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ED I TO RI A L

JUVENTUDE UNIDA
Oi, pessoal. Chegamos a mais uma edição com

Produzimos ainda uma reportagem com jovens

conteúdos informativos e exclusivos para toda a

que convivem com alguma doença ou defici-

comunidade de pessoas com doenças raras no Brasil.

ência. Com o mundo digital na palma da mão

Antes de contar para vocês um pouco do que trou-

e milhares de seguidores nas redes sociais, eles

xemos, registro aqui meu repúdio às falas do atual

contam sua rotina com a doença, expõem dores

Ministro da Educação em relação aos alunos com

e trazem reflexões incríveis sobre diversos temas.

alguma deficiência, que, segundo ele, “atrapalham” o

Tudo com o objetivo de tirar a realidade que

aprendizado das demais. Além do preconceito velado,

vivem da invisibilidade.

a fala do ministro representa um retrocesso a todas as
conquistas feitas em décadas de lutas por espaço e voz

Outro assunto nesta edição que convido você a

para as pessoas com deficiência. O capacitismo é algo

ler é o projeto de apoio à saúde mental dos raros

ultrajante e ultrapassado, ministro.

e cuidadores durante a pandemia, criado pelo
Instituto. A psicóloga Juliana Ervilha, nossa par-

Esta edição da Revista Vidas Raras dá voz a dife-

ceira de anos, está à frente da ação. Conversamos

rentes pessoas que, convivendo com suas doenças,

com pessoas que, graças a esse projeto, têm a

algumas raras, se engajam por uma sociedade que

oportunidade de serem escutadas. Esperamos que

as respeite e não as vejam apenas sob a ótica da

você aproveite mais uma edição preparada com

deficiência com a qual convivem. Uma dessas vozes é

muito zelo e carinho. Até a próxima!

a da humorista e influenciadora Pequena Lô, nossa
entrevistada, que possui mais de quatro milhões de
seguidores nas redes sociais. Ela, que convive com

Maria José Silveira,

uma síndrome genética desconhecida, fala sobre

presidente do Instituto Vidas Raras

fama, humor, preconceito e capacitismo.
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Raros
nas redes

Facebook
@desimpedidos
Em setembro, pacientes com Distrofia Muscular de
Duchenne (DMD) jogaram ao vivo League of Legends
com o time de apresentadores do perfil no Facebook dos
“Desimpedidos”, canal de esportes e humor, sucesso nas
redes. Além da diversão, o bate-papo trouxe informações
sobre a DMD.

DROPS

“Nós, da Aliança RARA, repudiamos
veementemente tais declarações.
Este posicionamento do ministro é
um retrocesso de todas as
conquistas feitas ao longo dos anos
de luta por um lugar de espaço e voz
das pessoas com deficiência”
Trecho da nota de repúdio, assinada por associações e grupos
de apoio aos raros, sobre as falas do ministro da Educação,
Milton Ribeiro

Instagram
@abpar_brasil
Em agosto, a Associação Brasileira de
Paramiloidose (ABPAR) entregou ao Ministério
da Saúde uma petição com 35 mil assinaturas,
solicitando a revisão da categorização de um
novo tratamento para a Amiloidose Hereditária
em estágio 2. Essa classificação dificulta a
disponibilização de medicamentos inovadores
para o tratamento da doença no Brasil.

TikTok
@reinert_luana
Com mais de três milhões de seguidores no TikTok,
a curitibana Luana Reinert, de 20 anos, é um
fenômeno nas redes sociais. Diagnosticada com
Fibrose Cística, ela faz vídeos bem-humorados para
dar visibilidade sobre a doença e mostrar um pouco
do dia a dia dela.

"Eu nunca liguei para o preconceito
nem pensei em desistir. Recebo
mensagens de pessoas falando que
eu as inspiro, que faço o dia delas
melhor. Isso é muito legal”
Gabriel Oliveira Conrado, de Santos (SP). Diagnosticado no
nascimento com Síndrome de Noonan, ele se formou este ano
em educação física

PALA
VRAS

CARISMA,
SIMPLICIDADE E
MUITO HUMOR

Fenômeno na internet, Pequena Lô reúne hoje milhões
de seguidores em suas redes sociais e fala à Vidas
Raras sobre capacitismo, sucesso e humor
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Fotos: Divulgação

