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EDITORIAL

REGINA PRÓSPERO
Vice-presidente do Instituto Vidas Raras

Não poderia começar este editorial sem fazer 
um apelo às futuras mamães: realizem o teste do 

pezinho em seus bebês logo após o nascimento. Se 
feito até o quinto dia de vida da criança, o exame 

pode detectar uma série de doenças, inclusive 
algumas raras, garantindo que o tratamento 

adequado seja realizado o quanto antes. 

E como só quem convive com um raro sabe o 
sofrimento e a dor que uma doença descoberta 

tardiamente pode causar, o Instituto Vidas Raras 
encabeça a campanha Pezinho no Futuro, que visa 

sensibilizar autoridades públicas sobre a implan-
tação do teste ampliado no SUS. Nesta edição da 

Vidas Raras, nós falamos mais sobre a importância 
desse movimento que já ganhou adeptos de peso 

como a querida Sabrina Sato, que literalmente 
vestiu a camisa do projeto, e convocamos você, caro 

leitor, a também participar dessa campanha. 

A edição faz também um alerta sobre os perigos 
da hipercolesterolemia familiar (HF), uma doença 

genética que aumenta o nível de colesterol no 
sangue, e mostra como Glauce e Isabela aprende-

ram a conviver com ela após o diagnóstico. Depois 
de perderem familiares por causa da HF, as duas 

passaram a acompanhar de perto a doença e hoje 
garantem que levam uma vida normal. 

E tem mais: a seção Variedades desmitifica os 
cuidados paliativos e mostra que, ao contrário 

do que muita gente pensa, o tratamento não está 
associado a acelerar ou retardar a morte, e sim 
dar mais dignidade ao paciente. Só para se ter 
uma ideia, a própria Organização Mundial da 

Saúde (OMS) pede que a introdução dos cuidados 
paliativos ocorra já no momento do diagnóstico, e 

não somente nas fases finais da vida.

Ficou interessado? Então confira essas e outras 
reportagens. Tenham todos uma boa leitura!
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 DROPS
doenças 
raras
nas redes 
sociais:

Instagram.com/ 
@eliana
A apresentadora @eliana fez um vídeo no 
Instagram convidando seus seguidores para 
um jantar beneficente organizado em Vitória 
(ES), em 25 de setembro, com o objetivo de 
arrecadar fundos para o tratamento da Helena 
(@ameeajudelele), bebê que sofre com a atrofia 
muscular espinhal (AME).

Facebook.com/ 
@abaheataxias 
A Associação Brasileira de Ataxias Hereditárias 
e Adquiridas @abaheataxias movimentou seu 
perfil oficial com vídeos de pessoas com a doença 
fazendo exercícios físicos em homenagem ao 
Dia Internacional de Conscientização da Ataxia, 
celebrado em 25 de setembro.
O Instituto Nacional da Atrofia Muscular Espinhal 
@institutoiname está mobilizado para conseguir a 
incorporação ao SUS do único medicamento para o 
tratamento da AME. #SpiranzaParaTodos 5julho/dezembro 2018

“Há muitos anos, um garoto chamado 
Dudu Próspero, muito sagaz, muito 

inteligente, com um senso de humor 
maravilhoso, me procurou nas mídias 

sociais para ajudá-lo a divulgar a doença 
que ele tem. Eu falei: será que é de 

verdade? Um dia, vim fazer um trabalho 
em São Paulo e pedi que ele fosse lá para 

a gente se conhecer, para saber se era 
verdade. Estou eu lá, chega o Dudu, a 

Regina Próspero, que é a mãe dele, a tia, 
o irmão, o pai, a família inteira com um 

sorriso enorme no rosto e, nesse 
momento, como atriz, como mãe – tenho 

duas meninas de nove anos – e como 
cidadã, eu preciso fazer alguma coisa, 

preciso ajudar de alguma forma.”

Bianca Rinaldi, 
madrinha da conscientização da 

mucopolissacaridose (MPS), durante 
evento de lançamento em São Paulo do 

Cerdelga, primeiro medicamento em 
cápsula para o tratamento da doença de 

Gaucher, da Sanofi Genzyme

“Obrigada a todas as pessoas que 
me enviaram mensagens contando 
suas experiências com a síndrome de 
Guillain-Barré. Recebi inúmeros 
depoimentos, vídeos e fotos de pessoas 
que já passaram ou estão passando por isso. 
Vocês não têm ideia do quanto me 
ajudaram e incentivaram com isso. Gratidão 
e respeito máximo por vocês e pela garra 
para enfrentar esse desafio.”

Giovanna Lancellotti, atriz intérprete de 
Rochelle na novela Segundo Sol, que viveu uma 
blogueira diagnosticada com Guillain-Barré
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Por DANIELE AMORIM

A assessora jurídica da Secretaria Estadual de Saúde 
de São Paulo, Renata Santos, fala sobre os processos 

de medicamentos pedidos por meio da justiça

JUSTIÇA PARA 
OS RAROS

“A SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO.” A frase é parte do 
artigo 196 da Constituição Federal, que atribui ao Estado a responsabilidade de 
prover acesso a um serviço de saúde para todos os brasileiros. E é justamente base-
ado nessa mesma premissa que as pessoas com doenças raras vão à justiça para 
acessar gratuitamente os medicamentos recomendados aos seus tratamentos, mas 
que não constam na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename). 

Chamado de judicialização da saúde, esse movimento vem crescendo nos últi-
mos anos. Segundo o Ministério da Saúde, em 2017, a União gastou R$ 1,02 bilhão 
de reais com a compra de medicamentos de alto custo por meio da judicialização. 
Em comparação a 2008, o montante foi de R$ 71,8 milhões. O total compreende 
apenas os processos em que o órgão federal foi condenado a pagar os medicamen-
tos. Vale ressaltar que as pessoas também podem processar as Secretarias Estaduais 
de Saúde para ter acesso aos produtos. 

Quem representa o estado de São Paulo nessas ações é a área jurídica da Secretaria 
Estadual de Saúde. Segundo a assessora jurídica da pasta, Renata Santos, o estado 
gastou R$ 896 milhões na compra de medicamentos judicializados no ano passado, 
sendo 47 deles requisitados para o tratamento de portadores de doenças raras, 
imunobiológicas e oncológicas. Do montante total em 2017, esses itens contabili-
zam 71% da fatia orçamentária.

julho/dezembro 2018
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Entendendo essa movimentação no sentido da 
judicialização da saúde na região, a Secretaria de 
Saúde criou, em fevereiro de 2016, o Acessa SUS. 
Trata-se de uma ferramenta que permite a qualquer 
pessoa que precise de medicamentos excepcionais 
conseguir fazer o pedido sem precisar de uma ação 
judicial. Para conversar sobre o tema de judicializa-
ção da saúde, em especial os pedidos de pessoas com 
doenças raras, a advogada Renata Santos concedeu 
entrevista à Vidas Raras. Confira a íntegra.

Há quanto tempo a senhora trabalha na 
área jurídica da Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo?
Trabalho na Secretaria Estadual de Saúde desde 2003. 
Fiquei afastada em 2012 e voltei no ano seguinte. 
Trabalho como assessora jurídica e sempre estive 
próxima à judicialização, hoje com muito mais ênfase. 

Como é seu trabalho em relação à 
judicialização da saúde? 
Pa r a  a  j u d i c i a l i z a ç ã o  d a  s a ú d e ,  e x i s t e  a 
Coordenadoria de Demandas Estratégicas do SUS 
(Codes) – ela pertence ao gabinete e eu acompanho 
esse trabalho. Buscamos fazer um trabalho de inte-
ligência sobre as ações judiciais, ao verificar o que 
pode ser feito por cada caso e quais medicamentos 
podem ser encaminhados à Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec). 
Também analisamos qual a melhor dispensação do 
medicamento e cruzamos dados com a vigilância 
epidemiológica para traçar o perfil da judicialização 
no País e como ela funciona. 

O Tribunal de Justiça de São Paulo 
disponibiliza o Núcleo de Apoio Técnico 
(NAT) para atender às demandas judiciais de 
saúde. Como a Secretaria Estadual de Saúde 
está envolvida com esse processo? 
O estado de São Paulo é diferente. Não fazemos parte 
do NAT, que, junto com o Tribunal de Justiça, julga 
ações voltadas para o sistema de saúde suplementar. 
Tudo o que remete ao SUS é julgado nas Varas da 
Fazenda Pública ou da Infância e Juventude. Também 
temos outro programa para o acesso a esses medi-
camentos: Acessa SUS. Ele está na capital e é uma 
ferramenta para que o paciente entre em contato 
com o estado antes de pensar em recorrer ao Tribunal 
de Justiça para ter acesso ao medicamento. A partir 
daí, nós analisamos o caso, se é possível trocar o 
remédio por um similar que esteja no SUS. Caso seja 
necessário comprar, nós o adquirimos e entregamos 
ao paciente por meio de uma decisão administrativa, 
sem utilizar a ação judicial. 

