursos para o tratamento e diagnóstico
de doenças raras. No Brasil, a data foi celebrada neste
ano com um evento feito pelo Instituto Vidas Raras na
Câmara Municipal de São Paulo. No encontro, houve
palestras de profissionais de saúde, que discutiram as
políticas públicas voltadas ao tratamento de pessoas
com essas doenças no País.

A ideia é que a data também esteja em nosso
calendário nacional. O senador Romário (Podemos-RJ)
criou o Projeto de Lei 40/2015, que instaura o último
dia do mês de fevereiro como o Dia Nacional da
Informação, Capacitação e Pesquisa sobre Doenças
Raras. A relatora da proposta na Comissão de Educação,
Cultura e Esporte do Senado, Lídice da Mata (PSB-BA),
quando a proposta foi aprovada em dezembro do ano
passado, afirmou que “a iniciativa busca dar visibilidade,
mobilizar e conscientizar a sociedade sobre as
dificuldades enfrentadas pelas pessoas com doenças
raras, que sofrem com o diagnóstico tardio e a falta de
medicamentos”. Com sua aprovação na Comissão do
Senado, o projeto vai para a Câmara dos Deputados, de
onde passará para outra Comissão e será votado em
plenário. Se aprovado pela maioria dos deputados, o
Projeto de Lei será sancionado pelo presidente.

“É necessário dar mais
visibilidade a essa
questão, de modo a
garantir aos portadores
de doenças raras o direito
ao diagnóstico e
tratamento continuado”,
afirmou a senadora Maria do Carmo
em outubro de 2017, no V Encontro
Iberoamericano de Doenças Raras
janeiro/junho 2018
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E o que significa
ser raro para você?
Para registrar os 10 anos do Dia Mundial das Doenças Raras, convidamos
alguns portadores e seus familiares para responderem a essa pergunta e
nos dizerem quais são suas definições da palavra.

“Ser raro é não ser
comum, é não caber
em padrões da normalidade, é ser diferente. Meu filho foi
diagnosticado há três
anos. O principal susto
de famílias de doenças
raras é que você nunca ouviu falar
delas. Você está no escuro”,
Amália Maranhão, mãe de Antônio, que
tem ataxia de Friedreich

“É aprender. Eu
nunca nem tinha
ouvido falar o que
era a síndrome de
Williams. Procurei
saber mais sobre e conhecer
outras mães. Conheci a
Associação Brasileira da
Síndrome de Williams, e hoje
sou sua presidente”,
Maria José Soares de Amorim, mãe da
Thais, que tem a síndrome de Williams

“Ser raro é sermos
poucos e sem ter
apoio nenhum e
lutar contra a
injustiça”,
Renato Trevelin, pai de
Jean Lucas, cinco anos,
portador de atrofia muscular
espinhal (AME). Renato criou uma associação para
reivindicar melhor atenção do poder público para
tratamento da AME

“É ser diferente. É ser
visto de uma
maneira incomum. Então as
pessoas te veem
com espanto”,
Marta de Almeida Machado, portadora
de ataxia espinocerebelar
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“O problema é a raridade na
informação, quando nós
chegamos ao médico e falamos
o diagnóstico e nem ele sabe. Eu
sei que existe essa condição, mas
sempre tratei meu filho de forma
normal, e por isso ele é uma pessoa
bem resolvida, porque a vida de uma
forma ou de outra te traz adversidades”,
Regina Próspero, vice-presidente do Instituto Vidas Raras
e mãe do Dudu, que tem mucopolissacaridose tipo 6

“É um conceito complexo,
porque somos raros, mas nem
tanto. São muitas doenças, e
nesse conjunto somos
muitos. Há coisas negativas
porque você não se conecta
como uma unidade, mas a
partir do momento em que você
interage com pessoas na mesma
situação, você se familiariza”,
Fábio Almeida, que tem polineuropatia amiloidótica familiar

“Fui diagnosticada há cinco anos,

mas tenho a doença há nove.
Passei por vários médicos e só
depois de quase quatro anos de
sintomas que descobri o que
tinha. As pessoas não conhecem
as doenças raras, não sabem e às
vezes os profissionais também não.
A sociedade em si não entende sua condição de
vida por ser raro”,

Camila Tapia, portadora de ataxia de Friedreich e presidente da
Associação Brasileira de Ataxias Hereditárias e Adquiridas (Abahe)

AS DOENÇAS
RARAS NO BRASIL
Para a Organização
Mundial da Saúde (OMS),
uma doença rara é aquela que
atinge até 65 pessoas para

100 mil habitantes

13 milhões
de pessoas
com doenças
raras no País

400 milhões

de pessoas
com doenças
raras no mundo

80%

A origem de
dos tipos de doenças raras
conhecidas é genética.

15

A cada
pessoas no Brasil,
uma possui
uma doença rara;
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Rara
insuficiência
A doença de Addison, ou insuficiência adrenal primária, é uma
condição rara que ocorre quando as glândulas adrenais são
danificadas e não podem produzir em quantidades suficientes os
hormônios cortisol e aldosterona
Por Madson de Moraes

N

o ano em que completou 34 anos,
Elineuda Carneiro dos Santos começou a ter dores de cabeça intensas, um
pouco de vertigem, dor no estômago
e hipoglicemia (baixo nível de açúcar no sangue).
Para uma vida que se revezava entre filhos, casa, trabalho e estudo, esses sintomas pareciam até naturais,
dado o cansaço dessa rotina. O problema é que depois
vieram também fadiga crônica, perda de peso e náuseas, indicando que algo estava errado com sua saúde.
Foi a partir daí que a servidora pública, que mora em
Brasília (DF), começou sua peregrinação por vários
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médicos para descobrir, três anos depois, que era
portadora da doença de Addison, ou insuficiência
adrenal primária. Trata-se de uma condição rara que
ocorre quando as glândulas adrenais são danificadas
e não podem produzir em quantidades suficientes os
hormônios cortisol e aldosterona.
“O primeiro médico que consultei foi o otorrinolaringologista, em razão da vertigem - podia ser labirintite. A médica sugeriu um quadro de enxaqueca e
passou uma medicação, mas não fez efeito. Fui em
outro otorrino, que viu os resultados do meu hemograma e disse que eu tinha os índices de glicemia

muito baixos em jejum. Foi então que ele me encaminhou para um endocrinologista. Começava minha
epopeia para achar o diagnóstico correto, que só foi
ser realizado em 2015”, conta Elineuda.
Antes do diagnóstico, além do quadro de enxaqueca, a servidora chegou a ouvir de médicos que
seus sintomas poderiam ser resultado de câncer, sensibilidade aumentada à insulina e até depressão. Um
médico chegou a escrever no prontuário de Elineuda
que seu quadro clínico era “fictício”. Ela só conseguiu
ser medicada corretamente em julho de 2017, quando
abandonou o médico que a orientava, por não se sentir acolhida e respeitada em sua dor, e encontrou um
endocrinologista que reiniciou a investigação e identificou o diagnóstico de Addison, doença descrita
pela primeira vez pelo médico inglês Thomas Addison,
em 1855.