Por LEILA VIEIRA

A

humorista e
inf luenciadora
Lorrane Silva é
con hecida por
milhões de pessoas como Pequena
Lô. Aos 25 anos de idade, a mineira,
que nasceu em Araxá, Minas Gerais,
é um fenômeno do humor nas redes
sociais e conta com milhões de seguidores, graças aos vídeos bem-humorados sobre família, amigos, infância
e relacionamentos. Além da popularidade na internet e do reconhecimento até de famosos, a Pequena Lô
se tornou uma voz importante das
pessoas com deficiência (PcD).
Diagnosticada com uma síndrome
rara e desconhecida, mas associada
pelos médicos à displasia óssea, a
humorista conta que, se antes era
conhecida pelas pessoas como ”a deficiente”, hoje todos a encaram como
humorista e influenciadora. Para ela,
a percepção sobre as pessoas com
deficiência vem, aos poucos, mudando.
“Mas ainda falta muito para alcançarmos o fim do capacitismo e do
preconceito”, afirma. Um sonho que
a humorista quer alcançar é ter um
programa na TV, algo que começou
a ganhar forma – Lô recentemente
foi uma das apresentadoras do programa “Prazer, Luísa”, no Multishow,
além de já ter participado de um quadro na TV Globo. No bate-papo a
seguir, a humorista fala sobre capacitismo, preconceito e humor.
Você tem mais milhões de seguidores nas redes sociais e conquistou o coração do público. O que
todo esse sucesso representa?

Quando
comecei com o
humor na
internet, não
tinha uma
referência, nem
tantas pessoas
com deficiência
na internet e TV,
principalmente.
Então, hoje, me
tornar uma
referência para
esse público é
algo muito
gratificante”
Tinha vontade de alcançar esse
sucesso, era uma meta desde 2015.
Mesmo criança eu já gostava de
encenar e contar histórias. Depois
que levei isso para a internet, me
veio a vontade de alcançar ainda
mais pessoas com o meu humor.
Houve um tempo de adaptação,
não comecei já fazendo vídeos do
cotidiano. Fui vendo quais vídeos
gostava de fazer. Não esperava que
seria esse tanto sucesso, porque,

quando comecei com o humor na
internet, não tinha uma referência, nem tantas pessoas com defic iênc i a n a i nter net e T V,
principalmente. Então, hoje, me
tornar uma referência para esse
público é algo muito gratificante.
É algo que eu não imaginava, fico
honrada e feliz com isso.
Muitas marcas a procuram porque reconhecem a sua importância. Você conquistou coisas que
nem imaginava. O que ainda quer
conquistar?
O próximo passo é ter o meu
próprio programa na televisão. Já
tenho um programa de entrevistas
com participação de convidados no
IGTV [aba no Instagram onde ficam
os vídeos mais longos publicados
pela pessoa], mas queria ir também
para a televisão. Seria muito bacana
ter uma representatividade ainda
maior. A verdade é que não vemos
muitas pessoas com deficiência na
TV. Hoje na internet há referências,
mas, na TV, ainda falta muito para
a lca nça r mos uma g ra nde
representatividade.
Quais situações inspiram você ao
criar seus esquetes de humor?
Inspiro-me nas situações do dia
a dia que retrato ali nos vídeos, que
sempre têm uma mensagem no
humor que faço. Por exemplo,
quando eu, uma PcD, vou para a
balada, as pessoas acham que é só
no vídeo mesmo. Mas, quando eu
era universitária antes da pandemia, saía muito. Em Araxá, onde
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morava antes, era reconhecida toda
vez que chegava com a minha scooter. Elas se acostumaram a me ver.
Mas, no começo, ficavam assustadas, achando que pessoas com deficiência não frequentam esses
lugares. Então, eu mostro isso nos
vídeos: nós curtimos a vida como
quaisquer pessoas. Aproveitamos,
ocupamos e frequentamos os lugares que queremos.
A sociedade ainda enxerga as pessoas com deficiência com preconceito ou isso tem mudado?
Acho que ainda falta muito para
alcançarmos o fim do capacitismo
e do preconceito, mas, mesmo
assim, não posso falar que continua a mesma coisa. De quando
comecei até hoje, vejo muitas
mudanças na maneira como meus
seguidores me olham. Antes tinha
um tabu e eu era conhecida como
a ‘Pequena Lô que anda de muleta’.
Eles me conheciam pela minha
condição física e, hoje, com meu

8

Sucesso na TV: Lô foi
coapresentadora de
um programa no Multishow ao lado
julho/setembro
2021 cantora
Luísa Sonza

crescimento na internet, me conhecem pelo o que eu faço, e não por
minha condição. Eles me conhecem por eu ser psicóloga, criadora
de conteúdo e humorista. Isso é
uma evolução. Eles hoje mudaram
a visão e a maneira de pensar, a
forma como nos enxergam. Isso é
legal. Mas não dá para falar que
está acabando. São passos lentos.
Dá trabalho levar informação para
as pessoas, mas, aos poucos, estamos percebendo essa mudança.
Vamos alcançar nosso objetivo, que
é um mundo mais inclusivo.
Você é uma das principais produtoras de conteúdo sobre deficiência. Como é carregar toda essa
representatividade?
Ser uma referência PcD é uma
bênção. Claro que envolve uma
responsabilidade muito grande.
São milhões de pessoas acompanhando e você tem que saber o
que fala e faz. Elas me veem como
uma referência. Mas não vejo isso