Como uma pessoa pode usar o Acessa SUS? 
Ela deve se dirigir, das 8h às 17h30, ao AME Maria 
Zélia, que fica na rua Jequitinhonha, 368, no 
Belenzinho. Para fazer o pedido, ela deve levar suas 
receitas e relatórios médicos. No futuro, também 
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pretendemos implementar alguns Centros de 
Referência para a análise de doenças raras. Então a 
pessoa terá um local que receberá um diagnóstico 
mais preciso gratuitamente. E o SUS já poderá veri-
ficar se há um remédio disponível no mercado para 
o caso e se será efetivo.

Como está o projeto para o Centro de 
Referência para as Pessoas com Doenças 
Raras? Quais serviços devem existir nele?
O Centro é algo que queríamos fazer há muito tempo. 
Ele está em fase de levantamento de dados para veri-
ficarmos quais hospitais farão parte dele e quais 
doenças serão atendidas. Os Centros de Referência 
devem oferecer atendimento integral: diagnóstico, 
fornecimento da droga e atendimento à família. 

Com a plataforma do Acessa SUS 
disponibilizada para esses pacientes, é mais 
comum vermos pedidos por meio dela ou a 

judicialização ainda é a forma mais recorrente 
de acesso aos medicamentos de alto custo que 
não estão disponíveis no SUS?
Dificilmente um paciente com doença rara vai ao 
Acessa SUS. Infelizmente, isso acontece pelo desco-
nhecimento ou, dependendo da patologia, quem fica 
responsável por esses pedidos são as mães dos pacien-
tes, e a condição do filho impede que elas vão para 
dois ou três lugares. O que também acontece é que 
muitas pessoas com doenças raras participam de asso-
ciações que já têm essa cultura e entram direto na jus-
tiça. Outras organizações vêm até a Secretaria, como 
é o caso do Instituto Vidas Raras, para conversar sobre 
qual solução podemos oferecer para aquele caso. 

É mais prático pedir o medicamento por meio 
do Acessa SUS do que com a judicialização? 
É muito mais barato. Por exemplo, quando todo mundo 
vem junto, nós fazemos uma compra única e atende-
mos mais pessoas. Economizamos e o paciente tem o 
tratamento integral. Nós o acompanhamos se ele tiver 
qualquer intercorrência e, no futuro, a pessoa terá um 
serviço de referência para ser atendida. 

Em quanto tempo uma pessoa pode conseguir 
seu medicamento de alto custo? 
Depende do medicamento. Há medicamentos fáceis 
de comprar, o paciente recebe logo, e tem aqueles 
difíceis de comprar, e o paciente demora a receber. 
É algo que ainda estamos aperfeiçoando em nosso 
sistema. Somos nossos maiores críticos. Buscamos 
melhorar sempre para que as pessoas recebam o 
medicamento no menor prazo possível. 

Existe uma relação entre a morosidade no 
acesso aos medicamentos para doenças raras e 
o fato de eles serem muito específicos? 
Não. Por decisão do Supremo Tribunal de Justiça 
(STJ), só podemos comprar o que tem registro no 
País. Mas, às vezes, mesmo com o registro da Anvisa, 

“Buscamos fazer um 
trabalho de inteligência 

sobre as ações judiciais, ao 
verificar o que pode ser 

feito por cada caso e quais 
medicamentos podem ser 

encaminhados à Comissão 
Nacional de Incorporação 

de Tecnologias no 
SUS (Conitec)”

Renata Santos, assessora jurídica 
da Secretaria Estadual de São Paulo
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o medicamento precisa de importação, mas não segue 
os mesmos trâmites do remédio sem registro, que 
acaba demorando mais para ser disponibilizado. São 
drogas órfãs e a aquisição pode demorar, varia muito 
de acordo com o fornecedor.

Dos processos que a senhora costuma ler e 
que envolvem os casos de pessoas com 
doenças raras, quais são os medicamentos 
mais pedidos por esse público?
Atualmente, o campeão de pedidos é o eculizumab, 
para hemoglobinúria paroxística noturna. Também 
há muitos pedidos para o Spinraza, medicamento 
para atrofia muscular espinhal (AME). 

Pesquisa feita pela Interfarma, englobando 
dados do Ministério da Saúde sobre pedidos 
acatados para a compra de remédios por meio 
da judicialização, mostra que a maior fatia do 
orçamento, desde 2011, é utilizada para a 
compra de medicamentos para doenças raras. 
Por que isso ocorre? Há mais pacientes com 
doenças raras entrando com processo para ter 
acesso ao medicamento? 

É muito mais caro. Remédios para doenças raras, 
alguns imunobiológicos e oncológicos experimentais 
são drogas caras. Nessa categoria, se encaixam 47 
medicamentos, que consomem 71% do orçamento da 
judicialização no estado de São Paulo. Por quê? Porque 
o remédio é caro. É uma droga órfã e só existe ela. 

Qual a importância do trabalho desenvolvido 
pelo Instituto Vidas Raras no acesso de 
pacientes com doenças raras aos 
medicamentos que não fazem parte do rol da 
Conitec e ANS?
Deve-se enfatizar que todas as estruturas organiza-
cionais de familiares e pacientes são importantes 
para o aprimoramento de políticas públicas. Essa 
Secretaria mantém um bom relacionamento com 
esses atores, incluindo o Instituto Vidas Raras. A 
incorporação de medicamentos no âmbito do SUS 
é de competência do Ministério da Saúde, no entanto, 
o estado de São Paulo busca com recursos próprios, 
dentro de suas limitações orçamentárias, permitir o 
maior acesso possível aos tratamentos não padroni-
zados – desde que com registro no País, por força da 
legislação vigente – aos pacientes com doenças raras.

Renata falou sobre a judicialização 
no Summit Saúde, promovido pelo 

jornal Estado de São Paulo

© Divulgação
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Por LUCILENE OLIVEIRA

PEZINHO
NO FUTURO

Instituto Vidas Raras 
encabeça campanha com 

o intuito de sensibilizar 
autoridades públicas 

sobre a implantação do 
teste ampliado no SUS
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Marina Vitorino Sousa Vicente, hoje com 

dois anos, nasceu cheia de vida após 

uma gestação calma e tranquila da publi-

citária Dayane de Sousa, 35 anos. O 

prognóstico da irmã caçula de Rafaela, 13 anos, em nada 

sinalizava que pouco mais de um ano após seu nasci-

mento ela seria diagnosticada com acidúria glutárica 1, 

doença genética que impede o organismo de metaboli-

zar a proteína animal. Se tivesse sido submetida ao teste 

do pezinho ampliado ao nascer, recebido o diagnóstico 

já nas primeiras horas de vida e passasse a ingerir uma 

dieta especial, Marina poderia ter hoje uma rotina de 

desenvolvimento similar à de uma criança de sua idade. 

Sem a obrigatoriedade do exame, comentaram com 

os pais na maternidade particular onde a menina veio 

ao mundo sobre a existência do exame mais completo 

em comparação ao que seria feito na unidade. Porém, 

sem explicar a fundo à família sobre a importância do 

teste estendido, os pais não pagaram pelo exame de 

mais de R$ 450. “Se eles tivessem me falado da 

importância do exame, eu teria pagado. Mas sem dizer 

como ele é importante, o que de fato vai diagnosticar 

e que, mesmo a minha filha mais velha sendo saudável, 

uma doença rara poderia se manifestar na caçula, naquele 

momento não via razões para pagar”, lamenta Dayane. 

O diagnóstico tardio só veio mais de um ano 

depois, quando as funções motoras de Marina já 

estavam parcialmente comprometidas e ela não se 

desenvolvia como a maioria das crianças de sua idade, 

como manter o pescoço firme, sentar e começar a 

andar. A lesão no cérebro ocasionada pelo acúmulo 

de toxinas da proteína faz com que a menina hoje 

tenha dificuldades com a fala e a mobilidade física. 

Para tentar corrigir os danos ocasionados pela doença, 

a menina precisa fazer sessões constantes de 

fisioterapia e acompanhamento de fonoaudiologia.