Primária e secundária
Além da primária, existe a insuficiência adrenal secundária, que é o caso de Elineuda: ela ocorre quando a
glândula pituitária, que tem o tamanho de uma ervilha na base do cérebro, não consegue produzir quantidades suficientes do hormônio adrenocorticotrófico
(ACTH). Esse hormônio é necessário para estimular
as glândulas adrenais a produzirem o hormônio cortisol. Se a produção de ACTH for muito baixa, a produção de cortisol cai e as glândulas adrenais atrofiam
devido à falta de estimulação de ACTH.
É importante entender que os hormônios adrenais, como cortisol e aldosterona, desempenham
papéis fundamentais para o funcionamento do organismo humano - entre eles, a regulação da pressão
arterial, a forma como o corpo usa alimentos digeridos para energia e a resposta corporal ao estresse.
Além disso, o hormônio adrenal dehidroepiandrosterona (DHEA) é utilizado para fazer andrógenos e
estrógenos, hormônios sexuais masculinos e
femininos.

Os sintomas iniciais, conforme a produção de hormônios
pelas adrenais vai diminuindo, são muito inespecíficos. À
medida que se agrava, a pessoa passa a apresentar pressão baixa o tempo todo. Às
vezes, o processo é tão lento
que nem todas as famílias
reconhecem que o paciente
está escurecendo
Dra. Tania Bachega
“O cortisol é um hormônio essencial para a vida
porque ajuda no metabolismo da glicose. É um dos
hormônios que mantêm os valores normais do açúcar no sangue nos períodos de jejum, além de ajudar
na regulação da pressão e, em conjunto com a aldosterona, auxilia na retenção de sódio e água no organismo, ação importante para evitar desidratação e
queda de pressão. À medida que diminui a produção
de cortisol, a pessoa vai ficando doente; nos quadros
graves, ela entra em choque e pode evoluir para óbito”,
explica a médica endocrinologista Tania Sanchez
Bachega, referência no Brasil sobre a doença.

Addison: sinais são
inespecíficos
Os sinais que sugerem a presença da insuficiência
adrenal costumam ser perda progressiva de peso e de
apetite, fraqueza muscular, dor abdominal e pressão
arterial baixa. Mas como são sintomas comuns a
outras condições, é importante que um médico familiarizado com doenças raras possa identificar a
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possibilidade da Addison. O escurecimento da pele,
semelhante ao bronzeamento, pode ocorrer (embora
não na insuficiência adrenal secundária), sendo mais
visível em cicatrizes, rugas, gengivas e pontos de pressão como cotovelos, joelhos, juntas e dedos.
A prevalência da doença de Addison varia com a
faixa etária: em adultos, ocorrem de nove a 14 casos
por 100 mil habitantes; em crianças, um a cada 10
mil nascimentos. “Os sintomas iniciais, conforme a
produção de hormônios pelas adrenais vai diminuindo, são muito inespecíficos. À medida que se
agrava, a pessoa passa a apresentar pressão baixa o
tempo todo. Às vezes, o processo é tão lento que nem
todas as famílias reconhecem que o paciente está
escurecendo. Isso chama bastante a atenção para o
diagnóstico”, afirma Tania, que é membro do
Departamento de Doenças Adrenais da Sociedade
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM).
A piora súbita e grave dos sintomas de insuficiência adrenal é chamada de crise adrenal. Se a pessoa
tem a doença de Addison, esse agravamento também
pode ser chamado de crise addisoniana, muitas vezes
desencadeada por um estressor como cirurgia, trauma
ou infecção. Na maioria dos casos, os sintomas de
insuficiência adrenal se tornam bastante graves para
que as pessoas busquem tratamento médico antes da
ocorrência de uma crise adrenal. No entanto, às vezes,
os sintomas aparecem pela primeira vez durante uma
crise adrenal. Os sintomas da crise incluem dor súbita
no abdômen ou pernas, vômitos sequenciais e diarreia, desidratação, pressão sanguínea baixa e perda
de consciência. Se não for tratada, uma crise adrenal
pode levar à morte.

Causas para a doença
A causa mais frequente da doença de Addison é autoimune, quando os anticorpos da pessoa reconhecem
as adrenais como organismos estranhos, atacando e
destruindo essas glândulas. Até 80% dos casos de
doença de Addison possuem origem autoimune, principalmente em mulheres. Outras causas frequentes
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Antes de ter o diagnóstico correto,
Elineuda chegou a ter sua condição
rara descrita como “fictícia”
são as doenças infecciosas, como a tuberculose, que
representa 10% a 15% dos casos de doença de Addison
em países desenvolvidos. “Frequentemente, são pessoas que tiveram uma tuberculose pulmonar no passado, não trataram direito e o bacilo passou dos
pulmões para as adrenais pela corrente sanguínea”,
afirma Tania.
Outras possíveis causas infecciosas podem estar
ligadas a Aids, infecções por fungos e vírus (por exemplo, histoplasmose e citomegalovírus, respectivamente), hemorragia nas glândulas associadas a
meningite ou outros tipos de septicemias graves
(também conhecidas como infecções generalizadas).
Já as causas não infecciosas incluem hemorragia ou
infarto adrenal, presença de células cancerígenas nas
adrenais, remoção cirúrgica de ambas as glândulas
adrenais ou doenças genéticas que limitam a produção de hormônios nas glândulas adrenais, como a
hiperplasia adrenal congênita, sendo esta última
comum em bebês.