É para evitar o diagnóstico tardio de 53 doenças raras 

que o Instituto Vidas Raras encabeça a campanha Pezinho 

no Futuro, em favor da realização da versão ampliada do 

teste na rede pública de saúde do Brasil e obrigatoriedade 

de sua incorporação na rede suplementar. O exame 

oferecido hoje gratuitamente à população pelo SUS é 

capaz de detectar apenas seis doenças. A campanha, que 

já ganhou adeptos de personalidades e figuras públicas 

como a apresentadora Sabrina Sato, grávida da primeira 

filha, tem por objetivo sensibilizar a opinião pública sobre 

as vantagens da universalização do exame. 

“Quando falamos que se tria seis patologias, sabendo 

que se pode triar até 53, você entende o que muita gente 

está perdendo. Várias dessas doenças não têm 

tratamento, mas, se trabalharmos com prevenção e 

Dayane de Souza
com a filha Marina

Ação “Pezinho no Futuro” atingiu a 
influencers voltadas ao tema maternidade
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diagnóstico precoce, é possível mudar totalmente a 

história de vida do paciente e de sua família”, afirma a 

vice-presidente do Instituto Vidas Raras, Regina 

Próspero, que poderia, ela mesma, ter evitado um drama 

pessoal caso o teste do pezinho ampliado estivesse 

disponível no País no ano de nascimento de seu primeiro 

filho, Niltinho, que morreu em 1995, aos seis anos, vítima 

de mucopolissacaridose tipo 6 (MPS6). Dudu, segundo 

filho de Regina, tem a mesma enfermidade, mas, por 

ter sido diagnosticado mais cedo que o irmão, conseguiu 

recuperar algumas habilidades perdidas e impedir a 

evolução de outras sequelas.

A l é m  d e  e n v o l v e r  a r t i s t a s  e  d i v e r s o s 

influenciadores na ação, o Instituto Vidas Raras criou 

um abaixo-assinado, que já recebeu mais de 30 mil 

assinaturas, com o intuito de chamar a atenção do 

governo federal para a importância de implantação 

do teste estendido no Sistema Único de Saúde. A 

meta é colher um milhão de assinaturas de adeptos 

à petição pública. “Ao receber o diagnóstico, as famílias 

podem mudar a dieta das crianças ou iniciar um 

tratamento medicamentoso e conseguir mudar o 

curso natural daquela vida que está em jogo. É essa 

a importância da campanha que hoje estamos 

liderando”, complementa Regina.  

A vice-presidente do Instituto Vidas Raras faz uma 

denúncia ainda mais grave do que a não realização do 

teste do pezinho ampliado na rede pública: a perda de 

mais de 300 mil coletas de material para a testagem 

do exame simplificado no Rio de Janeiro, que 

diagnostica as seis doenças inclusas no SUS. “As famílias 

não sabem que o teste não foi realizado. Elas estão 

tranquilas achando que o exame foi feito e nada foi 

diagnosticado, mas a amostra foi perdida”, evidencia 

Regina. Por já ter passado seis meses desde o 

nascimento, o exame não pode ser repetido. “A única 

alternativa é esperar as crianças eventualmente 

sequeladas chegarem ao sistema de saúde para tratar. 

Não tem mais o que fazer.”

UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL
Enquanto os serviços de saúde de diversos estados do 

Brasil ainda patinam para garantir que ao menos o 

exame básico do teste do pezinho seja ofertado a todas 

as crianças que chegam ao mundo no Sistema Único 

de Saúde, iniciativas como a do Distrito Federal 

comprovam ser possível iniciar a implantação do teste 

do pezinho ampliado na rede pública. Desde 2011, o DF 

tem um projeto pioneiro no Brasil que oferece à 

população a detecção de 27 doenças raras tratáveis.  

A implantação do programa-piloto já conseguiu 

importantes feitos, como a redução de 15% da taxa de 

mortalidade nos primeiros cinco anos (2011-2015) de vigor 

da lei distrital, segundo dados da Secretaria de Saúde do 

Distrito Federal. De acordo com a médica responsável 

pelo projeto, Dra. Maria Terezinha de Oliveira Cardoso, 

a queda está diretamente relacionada à oferta do exame 

ampliado. “É preciso empenho e investimento do Estado. 

Há retorno e estamos trabalhando para salvar a vida de 

diversas crianças”, afirma Maria Terezinha, que coordena 

o Centro de Referência de Doenças Raras da Secretaria 

de Saúde do Distrito Federal. 

Instituto Vidas 
Raras criou a 
campanha para 
incentivar a 
ampliação do 
teste do pezinho
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Com o sucesso do programa, a cobertura do exame 

já chega a 107%, uma vez que, além de submeter todos 

os bebês que nascem nas maternidades públicas ao teste, 

ele atende as crianças de hospitais particulares que 

realizaram apenas o exame simplificado. Outro diferencial 

da testagem para as 27 doenças é que a coleta é feita em 

um prazo de 48 horas, o que possibilita a detecção precoce 

dessas doenças por meio da espectrometria de massa, 

técnica analítica física com maior sensibilidade. Esse 

método permite que a coleta seja feita sem ter que esperar 

que o bebê faça de cinco a sete mamadas para que os 

resultados sejam mais assertivos. 

Além da possibilidade de salvar vidas com a ampliação 

dos testes, como o exemplo do Distrito Federal, um estudo 

realizado pelo pediatra e pesquisador José Simon Camelo 

Júnior, da Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão 

Preto, demonstra que a adoção do teste ampliado é capaz 

de reduzir os custos do sistema público de saúde. Segundo 

o levantamento, com dois artigos científicos publicados 

(um em 2009 e o outro em 2011), a cada 19 mil bebês, um 

é diagnosticado com galactosemia, doença em que o 

corpo não consegue metabolizar galactose em glicose. 

Os custos para o tratamento desses pacientes sem o 

diagnóstico precoce ao longo da vida é maior para os 

cofres públicos do que o valor necessário para a adoção 

do teste capaz de apontar o problema.

O estudo foi feito levando em consideração o 

rastreamento de 60 mil crianças no estado de São Paulo, 

com o apoio da Faculdade de Economia e Administração 

da USP. No levantamento, os pesquisados fizeram uma 

análise de custo ambulatorial para a triagem em 

comparação com o valor gasto para o diagnóstico sem 

a triagem. “O resultado depende da incidência da doença 

e da taxa de juros da economia. Com a taxa de juros 

atual de 6% e a taxa de incidência da doença, de um 

caso para 19 mil nascidos vivos, a cada R$ 1 que você 

gasta com a triagem em médio e longo prazo, você tem 

cerca de R$ 2,60 de retorno”, explica Camelo, que destaca 

ainda o retorno que vai além do financeiro, uma vez 

que o diagnóstico precoce reduz o risco de morte da 

criança e aumenta sua qualidade de vida. 

O próximo passo para ampliar o estudo e realizar o 

levantamento para outras doenças é a inauguração do 

Laboratório de Rastreio de Doenças Raras no Hospital 

de Ribeirão Preto da USP. Com o início da operação da 

unidade, a expectativa dos pesquisadores é poder 

identificar se há viabilidade financeira para o rastreio 

de 30 a 40 doenças raras.

Na foto, a geneticista Maria Terezinha 
de Oliveira Cardoso. Abaixo, o pediatra 

José Simon Camelo Júnior
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Por DANIELE AMORIM

A hipercolesterolemia familiar 
é uma doença genética que 
aumenta o nível de colesterol 
no sangue. Sua forma mais 
rara é a homozigótica, quando 
o indivíduo recebe o gene 
alterado de ambos os pais

S em sintomas. Sem dor. Sem alteração física 

aparente. Como é possível identificar uma 

doença silenciosa, mas que, sem tratamento 

adequado, pode matar seu portador? Esse é 

o caso da hipercolesterolemia familiar (HF), uma pato-

logia genética que aumenta o nível de colesterol na cor-

rente sanguínea e que, sem intervenção médica 

adequada, pode causar infarto ou acidente vascular 

cerebral (AVC). 

O corpo dispõe de várias lipoproteínas, como HDL, 

LDL e VLDL, com a função de transporte de colesterol 

na corrente sanguínea. Para captar essas substâncias, 

dentro do citoplasma da célula, existem receptores que 

retiram o colesterol dessas lipoproteínas e as metabo-

lizam. Cada receptor trabalha por 30 horas, fazendo 100 

ciclos dessa captação. Após esse período, a proteína 

PCSk9 destrói esses receptores envelhecidos e cria novos 

para a mesma função.

UMA DOENÇA 
SILENCIOSA

CO 
NHE 
ÇA
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Quando a pessoa nasce com uma mutação no gene 

do receptor de LDL, que está localizado no braço curto 

do cromossomo 19, essas alterações genéticas podem 

comprometer a dinâmica do transporte do colesterol e 

sua internalização para a célula. A própria falta de recep-

tor no citoplasma da célula para metabolizar o coleste-

rol faz com que o receptor não funcione adequadamente; 

ou quando há alteração na ligação entre LDL-receptor 

ou VLDL-receptor ou o número de receptores produ-

zidos é menor. Com o receptor não funcionando ade-

quadamente, o colesterol produzido pelo corpo não é 

totalmente metabolizado e o restante é depositado nas 

artérias. Em longo prazo, a gordura em excesso pode 

resultar em algum episódio de infarto ou AVC. 

COMO DIAGNOSTICAR 
A DOENÇA? 
Como a patologia é assintomática, muitas pessoas pos-

suem a doença, mas não sabem. Segundo o cardiolo-

gista e ex-presidente do Departamento de Aterosclerose 

da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), Dr. André 

Árpád Faludi, o Brasil tem 800 mil pessoas com HF. 

Porém, segundo artigo publicado por ele no site do 

Instituto Lado a Lado pela Vida, menos de 1% desses 

casos é diagnosticado e tratado como hipercolestero-

lemia familiar. Ele reitera, no artigo, a importância do 

diagnóstico precoce, pois a doença é responsável por 

5% a 10% dos casos de eventos cardiovasculares em pes-

soas abaixo de 50 anos.

“Como a maioria das doenças cardiológicas não se 

apresenta com sintomas, para diagnosticar a HF, o 

médico deve considerar o nível de colesterol, procurar 

histórico de doença cardíaca no paciente e em seus 
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POR DENTRO DA ARTÉRIA

Pensando na conscientização sobre o colesterol alto, 

o Instituto Vidas Raras promoveu a ação Por Dentro 

da Artéria, entre 8 e 11 de agosto, no Conjunto 

Nacional, em São Paulo (SP), para comemorar o 

Dia Nacional de Combate ao Colesterol. 

No local, o Instituto reproduziu o lado interno da 

artéria para mostrar aos visitantes o que acontece 

dentro do corpo quando há exagero na ingestão 

de gorduras e o nível do colesterol aumenta na 

corrente sanguínea. 

Ao final da visita, as pessoas foram convidadas 

a fazer um teste gratuito para a dosagem do 

colesterol. Se houvesse algum tipo de alteração, os 

voluntários da Afip Medicina Diagnóstica orientavam 

sobre maneiras de controlar o nível de colesterol. 

“É fundamental poder dar auxílio para quem precisa 

de assistência médica para combater o colesterol”, 

explica a assessora científica da Abbott, Márcia 

Takaasi. A empresa forneceu os equipamentos para 

os testes feitos na ação.

familiares”, explica o cardiologista e professor da 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) Dr. 

Henrique Tria Bianco. Outro sinal que pode indicar a 

doença é o aparecimento de acúmulo de gordura nas 

pálpebras e tendões. 

Após essa pesquisa sobre o histórico pessoal e fami-

liar do paciente, o exame de colesterol confirma a 

dosagem de LDL no sangue. Na população que não 

tem a HF nem colesterol alto por fatores externos, 

como uma alimentação inadequada ou falta de exer-

cícios físicos, o nível de LDL pode chegar a até 130 mg/

dL. O índice entre os portadores de HF é de 190 mg/

dL para mais. 
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Como a maioria das
doenças cardiológicas não se 

apresenta com sintomas, para 
diagnosticar a HF, o médico 

deve considerar o nível de 
colesterol, procurar histórico 

de doença cardíaca no
paciente e em seus familiares

Dr. Henrique Tria Bianco,
cardiologista e professor 
da Unifesp
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Na forma heterozigótica, o paciente herda 

o gene mutado de um dos pais e sua incidência 

é de uma a cada 250 pessoas. Nela, o nível de 

colesterol começa aos 190 mg/dL. No tipo homo-

zigótico, a herança do gene defeituoso vem de 

ambos os pais, e sua prevalência é de uma pes-

soa a cada 300 mil. Nesse tipo da doença, o índice 

de LDL é maior que 500 mg/dL.

TRATAMENTO E 
ACOMPANHAMENTO 
DA DOENÇA
Feito o diagnóstico, o portador de HF deve 

ter uma mudança na rotina. Exercícios físi-

cos regulares e alimentação balanceada são 

requisitos para controlar o nível alto de coles-

terol no sangue. E se há histórico de obesi-

dade no paciente, a perda de peso é um 

começo para o tratamento.

Além das mudanças no estilo de vida, o tra-

tamento medicamentoso é bem-vindo para 

auxiliar no controle da doença. As estatinas 

são fármacos que diminuem o nível de LDL no 

sangue. Se o medicamento for tomado corre-

tamente, reduz o colesterol entre 30% e 50%. 

O acompanhamento médico também deve 

ser periódico. Após o diagnóstico, é recomen-

dado que o portador vá ao médico uma vez por 

ano para refazer os exames de nível de LDL. 

Como a doença é originada de uma mutação 

genética, a visita a um especialista também 

deve ser estendida para os familiares do 

paciente, a fim de verificar se mais alguém da 

família tem a HF. 

QUALIDADE DE VIDA 
As informações sobre a hipercolesterolemia 

familiar podem até assustar, mas se o paciente 

seguir à risca as orientações médicas, a quali-

dade de vida não será afetada. “O portador deve 

fazer uso de medicamentos durante toda a 

vida”, explica a cardiologista e presidente do 

Departamento de Aterosclerose da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia, Maria Cristina Izar. 

“Quando a pessoa já tem um evento, como o 

infarto, sua qualidade de vida pode ser afetada. 

A chave é tratar precocemente, pois assim essa 

pessoa terá uma vida normal como qualquer 

outro indivíduo.”
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Acima, a cardiologista e presidente do 
Departamento de Aterosclerose da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, Maria Cristina Izar, 
e o cardiologista e professor da Universidade 
Federal de São Paulo, Henrique Tria
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A VIDA
COM HF

Glauce e Isabela são portadoras de hipercolesterolemia 
familiar. Convivendo com formas diferentes da doença, 
elas contam como é a vida após o diagnóstico da HF

EM 
FRENTE
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A médica de São Paulo (SP) Glauce Pellielo 

perdeu o pai aos dois anos de idade e não 

chegou a conhecer seu avô paterno: ambos 

faleceram em decorrência de um infarto 

do miocárdio. O ataque cardíaco vitimou seu pai aos 

45 anos e seu avô aos 40. Com o histórico familiar de 

acidentes cardiovasculares, ela, que é otorrinolaringo-

logista, começou acompanhamento médico aos 35 anos, 

quando passou a fazer uso regular da estatina para con-

trolar o nível de colesterol no sangue. Porém esses cui-

dados não foram suficientes para conter uma síncope 

que quase resultou em um infarto há dois anos. O diag-

nóstico? Hipercolesterolemia familiar (HF). 

“Anteriormente, tinha sido diagnosticada apenas 

com colesterol alto”, explica Glauce. A partir daquele 

evento, seu médico entendeu que ela é portadora da 

hipercolesterolemia familiar, pois duas evidências foram 

encontradas em seu quadro clínico: colesterol alto, 

mesmo mediante tratamento da estatina, e histórico 

familiar de óbitos precoces em decorrência de infarto 

do miocárdio.

Com a descoberta da doença, a rotina da médica foi 

modificada. A estatina foi trocada por um medicamento 

injetável chamado evolucumabe, que é aplicado men-

salmente. Como complemento à medicação, a rotina 

física foi intensificada - a médica é adepta da corrida, 

alongamento e ioga, e participa sempre de competições 

de maratonas de rua. 

Como a HF é uma doença genética, o portador recebe 

de pelo menos um dos pais o gene mutado, que afeta a 

dinâmica de metabolização do colesterol e é carregado 

pela lipoproteína LDL na corrente sanguínea. A forma 

de HF que Glauce possui é a heterozigótica, ou seja, ela 

herdou o gene modificado de seu pai. Ele também teve 

a doença em função da herança da mutação do gene pelo 
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lado paterno da família. “Sou a terceira geração da famí-

lia com a doença.” Além dela, o irmão, tios e avós pater-

nos são portadores. Após o conhecimento da patologia, 

ela finalmente entendeu o porquê do infarto nos fami-

liares: “Eles não foram diagnosticados com HF na época”. 