Diagnóstico e tratamento
Além da história médica completa e exame físico, os
procedimentos diagnósticos podem incluir exames

© SBEM/Celso Pupo

de sangue para medir os valores de sódio, potássio,
cortisol e ACTH - teores baixos de sódio e cortisol e
altos de potássio possivelmente indicam a presença
da doença de Addison. Outros testes sanguíneos
podem ser pedidos para verificar os níveis de aldosterona, e estudos de exames de imagens das glândulas adrenais e pituitárias são úteis para ajudar a
estabelecer a causa.
O objetivo do tratamento, que geralmente envolve
terapia de reposição de corticosteroides (esteroides)
por toda a vida, é substituir os hormônios deficientes
e aliviar os sintomas de deficiência hormonal. O uso
de corticoides substitui o hormônio cortisol, que o
corpo do paciente não produz mais. A administração
é geralmente em forma de comprimido, duas ou três
vezes por dia. Se a aldosterona também for deficiente,
pode ser substituída por doses orais de um hormônio
com atividade de mineralocorticoide chamado acetato
de fludrocortisona. Esta última medicação só não é

Dra. Tania Bachega é professora
associada da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo

necessária na insuficiência adrenal de origem secundária, por lesões na glândula hipófise.
Na maioria dos casos, um medicamento chamado
hidrocortisona é usado para substituir o cortisol.
Outros possíveis medicamentos são prednisona, prednisolona ou dexametasona, embora estes sejam menos
utilizados. Em geral, os medicamentos usados para
a doença de Addison têm frequência baixa de efeitos
colaterais, a menos que a dose seja alta. “A dose é
muito menor do que a utilizada para artrite reumatoide ou realização de um transplante. No caso da
Addison, é praticamente uma dose fisiológica para
repor esses hormônios que o corpo não produz”,
explica Tania Bachega. Os pacientes com doença de
Addison devem ser tratados em conjunto com um
endocrinologista e monitorados com frequência para
uma terapia hormonal apropriada. O trabalho de uma
equipe multidisciplinar também é importante para
melhorar a aceitação da doença.
“Hoje, o tratamento permite à pessoa ter uma boa
qualidade de vida com a reposição hormonal adequada”, relata a especialista. A expectativa é de que
novas drogas devam ser lançadas em curto prazo. “Os
estudos prévios mostram que estas mimetizam (imitam) de forma melhor a produção hormonal das glândulas adrenais do que as drogas disponíveis
atualmente”, destaca.
Uma recomendação importante é o portador da
doença de Addison usar uma pulseira ou carregar um
cartão de alerta médico que informe as pessoas que
ele tem a doença. Elineuda carrega os dois e ainda
tatuou o nome da doença. “Ando com uma carta de
identificação e uma pulseira com informações sobre
a doença dizendo o que eu tomo e o que é preciso
fazer diante de alguma crise. Mas se eu chegar desacordada e passando mal, talvez os médicos nem olhem
o cartão e a pulseira. Por isso, optei por fazer a tatuagem num local próximo onde punciona a veia. Fiz
porque passei esses anos todos com sintomas e exames alterados e os médicos diziam que eu não tinha
nada”, desabafa.
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Lição
DE Vida
Portadora da síndrome de Ehlers-Danlos,
jovem se adapta à condição e cria blogue
para informar sobre a doença
Por Fernando Inocente

E Se fosse um filme, a história de Fernanda
Martinez, de 19 anos, teria um enredo
repleto de dramaticidade e, possivelmente, não teria um final feliz. No entanto,

cinco mil pessoas é afetada pelos diferentes subtipos da sín-

como é ela quem decide e escreve o roteiro de sua vida, mesmo

necessárias e tratamentos errados, o que só piora o quadro.

com suas limitações, ela escolheu ser feliz e fazer tudo o que

Precisamos difundir cada vez mais as informações”, afirma.

desejasse. E é o que vem fazendo.
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drome de Ehlers-Danlos, o que daria cerca de 40 mil pacientes no Brasil. “O que acontece é que muitas vezes ela é
subdiagnosticada. Vários pacientes passam por cirurgias des-

No caso da jovem catarinense, a doença também afeta os

Natural de Florianópolis (SC), Fernanda foi diagnosticada, aos

órgãos internos. “Sou diagnosticada com muitas patologias,

15 anos, com a síndrome de Ehlers-Danlos. A doença deixa o

sendo que a maioria das minhas doenças secundárias é pro-

colágeno mais fraco se comparado às pessoas saudáveis, o que

vocada pela síndrome”, explica a jovem. Ela possui disauto-

afeta quase todas as articulações, deixando-as mais flexíveis

nomia, problema que afeta as funções automáticas do corpo,

que o normal. Segundo a vice-presidente da Associação

como regulação da temperatura, pressão, batimentos cardía-

Brasileira de Síndrome de Ehlers-Danlos e Hipermobilidade,

cos, respiração e até mesmo o sistema digestório. “Essas fun-

Désirée Novaes, os últimos dados apontam que uma a cada

ções, muitas vezes, ficam descoordenadas e, com isso, sofro
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Mudanças
A vida de Fernanda, claro, realmente mudou, já que seu
organismo está totalmente diferente do que era. Ela diz
que precisa pensar muito bem antes de fazer qualquer

© Divulgação

sempre com pré-desmaios, meu coração trabalha muito
mais e meu estômago tem atividade diminuída. Essa é
uma enfermidade pouco conhecida pelos médicos,
porém, boa parte da população pode ter, em graus menores, e não sabe.”
Devido à perda de peso por conta do estômago e
intestino que foram atingidos, Fernanda desenvolveu a
síndrome da artéria mesentérica superior, que faz o corpo
queimar gordura dos órgãos internos. “Meu intestino
ficou sem estrutura e foi ‘esmagado’ pelos órgãos ao redor.
Essa também é uma síndrome rara.” Ela conta que tem
tido problemas com o nervo trigêmeo, outra condição
rara que provoca fortes choques no rosto. “Saindo da
raridade, sou afetada por problemas inflamatórios em
quase todas as articulações, como tendinites, bursites e
artrose, que se deslocam ao mínimo esforço. Outra doença
considerada de base que eu tenho é o angioedema hereditário, caracterizado por inchaços não alérgicos em
qualquer parte do corpo. Pelo fato de não ser alérgico, o
controle é mais difícil. Contudo, felizmente, não tenho
doenças secundárias por causa dele.”
Dos 15 para os 16 anos, a jovem foi diagnosticada com
câncer de tireoide. Ela conta que foi um caso totalmente
atípico. O tumor, pequeno e invisível ao ultrassom, era
metastático para os linfonodos do pescoço. “Esse tipo de
câncer costuma levar anos para se desenvolver e dar
metástase, sendo mais comum em pessoas com mais de
40 anos. E isso torna o meu caso ainda mais curioso.”
Por falar em curiosidade, não se sabe exatamente se há
relação com essas doenças de base de Fernanda, mas ela
desenvolveu também a chamada urticária aquagênica,
mais conhecida como alergia à água. “Muitas pessoas
acham que é mentira, que se trata de uma alergia a algum
componente de purificação ou filtragem da água, mas
minha pele reage até com água destilada. Essa é a condição mais rara que eu tenho, com somente cerca de 50
casos listados na literatura”, cita.