Para saber mais sobre a patologia, leia a seção Conheça, 

que nesta edição aborda o tema.

O perfil de maior prevalência de portadores de hiper-

colesterolemia familiar é de pessoas descendentes de 

casamentos consanguíneos. De acordo com a cardio-

logista e presidente do Departamento de Aterosclerose 

da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Maria Cristina 

Izar, “se houve casamentos entre parentes, como pri-

mos, há mais chance também de o descendente ter a 

forma mais grave da doença - a homozigótica, que é 

quando a criança herda um gene mutado da mãe e do 

pai”. Esse é o caso da administradora Isabela Pagnan, 

cujos pais são primos de primeiro grau e ela foi diag-

nosticada com hipercolesterolemia familiar homozigó-

tica aos 11 anos de idade. 

Apesar de ser uma doença assintomática, há casos em 

que manchas ou acúmulo de gordura ao redor dos olhos 

ou tendões pode aparecer no portador. Foi o que acon-

teceu com Isabela. Aos 11 anos, após sua aula de natação, 

seu pai notou o aparecimento de três pontos laranjas na 

região das nádegas da menina. Os dois primeiros médi-

cos consultados alegaram que os sinais eram apenas uma 

reação alérgica simples. Não satisfeitos, os pais da garota 

a levaram para uma terceira opinião. O médico pediu 

exames de sangue para confirmar o diagnóstico, e o resul-

tado atestou que os níveis de LDL de Isabela estavam em 

900 mg/DL. “Fui encaminhada para fazer meu tratamento 

com um cardiologista”, relembra. 

Por recomendação médica de um especialista da 

cidade onde Isabela mora, em Amparo (SP), ela come-

çou a ser tratada no Instituto do Coração (Incor) de São 

Paulo. No início do diagnóstico, as visitas à capital pau-

lista eram semanais e um teste genético confirmou o 

diagnóstico. “Meu pai tem a HF, mas a doença não se 

manifesta, enquanto minha mãe tem o gene mutado, 

mas não tem a doença.”
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Os pais de Isabela descobriram a 
doença quando a menina tinha 11 anos. 
Ela tem a forma homozigótica da HF
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O descobrimento precoce da doença em Isabela pos-

sibilitou que o tratamento começasse desde cedo. “Já aos 

11 anos, tive que cortar alimentos que uma criança gosta 

de comer, como salgadinhos e doces”, recorda. Além da 

alimentação, o exercício físico foi intensificado em sua 

vida. “Eu já era uma criança ativa, corria e nadava antes 

do diagnóstico.” O tratamento medicamentoso para a 

HF homozigótica de Isabela é feito com ezetimiba e ator-

vastatina, ambos por via oral, e o evolucumabe. 

Atualmente, para acompanhar a doença, Isabela 

volta ao Incor uma vez a cada três meses para um 

exame de sangue e consulta com o cardiologista, e 

de seis em seis meses faz testes de imagem e outras 

análises mais complexas. Glauce também faz exames 

de sangue uma vez por ano e seu nível de LDL está 

na faixa dos 30 mg/DL. Para comparação, uma pes-

soa sem alterações no nível de colesterol pode apre-

sentar até 90 mg/DL no exame. 

E COMO É TER HF?
“Normal”, enfatiza Glauce Pellielo. “Acredito que até 

depois do diagnóstico eu tenho uma vida mais sau-

dável do que as pessoas que não têm a HF.” A opinião 

de Isabela é a mesma: “Ter HF não atrapalha minha 

vida”. Para garantir uma qualidade de vida positiva, 

a HF deve ser descoberta antes de um evento cardio-

vascular como AVC ou infarto. É o que reforça o car-

diologista Henrique Tria: “Quanto mais precocemente 

você f izer  o diagnóstico,  mais  cedo começa 

o tratamento”. 

Com o acompanhamento médico em dia e a mudança 

do estilo de vida, a rotina de uma pessoa com HF não 

difere das demais. Portanto, caso você possua histórico 

familiar de falecimentos precoces, resultantes de aci-

dentes cardiovasculares, procure seu médico e faça um 

exame de colesterol.

Glauce, que já era adepta a práticas 
esportivas, reforçou ainda mais sua 

rotina após o diagnóstico

© Arquivo Pessoal
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MUITO
ALÉM DA 
MAGREZA
Embora ainda não existam números 
oficiais sobre o raquitismo no Brasil, 
portadores conseguem levar uma 
vida normal com acompanhamento 
médico e tratamento

Por FERNANDO INOCENTE
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U ma doença osteometabólica, resultante 

da mineralização inadequada do osso 

em crescimento, o raquitismo está dire-

tamente relacionado às deficiências de 

cálcio, fosfato ou, principalmente, problemas rela-

cionados à falta de vitamina D.

De acordo com a endocrinologista pediátrica, pro-

fessora adjunta do Departamento de Pediatria da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) e médica do 

Hospital Pequeno Príncipe, de Curitiba, Dra. Julienne 

Angela Ramires de Carvalho, a causa mais frequente 

dessa enfermidade em todo o mundo é a deficiência 

nutricional de vitamina D. 

Entre as formas genéticas, ela conta que a mais 

comum é o raquitismo hipofosfatêmico ligado ao cro-

mossomo X, causado por uma mutação inativadora do 

gene PHEX, cuja incidência é de um para cada 20 mil 

nascidos vivos. É por essa razão que as formas genéti-

cas de raquitismo se enquadram no grupo das doenças 

raras. “Em 2018, iniciou-se um estudo epidemiológico 

para levantar o número de pessoas acometidas pela 

doença no Brasil. Porém os resultados da pesquisa ainda 

não estão disponíveis”, explica.

DIAGNÓSTICO
A doença é descoberta por meio de exames labora-

toriais e radiológicos, que devem ser realizados quando 

houver suspeita clínica. Segundo a médica, em alguns 

casos, os testes genéticos podem ser utilizados para 

fazer o diagnóstico diferencial entre os tipos de raqui-

tismo, como a pesquisa de mutação do gene PHEX, 

para confirmar que se trata de raquitismo hipofos-

fatêmico ligado ao cromossomo X. Já os exames labo-

ratoriais incluem dosagens sanguíneas de cálcio, 

fósforo, magnésio, fosfatase alcalina, ureia, creati-

nina, gasometria, paratormônio e 25-OH-vitamina 

D. “Em alguns casos, há a necessidade de completar 

a investigação com dosagens séricas de 1,25 (OH)2, 

vitamina D e FGF-23 (fibroblast growth factor-23), 

sendo que as dosagens urinárias úteis para o diag-

nóstico são cálcio, fósforo, creatinina, pH, densidade 

urinária, proteinúria e glicosúria.”

Outra maneira de diagnóstico é o raio-X de ossos 

longos, especialmente na parte distal do fêmur, crânio 

e tórax. A partir daí, é possível observar achados radio-

lógicos característicos de raquitismo. “Grande parte dos 

exames laboratoriais mais simples e o raio-X estão dis-

poníveis na rede pública. Apesar disso, observa-se que 

tanto o diagnóstico quanto o encaminhamento para o 

especialista costumam ser tardios em relação ao início 

dos sintomas. É importante ressaltar que a prevenção 

só é possível para as formas adquiridas de raquitismo. 

Entre as medidas mais efetivas, estão exposição solar, 

aporte adequado de cálcio e suplementação de vitamina 

D para grupos de risco ou deficientes”, revela a endo-

crinologista pediátrica. Ela explica que a doença tam-

bém pode ser hereditária.

SINTOMAS 
Julienne relata que os sinais e sintomas dependem da 

etiologia, idade de início das manifestações e gravidade. 

“Como a doença acomete a placa de crescimento, geral-

mente se manifesta durante a infância e adolescência. 

No início, os sintomas são leves, com atraso no desen-

volvimento pôndero-estatural e erupção dentária, além 

de irritabilidade e sudorese excessiva.”

De acordo com a médica, no bebê que engatinha, 

ocorre o alargamento das metáfises dos antebraços; 

quando ele começa a andar, além do alargamento 

de punhos, joelhos e tornozelos, podem surgir defor-

midades em membros inferiores, como joelhos, tórax 

e abdômen. 

Ela explica que as crianças costumam nascer com 

o peso e comprimento adequados, mas, nos primeiros 

anos de vida, o ritmo de crescimento é lento, princi-

palmente nos ossos longos, o que leva à baixa estatura 

desproporcionada. “Pode haver ainda fraqueza mus-

cular, atraso do desenvolvimento motor e alopecia 
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universal em algumas formas de raquitismo. Contudo 

raramente essa doença pode se manifestar por meio 

de fraturas e convulsões.”

Adultos com raquitismo hipofosfatêmico ligado ao 

cromossomo X podem apresentar ossificação de ten-

dões, ligamentos e articulações; osteoartrite; dores arti-

culares e pseudofraturas, sendo que a gravidade da 

doença pode variar nos membros da mesma família e 

atinge igualmente homens e mulheres, tanto o adqui-

rido quanto o herdado. “Pessoas com histórico familiar, 

de modo geral, apresentam maior risco de ter a doença. 

Para o raquitismo adquirido, existem fatores de risco 

relacionados aos hábitos de vida, como baixa exposição 

ao sol e dieta deficiente em cálcio”, alerta a médica. 

Embora não haja cura para as formas genéticas 

da doença, se o diagnóstico for precoce e o trata-

mento regular, a ocorrência de complicações se torna 

menor. Já algumas formas adquiridas de raquitismo 

podem ser curadas. “Hospitais ligados a universida-

des costumam ter especialistas aptos a fazer o diag-

nóstico e, na maioria das vezes, tratar esses pacientes, 

tornando-se boas referências de locais onde buscar 

auxílio”, aponta Julienne. 
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Dra. Julienne Angela 
Ramires de Carvalho

REPOR
TAGEM

PRINCIPAIS DESAFIOS
Os portadores de raquitismo no Brasil, 

inicialmente, sofrem com a demora para 

conseguir o diagnóstico, seja pela dificuldade 

de acesso ao especialista, seja pelo despre-

paro dos próprios profissionais da área da 

saúde. Além disso, após o diagnóstico, o 

tratamento envolve o uso contínuo de 

medicações, nem sempre disponíveis, 

principalmente no serviço público. 

“A complexidade dessa doença exige o 

acompanhamento de diversos especialistas, 

como endocrinologista, nefrologista e ortope-

dista, sendo que a maioria dos pacientes 

precisará de cirurgias para corrigir as deformi-

dades”, afirma a Dra. Julienne Angela Ramires 

de Carvalho, ao explicar que o tratamento 

convencional do raquitismo hipofosfatêmico 

é feito com calcitriol e fosfato inorgânico, em 

múltiplas doses diárias de via oral. 

“Em alguns países, recentemente, foi 

aprovada uma nova droga, chamada burosu-

mab, para o tratamento desse tipo de 

raquitismo. Em breve, ela deverá estar 

disponível no Brasil.” 

Para a professora adjunta da UFPR, pacien-

tes com doenças raras, especialmente as 

crônicas, carecem de maior atenção por 

parte do sistema público de saúde. O acesso 

a especialistas, exames básicos e medica-

mentos deveria ser garantido para toda a 

população. Outra questão levantada pela 

médica é a presença de assistentes sociais, 

indispensáveis, segundo ela, para atender as 

famílias mais vulneráveis. “O trabalho de 

educação continuada dos profissionais de 

saúde também deve ser abordado pelas 

políticas públicas de saúde”, analisa.



©
 A

rq
ui

vo
 p

es
so

al

50 caracteres

MÚSICA, WINDSURFE,
IDIOMAS E VIAGENS
A história do analista de sistemas Marcos Pernambuco 

Motta, de 49 anos, é um verdadeiro exemplo de vida.

Natural de Juiz de Fora (MG), ele foi diagnosticado 

com raquitismo com um ano e cinco meses de vida. 

“Sou o primeiro e único caso da minha família. Na época, 

minhas pernas eram bastante encurvadas. Mas, graças 

ao procedimento que fiz, por meio do uso de gesso, 

quando eu tinha dois anos, o problema foi corrigido 

quase completamente.”

De acordo com Motta, toda a fase de seu crescimento 

foi acompanhada por médicos, sendo que o tratamento 

consistia na reposição de vitamina D e fosfato, depen-

dendo dos níveis do metabolismo de cálcio, obtidos pelos 

exames de sangue e urina. “Sempre tive de fazer exercí-

cios e não podia fugir da dieta, que era controlada. O 

acompanhamento médico se tornou menos frequente 

após os 17 anos”, explica o analista de sistemas, ao comen-

tar que o tratamento que teve na infância foi muito bem-

-sucedido, tanto que atingiu o alvo genético de altura 

compatível com outros membros da família. “As defor-

midades e calcificação nas articulações são discretas e 

tive a sorte de ter sido diagnosticado muito cedo por um 

médico que conhecia bastante a doença. Além disso, o 

papel da minha mãe foi essencial para o sucesso do tra-

tamento, pois ela encontrou os médicos certos, que me 

passaram as orientações corretas. E a fase de crescimento 

é a mais importante.”

Dores nas articulações, pernas e calcanhares, e a 

pouca flexibilidade são as principais dificuldades que 

Motta enfrentou ao longo da vida. E não há nada, 

segundo ele, que possa melhorar esses sintomas sig-

nificativamente. “Apesar de sentir dores em todas as 

articulações o tempo todo, não há nada que o raqui-

tismo me impeça de fazer. Com o passar dos anos, as 

dores aumentaram e a flexibilidade diminuiu, então 

só tive de me adaptar, fazendo as atividades mais 

devagar”, revela.

Para quem foi diagnosticado recentemente, Motta 

recomenda que a pessoa não desista até encontrar 

um médico com experiência comprovada na área e 

atualizado com a literatura científica. “Estudar a 

doença e entender as causas, consequências, evolu-

ção e tratamentos farão a diferença, assim como 

seguir todas as orientações médicas com muita dis-

ciplina e manter um arquivo com toda documenta-

ção sobre o seu caso, incluindo todos os resultados 

dos exames, preferencialmente em meio digital. 

Também é importante fazer o teste genético para 

verificar a presença de mutações nos genes conheci-

dos associados à doença”, enumera.

Casado e atualmente morando no Rio de Janeiro 

(RJ), ele mantém em sua rotina a prática de exercícios 

e boa alimentação. “Gosto bastante de música, viajar, 

línguas estrangeiras e windsurfe.” Sim, um mineiro 

apaixonado pelo mar. Também, com o cenário que a 

Cidade Maravilhosa oferece, é difícil resistir!

25julho/dezembro 2018

Marcos 
Pernambuco 

Motta
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ESPECIAL 
RAROS

ODONTOLOGIA 
INCLUSIVA
Área da odontologia que cuida de pessoas com necessidades 
especiais envolve atendimento clínico, muita orientação e ajuda 
para a realização da higiene e manutenção da saúde bucal

Por MADSON DE MORAES

ESPECIAL 
RAROS
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D iante da complexidade que as doenças 

raras impõem ao dia a dia dos pacien-

tes, seja pelas dificuldades psicomoto-

ras, seja pelos desafios neurocognitivos 

que os impossibilitam de manter a higiene bucal ade-

quada por conta própria, é até bastante natural que 

pais, mães e cuidadores privilegiem aspectos relevan-

tes do tratamento dos pacientes. Consequentemente, 

acabam deixando de lado a importância da saúde dos 

dentes. Mas o cuidado com a higiene bucal precisa 

ter seu espaço garantido.

Ana Clara Schindler tem 25 anos e é portadora de 

atrofia muscular espinhal (AME), doença genética e 

hereditária que afeta as células da medula espinhal, 

o que acaba resultando em fraqueza e atrofia muscular 

caracterizada por problemas nos movimentos 

voluntários. Quando precisou pela primeira vez ir ao 

consultório dentário, uma amiga lhe indicou uma 

dentista com experiência em tratar pacientes com 

necessidades especiais. “O que acontece com outros 

dentistas é que, por não terem muito contato com 

pacientes especiais, eles acabam tendo medo de mexer 

em nossa boca”, relata.