Atualmente, Fernanda faz
tratamentos específicos e tem
obtido bons resultados
coisa, e carrega sempre alguns aparatos médicos para
todos os lugares, pois pode ter alguma crise a qualquer
momento. “Muitas coisas precisaram ser adaptadas para
que eu realize as atividades com segurança e sem consequências. Tive de reaprender, por exemplo, a trocar de
roupa, tomar banho, andar e até mesmo dormir. Foram
adaptações não apenas na parte física, mas principalmente na mental, uma vez que nessa situação precisamos de um suporte emocional absurdamente grande.”
Apesar de já ter nascido deficiente auditiva e em
poucos anos ter perdido toda a audição do ouvido
direito, Fernanda afirma que sua infância foi boa,
embora já apresentasse sinais de uma síndrome mais
complexa. A surdez provocou dificuldades com a localização, distinção e reconhecimento de sons, e ela teve
de aprender a fazer leitura labial. Muitas vezes, não
conseguia ouvir os professores e os colegas de escola.
Outra questão da qual se recorda são as fortes dores
que sentia nas pernas, principalmente após os exercícios. “Como era criança, eu não tinha noção de causas
e consequências. Realizava todas as atividades normalmente. Por muitas vezes, fui capaz de fazer coisas
que outras crianças não faziam, principalmente devido
a minha flexibilidade exagerada. Os problemas e consequências disso vieram mais tarde”, conta.
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Tratamento
Atualmente, Fernanda faz tratamentos específicos e
tem obtido bons resultados. No caso do angioedema
hereditário, as crises têm sido espaçadas por meio da
medicação, que é diária. Porém, quando elas aparecem, a jovem necessita de um remédio de alto custo.
“Ele é bastante eficaz e salvou minha vida muitas
vezes. Mas, neste momento, estou sem devido às dificuldades de acesso que todos estamos vivendo, e sinto
muito medo. Também não tenho mais a glândula
tireoide por conta do câncer e farei reposição hormonal para o resto da vida. A boa notícia é que os
exames estão limpos há três anos. Já para a síndrome
de Ehlers-Danlos, não existe tratamento. Trato o que
aparece e hoje faço fisioterapia e tenho equipe médica
para acompanhamento. Tratar as consequências é
um desafio, pois sou pouco responsiva.” Ela precisou
reaprender a se movimentar, trocar de roupa e até
mesmo andar por conta da fragilidade das articulações. “Estabeleci novas posturas e condutas para evitar desmaios e estou sempre procurando por
tratamentos não medicamentosos para dores
também.”
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Convivendo com
Doenças Raras
A rotina de Fernanda é diferente das outras pessoas,
claro, embora seja também bastante atribulada. Ela
conta que seu dia começa um pouco tarde por causa do
cansaço que sente e, a partir do momento que acorda,
começa com os tratamentos. “Meu dia é planejado de
acordo com o que estou sentindo. Gosto de fazer atividades que não me farão impacto e estou ficando craque
nisso. Gosto muito de usar o computador, tanto para
diversão quanto para ler e fazer pesquisas. Adoro ouvir
música, desenhar, livros de colorir, palavras cruzadas,
artesanato, filmes e séries”, enumera, ao comentar que
graças às adaptações feitas, consegue sair de casa de vez
em quando, para pequenos passeios no shopping, ir ao
supermercado e andar pelo bairro, sempre com seus
aparatos médicos, que garantem mais conforto. “Preciso
de vários momentos para descansar. Infelizmente, meu
corpo não acompanha minha mente como eu gostaria,
mas estou me acostumando.”
Além da mãe, Fernanda tem o apoio irrestrito do
namorado, que mora em Curitiba (PR). “A gente se
© Divulgação

A adolescência, a partir dos 15 anos, foi bem complicada. “Tinha o ensino médio para concluir e mal conseguia ir à escola. Faltava muito e, quando ia, muitas
vezes acabava dormindo, pois o cansaço é extremo.”
Ela relata que não foi uma adolescente que saía
muito ou frequentava festas, já que não tinha e ainda
não tem energia suficiente para isso. Mas nem por isso
não se divertia. As amigas sempre estavam em sua casa
e, quando estava mais disposta, gostava de passear de
carro e ir a lugares divertidos. “Desde que tivesse lugar
para sentar, claro!”
A família também teve de se adaptar para oferecer
o melhor à jovem. “Minha mãe vale por duas. É mãe e
pai ao mesmo tempo. Está sempre comigo. Além de me
apoiar, tem muito orgulho de mim. Pelo que sabemos,
sou a primeira da família a ser diagnosticada com tantas doenças raras e crônicas.”

Fernanda criou em maio de 2017 o
blogue Convivendo com Doenças Raras

© Divulgação

Referência no assunto, a SED Brasil foi
fundada em 5 de novembro de 2011 e
tem como principal objetivo levar informações corretas sobre o tema. De acordo
com a vice-presidente da Associação,
Désirée Novaes, esses dados são buscados em congressos internacionais e com profissionais do exterior.
“Participei diretamente da formulação de políticas
públicas que beneficiam os portadores de doenças
raras, mas, infelizmente, no atual Governo, algumas
foram engavetadas”, explica, ao comentar que muitas
informações são divulgadas de maneira errada. Segundo
ela, muitos médicos não levam em consideração centenas de sintomas que podem estar associados à síndrome, dificultando o diagnóstico. “A hipermobilidade
articular precisa ser levada a sério. Ela nunca é benigna.
Hoje, de acordo com a nova nosologia, existem 13 subtipos de síndrome de Ehlers-Danlos. Para o tipo mais
comum, a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel
(SEDh), não existe exame que faça o diagnóstico - ele
ainda é clínico e muitos médicos no Brasil e até do
exterior não estão preparados para fazê-lo.”
Para 2018, está programado o lançamento do
livro Mães Raras - Essas Mulheres Fortes. A ideia surgiu da admiração que Désirée