Na odontologia, um paciente com necessidade 

especial (PNE) é definido como alguém que apresenta 

uma ou mais limitações, temporárias ou permanentes, 

de ordem mental, física, sensorial, emocional, de 

crescimento ou médica, que o impeça de ser submetido 

a uma situação odontológica convencional. A 

odontologia para pacientes com necessidades especiais 

(OPNE), especialidade da área, tem como objetivo 

formar dentistas que ofereçam atendimento a esses 

pacientes que precisam de muita orientação e ajuda 

para realização da higiene e manutenção da saúde 

bucal. “A OPNE é uma especialidade exercida por um 

c i r u r g i ã o - d e n t i s t a  q u a l i f i c a d o  a  e xe c u t a r 

procedimentos de diagnóstico, prevenção e tratamento 

de problemas de saúde bucal em pacientes que tenham 

qualquer tipo de condição que necessite de uma 

abordagem diferenciada por um período da vida ou 

indefinidamente”, explica a cirurgiã-dentista 

especialista em OPNE e mestre em patologia bucal 

pela Universidade de São Paulo (USP), Dra. Miriam 

Gutman Schmidt.

No Brasil, a OPNE foi reconhecida enquanto 

especialidade apenas em 2001 e surgiu como 

reivindicação de profissionais que buscavam diminuir 

a dificuldade no tratamento das pessoas que viviam 

com essas deficiências. Porém ainda são poucos os 

especialistas brasileiros treinados para tratar os 

pacientes especiais, se levarmos em conta que 24% 

da população no País possui algum tipo de deficiência 

ou 13 milhões de brasileiros são diagnosticados com 

alguma doença rara. De acordo com o Conselho 

Federal de Odontologia (CFO), há atualmente 677 

especialistas em pacientes com necessidades especiais 

inscritos no Brasil, número muito inferior quando 

c o m p a r a d o  a o  nú m e ro  d e  e n d o d o nt i s t a s  e 

odontopediatras, que são 13.399 e 7.498 profissionais, 

respectivamente.
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ESPECIAL 
RAROS

ACOMPANHAMENTO
ODONTOLÓGICO DESDE
O NASCIMENTO
Dra. Miriam, que trabalha exclusivamente com pacientes 

especiais desde que se formou em odontologia e se 

especializou em OPNE na primeira turma de especialistas 

no Brasil, explica que os problemas com cárie e a doença 

periodontal (que pode causar a perda dos dentes de 

crianças e adultos) costumam ser os mais frequentes 

nas pessoas com necessidades especiais. As razões podem 

ser várias, como falta de habilidade motora do paciente 

para manutenção de sua saúde bucal ou mesmo uso de 

alguns medicamentos que reduzem o fluxo salivar, 

fundamental para a saúde oral e digestiva.

Segundo a dentista, o recomendado é que o paciente 

faça acompanhamento odontológico desde o nascimento 

até a idade adulta para manter a saúde bucal, mas as 

dificuldades de colaboração do paciente na higiene 

bucal diária, a ingestão de alimentos cariogênicos, a 

demora e dificuldade de encontrar especialistas na área 

e o desconhecimento da importância da odontologia 

na saúde bucal e geral do paciente acabam por contribuir 

para a presença e agravamento de problemas bucais.

Além disso, muitos pacientes especiais apresentam 

dificuldade de relatar a dor provocada pela presença de 

focos infecciosos de origem bucal, que pode se manifestar 

como perda de apetite, convulsões e até febres. “Esses 

focos são de grande risco porque podem cair na 

circulação, levando à perigosa endocardite bacteriana, 

por exemplo. Infelizmente, os familiares e profissionais, 

diante de um paciente com necessidades especiais, se 

esquecem da importância de uma boca bem cuidada”, 

adverte a especialista. É fundamental se atentar aos 

cuidados diários preventivos, como evitar uma dieta 

cariogênica e manter a escovação em dia. Alguns 

apetrechos ajudam na rotina do paciente especial, como 

a escova elétrica, eficaz em alguns casos, o passador de 

fio-dental para facilitar a limpeza entre os dentes (há 

no mercado diversos modelos) e os abridores de boca, 

utilizados quando a principal dificuldade encontrada 

no momento da realização da higiene bucal é a limitação 

da abertura de boca.

“Tratar um paciente 
com necessidades 
especiais é muito 
gratificante e, 
sobretudo, uma troca. 
Uma rara experiência 
com uma rara e 
especial retribuição de 
um sorriso”
Dra. Miriam Gutman Schmidt, 
cirurgiã-dentista especialista em 
odontologia para pacientes com 
necessidades especiais©
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‘BASTA UMA TOMADA’
Sempre que segue para atender algum paciente 

domiciliar ou hospitalar, Miriam vai acompanhada de 

seu consultório dentário móvel, onde consegue realizar 

um tratamento odontológico de ponta em qualquer 

local e para todas as idades. A dentista leva uma 

estrutura móvel odontológica e completa, da parte 

instrumental aos aparelhos necessários, junto com 

uma equipe capacitada. “Basta uma tomada elétrica”, 

brinca. A abordagem odontológica, destaca, deve ser 

individualizada a partir do diagnóstico e limitações de 

cada caso, principalmente quando envolve a necessidade 

de atendimento em ambiente hospitalar.  

Segundo Miriam, tratar de pacientes com 

necessidades especiais envolve tempo, conhecimento, 

interação com a equipe médica e demais profissionais 

que atendem o paciente para saber do diagnóstico, 

saúde geral e medicamentos administrados e, 

principalmente, a adequação do tratamento para as 

condições da pessoa. “Não há uma rotina de 

atendimento: ele pode ser realizado no consultório, 

na residência, em clínicas, no leito hospitalar ou ainda 

em centro cirúrgico para tratamentos sob sedação ou 

anestesia geral quando a condição do paciente exigir 

por problemas graves de saúde ou quando ele não 

colaborar”, explica.

Os atendimentos mais difíceis de realizar, segundo 

a dentista, são aqueles em que as condições de saúde 

do paciente estão muito debilitadas para um tratamento 

de reabilitação completo. “Nesses casos, devemos nos 

limitar a tirar a dor e remover focos infecciosos que 

pioram ainda mais o estado geral do paciente.” Para 

crianças especiais, brincadeiras ligadas ao tema ajudam 

a lidar com o medo tão presente por conta das idas 

muitas vezes precoces e constantes a profissionais da 

área da saúde. No final de cada atendimento, Miriam 

encontra uma satisfação que broca nenhuma consegue 

assustar. “Tratar paciente com necessidades especiais 

é muito gratificante e, sobretudo, uma troca. Uma rara 

experiência com uma rara e especial retribuição de 

um sorriso”, completa.

ATENDIMENTO 
ODONTOLÓGICO GRATUITO
Pacientes portadores de necessidades especiais, 

inclusive as pessoas com doenças raras, têm 

direito a atendimento odontológico gratuito na rede 

pública. Uma opção é o atendimento nos chama-

dos Centros de Especialidades Odontológicas 

(CEOs), que, entre outras coisas, fazem tratamento 

de canal, de gengiva, cirurgia oral menor (remo-

ção de cistos, hiperplasias, dentes do siso etc.), 

além de diagnóstico bucal e tratamento ortodôn-

tico/ortopédico. Segundo o Ministério da Saúde, 

o Brasil possui 490 CEOs qualificados para o aten-

dimento da pessoa com deficiência. Para dar iní-

c io  ao t ra tamento,  é  prec iso  levar  um 

encaminhamento feito pelo dentista da Unidade 

Básica de Saúde (UBS).

Outros locais também atendem pacientes espe-

ciais gratuitamente. Em Araçatuba, interior de São 

Paulo, os pacientes com necessidades especiais 

contam com o Centro de Assistência Odontológica 

à Pessoa com Deficiência (CAOE), unidade da 

Faculdade de Odontologia da Universidade Estadual 

Paulista (Unesp). Lá, são atendidos pacientes com 

deficiência mental moderada e grave, associada 

ou não a doenças e patologias neurológicas. 

Informações sobre consultas, triagens e outros 

assuntos estão disponíveis no site foa.unesp.br/

caoe ou pelo telefone (18) 3636-2753.