sente por essas

mulheres. De acordo com ela,
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conheceu pela internet. Ele sempre vem me ver e eu já
fui algumas vezes para lá, onde também faço tratamento.
Ele é bastante compreensivo e me ajuda sempre”,
derrete-se.
Hoje, uma das grandes ocupações da jovem é seu
projeto Convivendo com Doenças Raras (veja o box).
Há três anos, ela conheceu, por meio do Instagram, a
Comunidade Spoonie, composta por pessoas portadoras de doenças raras ou crônicas, onde são compartilhadas informações, tratamentos e dicas de como lidar
com as enfermidades. “A questão é que essa comunidade é 99,9% estrangeira e nos comunicamos apenas
em inglês, então pensei em como fazer para incluir o
Brasil nela. Aqui, existem associações maravilhosas que
lutam pela nossa visibilidade. No entanto, eu queria
fazer algo ao meu modo, com uma cara mais parecida
com a de um blogue. Assim, no começo de 2017, coloquei isso em prática e nasceu o Convivendo com Doenças
Raras.” Segundo ela, o blogue foi criado para contar um
pouco de sua história e experiências vividas, porém, sua
principal função é dar voz às pessoas com doenças raras
e crônicas, que lutam diariamente para serem vistas e
ouvidas, não só pelos médicos, mas pela sociedade em
geral. A página no Facebook possui mais de 1,5 mil curtidas e 1,3 mil seguidores no Instagram.
Para o futuro, apesar de ter concluído o ensino médio
em 2015 com bastante dificuldade, o grande sonho dessa
verdadeira guerreira é cursar medicina. Segundo ela, a
maioria dos médicos conhece muito pouco sobre as
doenças raras, não tem informações para fazer o diagnóstico ou não sabe como ajudar efetivamente no tratamento. “Resultado? Pacientes desnorteados, sem
diagnóstico ou com tratamento ineficaz, passando de
médico em médico em busca de ajuda, sendo taxados
de pacientes psiquiátricos ou hipocondríacos, principalmente. Por isso, quero ser médica para ajudar meus
pacientes da mesma maneira que fui auxiliada por médicos maravilhosos. Quando lidamos com doenças raras,
todo cuidado é pouco, e eu gostaria de proporcionar
um atendimento mais humano e de qualidade. Imagina
ser referência no Brasil? Eu adoraria!” Alguma dúvida
de que ela conseguirá?.

SED Brasil – Associação
Brasileira de Síndrome
de Ehlers-Danlos e
Hipermobilidade

desde que começou a trabalhar com doenças raras, essas
mães são as pessoas que
mais chamaram sua atenção.
“Elas abrem mão da própria
vida para manter os filhos
vivos. E não tem como entender a vida delas sem conhecer a doença de cada filho.
Então um dos objetivos da
obra é divulgar informações
sobre doenças raras.”
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“A exceção
da exceção”
Com apenas dois anos de idade, Felipe Pádua
foi diagnosticado com quatro síndromes raras
Por Daniele Amorim

© Arquivo pessoal

“Meu filho vai viver?” foi a primeira coisa que
Ieda Pádua, mãe de Felipe, falou ao neurologista do
Hospital Estadual Sumaré, no interior de São Paulo,
quando ele lhe deu a notícia do diagnóstico de seu
filho: síndrome de Dandy-Walker. O recém-nascido
tinha crises convulsivas frequentes e seus pais não
sabiam como controlar os espasmos. Na avaliação
feita pelo neurologista, a tomografia detectava
má-formação do cerebelo, o que causava os episódios.
“Cuide do seu filho como um cristal. Não tenho
condições de falar como será o desenvolvimento dele”,
respondeu o médico.
Desde aquele dia, Ieda e o pai do garoto, Reginaldo
Pádua, redobraram os esforços no cuidado do filho.
A síndrome de Dandy-Walker afeta o desenvolvimento
do cérebro e prejudica a habilidade motora. “Falaram
que ele sobreviveria até os dois meses de idade”, diz
Ieda hoje, após dois anos do primeiro diagnóstico.
Depois do susto no hospital de Sumaré, três outras
explicações vieram. Felipe também foi diagnosticado
com síndrome de West, síndrome de Lennox-Gastaut
e síndrome de Morsier.
Todas as doenças de Felipe são raras. DandyWalker afeta um bebê a cada 35 mil e tem maior
propensão de acometer meninas. West, que causa
crises de epilepsia severa e foi identificada quando
ele tinha um ano, tem prevalência de um caso a cada
quatro mil nascidos vivos. Lennox-Gastaut é
diagnosticada em 5% dos casos de epilepsia infantil
e Morsier, que apresenta má-formação da linha média
do sistema nervoso central, afeta um a cada 10 mil
recém-nascidos.

Felipe Pádua tem 2 anos e 6 meses e foi
diagnosticado com quatro doenças
Os diagnósticos vieram de surpresa para os pais
do garoto. Como as síndromes são causadas por
má-formação no cérebro, os ultrassons morfológicos
feitos na época da gravidez deveriam ter detectado
alguma alteração em seu desenvolvimento. “Tive que
fazer uma cerclagem no colo do útero no começo da
gravidez, e por isso acompanhava periodicamente o
desenvolvimento do Felipe. Nenhum exame que fiz
mostrou alterações”, relata a mãe do menino.

A rotina de Felipe
Para cuidar do garoto e garantir que suas crises
convulsivas sejam menos frequentes, Felipe é assistido
pela equipe de neuropediatria, gastropediatria,
gastrocirurgia, oftalmologia e endocrinologia da
Universidade de Campinas (Unicamp) e do Hospital
Estadual Sumaré. Recentemente, o menino enfrentou
sua primeira cirurgia para colocar uma sonda que ajuda
em sua alimentação. “Ele não estava conseguindo se
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“Diagnóstico não é o
limite. Meu filho é uma
criança alegre e enfrenta
tudo sem chorar”
afirmou a mãe Ieda

alimentar bem e, por isso, vinha emagrecendo”,
conta sua mãe.
D u r a nt e a s e m a n a , Fe l i p e é c u i d a d o p o r
profissionais da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (Apae), onde tem acompanhamento de
fonoaudiólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional.
Ele só conseguiu atendimento integral no berçário
da unidade da cidade de Mococa, a 267 quilômetros
de São Paulo (SP), após entrada com ação judicial. A
medida de Ieda e Reginaldo também beneficiou outras
nove crianças com histórico similar ao do garoto.
Mas Ieda ressalta: “Sabemos da importância da
evolução dele na Apae e a tranquilidade que tenho
ao deixá-lo lá para trabalhar”.
Felipe também foi diagnosticado com hidrocefalia
e tem hipersensibilidade medicamentosa. Suas vacinas
são feitas de fórmulas adaptadas para que ele não
tenha reação. O tratamento deve ser feito de modo
mais brando para que não haja risco de crise alérgica.
Atualmente, seus pais administram três medicamentos
para controlar suas crises de convulsão e epilepsia.