Já o Centro de Atendimento a Pacientes 

Especiais (CAPE) da Faculdade de Odontologia 

da Universidade de São Paulo (USP), localizado 

no campus Cidade Universitária, em São Paulo, 

atende por mês de 900 a 1.200 pessoas, reali-

zando desde consultas de rotina e tratamentos 

simples até processos mais complexos e microci-

rurgias. A triagem para novos pacientes acontece 

anualmente e, para garantir atendimento odonto-

lógico para 2019, é preciso ligar no período de 15 

a 30 janeiro no telefone (11) 3091-7838, para 

garantir sua triagem - nela, a pessoa é examinada 

para garantir que se trata de um paciente espe-

cial. A fila de espera para atendimento após a 

triagem, diz o CAPE, é de seis meses a um ano.
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SENADO APROVA CRIAÇÃO 
DE POLÍTICA NACIONAL 
PARA DOENÇAS RARAS
A Comissão de Assuntos Sociais do 
Senado aprovou o projeto que insti-
tui a Política Nacional para Doenças 
Raras no Sistema Único de Saúde 
(SUS). A medida visa garantir que 
os pacientes diagnosticados com 
doenças raras possam ter acesso aos 
serviços adequados e tratamentos dis-
poníveis no mercado. Além disso, o 
projeto permite a criação de uma rede 
integrada de cuidados aos portadores 
de doenças raras e prioriza a análise 
de concessão de registro sanitário de 

medicamentos na Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
Também está prevista no projeto 
a incorporação de “medicamentos 
órfãos” (produtos médicos destina-
dos a prevenção, diagnóstico ou tra-
tamento de doenças muito graves ou 
que constituem um risco para a vida 
e que são raras) pelo SUS. 

Para o senador e relator do pro-
jeto, Ronaldo Caiado, a lei vai ajudar 
milhares de famílias. “Não há medi-
camentos específicos ou tratamento 
curativo para a maioria das doen-
ças raras, apenas tratamentos de 
apoio, como fisioterapia e fonoau-
diologia. Quando existe medicação, 
geralmente é importada e obtida 
com dificuldade, notadamente por 
meio de decisões judiciais. Com 
efeito, isso determina a necessidade 
da existência de políticas governa-
mentais especiais para esse grupo 
de doenças, medicamentos e pacien-
tes. Precisamos dar visibilidade ao 
drama de 13 milhões de famílias 
invisíveis para o Estado”, explica. 

O projeto deve passar pela 
Câmara dos Deputados para entrar 
em vigor. Caso aprovado, a Política 
deverá ser implementada em até 
três anos nas esferas nacional, esta-
dual e municipal para fortalecer a 
rede de cuidados aos pacientes.©
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A Feira do Livro de Foz do Iguaçu, realizada em setembro, foi palco para o lançamento 

da obra Mães Raras, da escritora Désirée Novaes. Publicada pela editora Pólen Livros, a 

obra literária conta a história real de sete mulheres que mudaram suas vidas em função 

da condição de seus filhos. “Existem de seis a oito mil doenças raras catalogadas. E cal-

cula-se que existam cerca de 10 milhões de mulheres – mães raras – no Brasil. Cada mãe 

retratada no livro tem um filho com uma síndrome diferente, o que determina histórias 

muito distintas”, explicou a autora, na ocasião. 

Para escrever o livro, Désirée percorreu cerca de cinco mil quilômetros e gravou mais de 

20 horas de entrevistas com as protagonistas de sua publicação. Uma delas, aliás, é a vice- 

-presidente do Instituto Vidas Raras, Regina Próspero, que teve dois filhos com mucopolis-

sacaridose. O livro Mães Raras está disponível para venda em todo o Brasil e custa  R$ 42.

LIVRO MÃES RARAS É LANÇADO 
EM FEIRA INTERNACIONAL

A vice-presidente do Instituto Vidas 
Raras, Regina Próspero, marcou pre-
sença na sétima edição da RARE 
Patient Advocacy Summit, promo-
vida pela Global Genne. O evento, 
que ocorreu em 3 e 4 de outubro, na 
Califórnia, Estados Unidos, levou 
mais de 100 especialistas em doen-
ças raras para conversar com o 
público sobre temas como inclusão 
social, inovações na ciência e tecno-
logia e mudanças de paradigmas em 
relação às doenças. Além de pales-
tras educacionais, o encontro reu-
niu organizações que lutam pela 
causa em diversas partes do mundo, 
como a Angels Spoon, Federação de 
Doenças Raras da Coreia do Sul. Em 

seu Facebook, Regina celebrou sua 
participação no evento: “Aprender 
para melhor entender e atender”. 

Vidas Raras presente em congresso internacional
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A vice-presidente do Instituto Vidas 
Raras, Regina Próspero, participou 
da Summit Saúde Brasil, organizada 
pelo jornal Estadão, em 17 de agosto, 
em São Paulo (SP). O objetivo foi 
falar sobre como evitar fraudes com 
a judicialização da saúde. Ao lado de 
Regina, participaram do painel o advo-
gado Nelson Mussolini, do Conselho 
Nacional de Saúde e do Conselho 
Consultivo da Anvisa, e a assessora 
técnica de Gabinete da Secretaria 
Municipal da Saúde de São Paulo, 
Renata Santos. 

Na função de representante do setor 
de políticas públicas para doenças raras 
no Ministério da Saúde e no Senado, 
Regina argumentou que a judicialização 
indiscriminada faz com que o Governo 
tenha dificuldades de diferenciar as 
ações lícitas, o que acaba gerando um 
custo elevado para o Sistema Único de 
Saúde e prejudicando as pessoas que 
realmente necessitam de um medica-
mento fora do rol da Conitec. 

“Quando o medicamento não é 
registrado na Anvisa ou não tem um 

acolhimento pelo SUS, você acaba 
ficando refém de valores que são mais 
altos do que deveriam”, afirmou a vice-
-presidente, que defende a priorização 
do registro do medicamento na Conitec 
com o intuito de inibir a elevada quan-
tidade de ações judiciais. “É uma forma 
de frear as empresas que vêm para o 
Brasil e acham que podem fazer tudo o 
que querem”, concluiu Regina, ao cri-
ticar a política de preços de medica-
mentos não incorporados ao SUS e ao 
sistema suplementar. 

Com a expectativa de uma discussão 
mais acalorada sobre o tema, a vice-pre-
sidente do Instituto Vidas Raras se disse 
surpresa com a forma diplomática como 
o debate foi conduzido. Ela caracterizou 
a mesa de discussão como rica e elo-
giou a representante do Ministério da 
Saúde, a chefe de Gabinete da Secretaria 
de Atenção à Saúde, Dra. Maria Inez 
Gadelha, sobre a forma complacente 
como acolheu as colocações. “Eu fui pre-
parada para um debate mais caloroso, e 
não aconteceu. Foi um debate bem coe-
rente”, finaliza Regina.

INSTITUTO PARTICIPA DA
SUMMIT SAÚDE BRASIL DO ESTADÃO
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Representantes do Instituto Vidas 
Raras foram recebidos na Presidência 
da República, no Palácio do Planalto, 
pela então presidente interina e minis-
tra do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Cármen Lúcia, e pela ministra 
Grace Maria Fernandes Mendonça, da 
Advocacia Geral da União (AGU), em 25 
de julho. A audiência teve como finali-
dade discutir e apresentar a situação das 
pessoas com doenças raras no Brasil. No 
encontro, estiveram presentes a vice-pre-
sidente do Instituto Vidas Raras, Regina 
Próspero, e a diretora financeira e jurí-
dica do Instituto, Amira Awada. 

A pauta de discussão foi o des-
cumprimento de ordens judiciais que 
garantem aos pacientes o acesso ao 
tratamento com medicamentos de 
alto custo, acarretando uma série de 
danos a quem necessita do medica-
mento. “No último ano, os pacientes 
foram muito penalizados, os descum-
primentos se agravaram. E com as 
descontinuidades dos tratamentos, 

muitos raros perderam a vida”, afirma 
Regina Próspero. 

Outro ponto apresentado a Cármen 
Lúcia foi sobre a precariedade das perí-
cias médicas, feitas por profissionais 
não capacitados, o que acaba prejudi-
cando o processo e, consequentemente, 
o paciente. De acordo com a comissão, a 
presidente em exercício à época foi extre-
mamente sensível às demandas e aceitou 
receber por e-mail um documento com 
as ações judiciais julgadas que não foram 
cumpridas e tratamentos descontinuados.

INSTITUTO VIDAS RARAS É RECEBIDO 
PELA ENTÃO PRESIDENTE DO STF

De acordo com o que estabelece a Lei 13.693, a partir de 2019, 28 de fevereiro será conhecido oficialmente 

como Dia Nacional de Doenças Raras. A nova norma tem origem no Projeto de Lei do Senado 159/2011, do 

ex-senador Eduardo Suplicy, e visa chamar a atenção das pessoas, organizações de pacientes, profissionais 

de saúde, pesquisadores e autoridades de saúde pública para indivíduos nessa condição.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma doença é definida como rara quando atinge 

até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. Vale lembrar que, no Brasil, existem cerca de 13 milhões de 

pacientes afetados por doenças raras.

LEI INSTITUI DIA NACIONAL DE DOENÇAS RARAS
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