Viver com adversidades
Mesmo cuidando de uma criança portadora de quatro
doenças raras, os pais não se abalaram. “Diagnóstico
não é o limite”, reforça Ieda. E, de fato, não há tristeza
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Felipe e seu irmão mais
velho Vinícius, de oito anos,
que participa ativamente
da rotina do pequeno

em sua voz ao contar a história do menino. Felipe
vive uma vida com limitações, mas que são
recompensadas pelos sorrisos que dá em seu dia a
dia. “Meu filho é alegre. Enfrenta tudo isso
sem chorar.”
Segundo a família, os próximos passos para aliviar
os sintomas de Felipe passam pela possibilidade de
ele ser escolhido para um tratamento experimental

© Arquivo pessoal

Nas fotos ao lado, Felipe e seu
irmão Vinícius e seus pais Reginaldo
e Ieda. Acima, na época do Natal

para a síndrome de Morsier. O procedimento é feito
na Tailândia e a família já entrou em contato com a
equipe responsável para verificar se ele está apto a
participar: “Fizemos exames para checar seus níveis
hormonais e estamos esperando a resposta”. Em 2016,
Geovana Lima, de 11 anos, participou do mesmo
tratamento experimental para corrigir a má-formação
do nervo óptico. O procedimento foi um sucesso e
ela voltou a enxergar.
Por agora, Ieda - que é coordenadora de uma ONG
que cuida de crianças em situação de vulnerabilidade
- quer abrir uma associação para ajudar pais que
também tenham filhos portadores da síndrome de
Dandy-Walker. E ela comemora todas as pequenas
conquistas: “Aprendi a amar todos os dias”.
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Doenças
raras
contadas
nas páginas
dos livros
Além da história de Auggie Pullman em Extraordinário,
outras obras de ficção e não ficção representam na
literatura a rotina dos raros
Por Daniele Amorim
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a ficção, ser comum era tudo o que
Auggie Pullman queria. Mas na vida
real, sua trajetória como portador da
síndrome de Treacher Collins acabou
se transformando em um dos livros mais lidos em
2017. Em Extraordinário (editora Intrínseca), a escritora R. J. Palacio conta a história do garoto de 10
anos com uma síndrome genética que causa deformidade facial. Auggie enfrenta dificuldade em
encontrar amigos no primeiro ano escolar e vencer
os preconceitos por sua aparência. Segundo o site
PublishNews, o livro de literatura infantojuvenil
de ficção foi a 15ª obra mais comprada no Brasil no
ano passado, e a gigante empresa de e-commerce
Amazon listou-o como o mais vendido dos Estados
Unidos no mesmo período.
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A síndrome de Treacher Collins é uma doença
rara que afeta um a cada 70 mil nascidos vivos. Ela
pode ser identificada logo no nascimento da criança,
pois a mutação genética causa deformidade nos ossos
faciais, mandíbula e orelha. Na ficção, Auggie passou
por 27 cirurgias plásticas para corrigir a estética de
seu rosto. Como os procedimentos ocorriam pelo
menos uma vez ao ano e ele sempre adoecia quando
voltava da sala de cirurgia, seus pais fizeram-no estudar em casa até os 10 anos de idade.
Isso muda quando ele atinge a idade para o quinto
ano escolar e sua família percebe que a educação
em casa não é mais suficiente. Para evitar os comentários maldosos, o menino andava com um capacete
de astronauta. Aliás, a ciência e o espaço sideral
eram duas de suas grandes paixões. A repercussão
dessa história foi tão grande que, em junho de 2016,
a produtora cinematográfica Lionsgate anunciou
que ela seria retratada nas telonas. No final do ano
passado, Extraordinário foi lançado nos cinemas
mundiais com atuações de Jacob Tremblay como
Auggie e Julia Roberts e Owen Wilson como seus
pais, Isabel e Nate Pullman.
A história de Extraordinário não é a única obra
que retrata uma doença rara na literatura. Em O
Garoto do Cachecol Vermelho (editora Verus), a autora
Ana Beatriz Brandão conta a história da bailarina
Melissa e do misterioso Daniel. Com a chegada de
um novo amor, Daniel lhe revela que é portador de
esclerose lateral amiotrófica (ELA), que enfraquece
os músculos e afeta as funções físicas, e juntos eles
enfrentam os sintomas da doença, cuja incidência é
de um caso para cada 20 mil pessoas. Parte da renda
com a venda dos livros é revertida para a Associação
Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica (ABrELA).
O tema de doenças raras também foi explorado
por obras de não ficção. A Teoria de Tudo (editora
Gente), de Jane Hawking, explora a vida de um casal
vivendo com a ELA diariamente. Jane conta como
conheceu seu ex-marido – o físico Stephen Hawking
–, a ascensão na carreira dele e como ele lidou com
a progressão da doença. Stephen Hawking foi
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diagnosticado aos 21 anos, e, na época, os médicos lhe deram até dois anos de vida. A despeito
da previsão, ele completou, em 2017, 76 anos de
idade e se comunica com a ajuda de uma tecnologia desenvolvida pela empresa de hardware
Intel, que rastreia os movimentos da bochecha
de Hawking para ele utilizar o sintetizador, um
software no qual o usuário digita suas palavras e
as falas são lidas por uma simulação de voz. Assim
como Extraordinário, o livro foi adaptado para as
telonas e rendeu o Oscar de melhor ator para
Eddie Redmayne, em 2015.
Em Diários de um Baby (Oficina das Letras), a
escritora Lilia Monteiro conta a história do neto
Luke Wygand, que nasceu com miopatia nemalínica. A patologia rara desencadeia fraqueza muscular, em especial nos músculos responsáveis pelo
sistema respiratório, e tem um caso a cada um
milhão de nascidos vivos.
Mesmo escrito pela avó, Diários de um Baby
mantém sua linguagem em primeira pessoa com
Luke, a fim de imaginar como o menino enxerga
a vida, além de mostrar a luta de seus pais para
encontrar a cura da doença. Atualmente, a família
vive nos Estados Unidos, onde criou a Fundação
Luke Wygand, para ajudar outros pais que convivem com a doença. A verba arrecadada com a compra do livro é revertida para o tratamento do garoto.
Em A Menina dos seus Olhos (Editora Memnon),
a doença rara na infância também é explorada Renata Julianelli escreveu sobre o processo de
diagnóstico da síndrome de Rett. O desenvolvimento da doença faz a criança perder progressivamente suas funções neurológicas e motoras; ao
longo da vida, as habilidades de fala, a capacidade
de andar e o controle das mãos são comprometidos. Mesmo com a dificuldade de se falar em um
assunto tão delicado, Renata optou por uma linguagem lúdica e dinâmica para suavizar o tema.
O livro faz parte da Coleção Nossas Crianças, que
também possui obras que abordam autismo e síndrome de Down.
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Muita gente me questiona: o
que um homem de joelhos pode
fazer além de rezar? Desde cedo,
decidi que a resposta a essa
pergunta seria: tudo, tudo
aquilo que eu desejar
Escreve Claudio Vieira de Oliveira em sua
autobiografia O Mundo Está ao Contrário

Uma das histórias reais com o maior espírito
de superação é a de Claudio Vieira de Oliveira, que
nasceu com artrogripose múltipla congênita e é
autor de O Mundo Está ao Contrário: A Vida de um
Homem que Nasceu com a Cabeça para Trás (Bella
Editora), autobiografia ilustrada pelo premiado
fotógrafo Yasuyoshi Chiba. Oliveira também faz
palestras motivacionais contando sua história e
os lugares aonde chegou mesmo com a limitação
da doença.
A doença tem a prevalência de um caso a cada
30 mil pessoas e acomete os homens de maneira
mais frequente, com a proporção de dois para um.
Mesmo com sua condição rara, Oliveira já viajou
o mundo: conheceu o papa João Paulo II em Roma
e esteve com o papa Francisco I na Jornada Mundial
da Juventude, no Rio de Janeiro (RJ). “Muita gente
me questiona: o que um homem de joelhos pode
fazer além de rezar? Desde cedo, decidi que a resposta a essa pergunta seria: tudo, tudo aquilo que
eu desejar”, escreveu ele.
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Vidas Raras tem encontro
emocionante com o papa
Francisco no Vaticano
Várias associações que representam
pacientes com doenças raras participaram da audiência geral com Sua
Santidade, o papa Francisco, no Dia
Mundial das Doenças Raras, data celebrada em 28 de fevereiro. A Associação
Brasileira de Paramiloidose (ABPAR) e a
SED Brasil, a convite do Instituto Vidas
Raras, além de associações de outros
países, participaram do acontecimento,
representando os raros de todo o mundo.
Tradicionalmente realizada na
Basílica de São Pedro, a audiência geral
com o papa mudou de local por causa
do frio intenso no Vaticano, e um grupo
de peregrinos, que incluiu a comitiva
do Instituto Vidas Raras, foi deslocado
para a Sala Paulo VI - os demais peregrinos puderam acompanhar as palavras do
papa na Basílica por meio de um telão.
A vice-presidente do Instituto
Vidas Raras, Regina Próspero, e Dudu
Próspero, embaixador do Instituto, participaram da audiência na Sala Paulo VI e
tiveram a oportunidade de falar por um
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momento com o papa Francisco, que deu
um abraço caloroso em Dudu. “Fiquei a
aproximadamente 10 metros onde o papa
estava. O encerramento teve o canto do
pai-nosso em latim e depois o papa passou cumprimentando as pessoas que
estavam por perto. E, graças a Deus, eu
estava no lugar certo, na hora certa e consegui cumprimentá-lo. Ele me deu um
abraço e me concedeu a benção. O papa
é uma pessoa maravilhosa, humilde e
verdadeira. Foi uma experiência única e
inesquecível”, relata.
Nesse momento, Regina relatou para
o papa a realidade das doenças raras no
Brasil e pediu a benção para o álbum
com mais de 150 fotos de raros, familiares ou profissionais envolvidos na causa
e que foram enviadas para o Instituto
pelo Facebook e WhatsApp. Além de o
papa abençoar pessoalmente o álbum,
ele ficou com uma versão impressa. “Ele
ouviu com muito carinho e atenção e
abençoou as fotos”, conta a vice-presidente do Instituto.

Relatório final da Casraras prevê
a criação de centros de referência
em doenças raras no País
O relatório final da Subcomissão de Doenças
Raras da Comissão de Assuntos Sociais do Senado
(Casraras), apresentado pelo senador Ronaldo
Caiado em 28 de fevereiro, quando se celebrou o
Dia Mundial das Doenças Raras, determina, entre
outras coisas, que o Sistema Único de Saúde (SUS)
prestará atenção integral ao paciente com doença
rara, cria centros de referência no País e um cadastro nacional de pacientes com doenças raras, a ser
elaborado a partir das informações encaminhadas
pelos centros de referência ou por qualquer outra
unidade que preste atendimento aos pacientes. Na
apresentação do relatório, Caiado fez questão de
elogiar a atuação de Regina Próspero, do Instituto
Vidas Raras, que não pôde comparecer à sessão
por estar no Vaticano, participando junto de uma
comitiva de associações da audiência geral com o
papa Francisco. “Um ícone na luta para que possamos avançar na legislação”, afirmou o senador.
O relatório apresentado, chamado tecnicamente de anteprojeto (esboço de um projeto de
lei), explica que um dos objetivos com a criação
dos centros de referência especializados, que deverão ser implantados em regiões do País de acordo
com o perfil epidemiológico, será possibilitar o
atendimento em tempo adequado. Também caberá
aos centros gerenciar a oferta e distribuição dos
medicamentos, assim como o fornecimento de alimentos especiais e fórmulas nutricionais segundo
o quadro clínico e as necessidades dos pacientes.
O anteprojeto ainda precisa ser aprovado
pela Subcomissão de Doenças Raras. Aprovado,
ele volta para a Comissão de Assuntos Sociais
no Senado para tramitar como projeto de lei e lá
poderá receber contribuições. Com informações
da Agência Senado.

Senador quer CPI
para investigar falta
de medicamentos
para doenças raras
O senador Cássio Cunha Lima anunciou
no plenário do Senado Federal que está
coletando assinaturas para a criação de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) para investigar o fornecimento dos
medicamentos órfãos, como são chamadas as drogas destinadas ao tratamento
de doenças raras. O anúncio foi feito no
Dia Mundial das Doenças Raras, celebrado em 28 de fevereiro.
Uma matéria do jornal O Estado de
S. Paulo mostrou que a compra de quatro remédios para doenças raras, envolvendo valores que somam quase R$ 20
milhões, está sendo investigada por conta
de irregularidades porque a empresa
que venceu a licitação para fornecer os
medicamentos não o fez até hoje.
Enquanto isso, os pacientes com doenças raras têm sido prejudicados por problemas de distribuição.
Lima afirmou que o Ministério da
Saúde tem falhado constantemente na
entrega dos medicamentos órfãos e, em
decorrência disso, pacientes estão morrendo. Ele explicou que, com a instalação da CPI, será possível investigar o
que vem acontecendo com esse segmento da saúde pública. Entre os senadores que já manifestaram interesse
nessa CPI, estão Romário e Paulo Paim.
O requerimento que cria a CPI precisa
ter a assinatura de um terço dos senadores, ou seja, ao menos 27 senadores.
Com informações da Agência Senado.
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Em São Paulo, IV Encontro #TodosPelosRaros
reúne profissionais de saúde e representantes
da Anvisa e Conitec para debater políticas
públicas para os raros
Para celebrar o Dia Mundial das
Doenças Raras, o Instituto Vidas
Raras organizou o IV Encontro
#TodosPelosRaros, realizado em 22 de
fevereiro na Câmara Municipal de São
Paulo, com palestras sobre avanços tecnológicos na área, políticas públicas e os
procedimentos para tratar essas doenças
no País. O evento teve a presença de profissionais de saúde, representantes técnicos de órgãos como Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) e
Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no SUS (Conitec) e representantes de associações de pacientes.
Um dos pontos principais do Encontro
foi entender qual é a posição governamental do Brasil em relação aos tratamentos de pessoas raras. A médica
Carmela Grindler palestrou sobre seu trabalho no Programa Estadual de Atenção
Integral às Pessoas com Doenças Raras
de São Paulo, instaurado no estado graças
à Portaria nº 199, de 30 de janeiro de 2014.
Diretor da Conitec, Artur Brito também explicou sobre como as novas tecnologias em tratamento para doenças raras
são implementadas no Sistema Único de
Saúde. No site e no aplicativo do órgão,

disponível para baixar em aparelhos
Android e iOS, é possível participar de
consultas públicas sobre a aprovação
dessas novas ferramentas, sugerir novos
tópicos e ser notificado a cada aprovação
feita pela Conitec. O processo é primordial para que haja a garantia de que o
SUS dispõe de recursos para tratar diferentes doenças raras.
Uma das novidades do Encontro
foi anunciada pelo vice-presidente da
Anvisa, o médico sanitarista e epidemiologista Jarbas Barbosa da Silva
Júnior, que falou sobre a nova resolução adotada pelo órgão para validar
com mais rapidez medicamentos para
doenças raras. Anteriormente, para que
um produto fosse aprovado, era necessário passar pelas fases 2 e 3 dos testes
em humanos, mas agora a regra mudou
para os medicamentos usados para tratamentos de doenças raras, e a Anvisa
pode aprovar remédios que tenham a
segunda fase concluída ou a terceira
ainda em andamento. “Para um teste de
hipertensão, é fácil conseguir pacientes que tenham a doença; para testar
um medicamento de doença rara, não”,
explicou o médico no evento.
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notas
Documentário Mundo
dos Raros é lançado e
está disponível on-line

Morre engenheiro
que protagonizou
documentário
sobre doença rara

Tocante, emocionante e um retrato dos raros no
Brasil: já está disponível na internet o documentário Mundo dos Raros, produzido pela Crossing
Connection Health e NaVeia Filmes, que busca
conscientizar sobre os portadores de doenças
raras no Brasil e suas trajetórias de vida, da descoberta da patologia ao tratamento e convívio com a
doença. É o primeiro documentário lançado sobre
os raros, com depoimentos de pacientes e pessoas
públicas ligadas à causa. A divulgação do filme
tem o apoio do Instituto Vidas Raras e a participação da deputada federal Mara Gabrilli, presidente
da Frente Parlamentar Mista de Atenção Integral
às Pessoas com Doenças Raras, além dos depoimentos emocionantes de mães com filhos raros.
Para Andrea Soares, uma das idealizadoras do
documentário e portadora de hepatite autoimune,
doença rara que causa inflamação crônica no
fígado, todo esse caminho e luta é uma forma de
sensibilizar a sociedade, os governos, as escolas e
os atuantes na área da saúde a direcionarem seu
olhar também aos doentes raros e redes de apoio.
Mundo dos Raros é o primeiro projeto de uma
série de filmes que a Crossing Connection Health
pretende realizar, juntamente com a NaVeia
Filmes, voltada para o universo de pacientes com
doenças raras. Acesse o site mundodosraros.com,
dê um play e se emocione com histórias de vida e
de muita superação!

O engenheiro Giovane De Sena
Brisotto, de 31 anos, morreu em 19
de fevereiro na cidade de Erechim,
no Rio Grande do Sul. Portador de
PAF, ele ficou conhecido com o documentário O Sentido da Vida, onde ele
revisitava os locais onde os portugueses percorreram em épocas passadas,
países onde existe a doença e lugares
com culturas bem diferentes. Brisotto
herdou a doença da mãe, que durante
10 anos tentou descobrir a patologia
e sofria com os efeitos da doença até
então desconhecida no Brasil.
Em 2015, ele visitou 13 países em
seis meses, mas a viagem precisou
ser interrompida no mesmo ano,
quando o engenheiro estava no Nepal
e teve de voltar ao Brasil por causa
de uma infecção. Na época, ele realizou um transplante de fígado, um
dos procedimentos mais viáveis para
aliviar os sintomas da doença. Após
se recuperar, ele gravou ainda mais
cenas do documentário, que tem previsão de ser lançado em 2019, com
Brisotto entre os protagonistas.
© Divulgação

O engenheiro estava planejando
uma nova viagem a Portugal em
2018, mas por causa de uma nova
infecção que afetou os rins, ele ficou
debilitado e veio a falecer. O Instituto
Vidas Raras estende seus sentimentos à família do engenheiro.
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