como um peso, porque sempre
quis alcançar uma grande quantidade de pessoas.
Você inspira outras mulheres.
Mas quais são as mulheres que
inspiram você, Lô?
Primeiramente são as mulheres
da minha família: minha mãe e
minha avó. Sou quem sou por conta
da minha criação. Na parte do
humor, gosto muito da Tatá Werneck, me identifico com ela. Desde
o dia em que a conheci, sou fã.
Recentemente o Ministro da
Educação disse que crianças com
deficiência “atrapalham” outros
estudantes. O que achou disso?
Não concordo. Quando fui para
a escola pela primeira vez, não se
falava tanto de deficiência ou
capacitismo. Nem todos meus
amigos sabiam como me tratar, mas
eles foram aprendendo com a
convivência comigo. Foram vendo
aquilo de forma natural ali na escola,

“Todos nós temos
um talento, um
dom. Se você tem
vontade de ir para
internet e redes
sociais mostrar
quem você é e falar
sobre o assunto que
você gosta, vá.
Confie em você e no
seu potencial”
porque, em casa, os pais não falavam
sobre inclusão, principalmente de
pessoas com deficiência. E eles
aprenderem isso comigo na escola,
eu era a única PcD da escola.
Mantenho amizade com eles até
hoje. Eu me tornei quem eu sou
também pela participação na escola.
Aprendi muita coisa, que carrego
comigo até hoje. Lutamos muito
para ter a inclusão. Se não
trabalharmos isso, como incluir as
crianças PCD na escola, de que
maneira vamos lutar pelos nossos
direitos e pela inclusão que
queremos? A pessoa ex iste
independentemente da deficiência.
Temos que falar sobre isso e estar
na escola faz a inclusão acontecer.
Como foi receber a notícia que você
estava na lista da Forbes Under 30?
Para ser sincera, não esperava.
Ser convidada para sair na “Fobers

Under 30” e ter o meu rostinho na
revista me deixaram muito
emocionada, porque foi um passo
muito grande. Tive a oportunidade
de levar a representatividade PcD,
independentemente da nossa
limitação e condição física, porque,
como disse, antes da deficiência,
existe uma pessoa com talento e
dom. Tenho a revista guardada
comigo. Depois fui convidada para
ser capa de outras publicações. Fiquei
muito anestesiada e feliz!
Você é uma pessoa que inspira muito
nosso público de crianças com
doenças raras. Que mensagem quer
deixar para esse público?
Muito obrigada para todo mundo
que me acompanha e gosta do meu
trabalho. Quando você faz sucesso,
a melhor parte é o carinho que recebe
de várias pessoas. Todos nós temos
um talento, um dom. Se você tem

vontade de ir para internet e redes
sociais mostrar quem você é e falar
sobre o assunto que você gosta, vá.
Confie em você e no seu potencial.
Não é fácil. Tenho que falar isso
porque muitos acham que terão
sucesso do dia para noite, mas não é
assim. É um trabalho longo, mas,
quando chega a recompensa, tudo
faz sentido, vale a pena. Tenho certeza
de que, aos poucos, vamos ter a
inclusão pela qual tanto lutamos.

Confira a íntegra da
entrevista por vídeo
com a Pequena Lô!
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ESCUTAR,
ACOLHER E AJUDAR
Instituto Vidas Raras oferece atendimento psicológico online
para pessoas raras e cuidadores dentro do projeto “Você não
está sozinho”. Pacientes assistidos ressaltam importância
desse apoio
Por FERNANDO INOCENTE

C

om as mudanças
que a pandemia de
Covid-19 causou
em nossa rotina,
nossa saúde mental foi colocada à
prova. Um levantamento realizado
pelo Instituto Datafolha, feito com
mais de duas mil pessoas e divulgado em setembro, mostrou que
quatro de cada 10 brasileiros relataram problemas psicológicos, como
ansiedade ou depressão, desde o
começo da pandemia. Saúde mental, de acordo com a Organização
Mundial de Saúde (OMS), diz respeito a um bem-estar no qual a pessoa desenvolve suas habilidades
pessoais, consegue lidar com os
estresses da vida, trabalha de forma
produtiva e se encontra apta a contribuir com a sua comunidade.
Os pacientes com doenças raras
formam um grupo populacional
que necessita de cuidados de saúde
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elevados e os serviços de saúde foram
profundamente afetados pela pandemia. Assim, o estado de saúde e
o bem-estar psicológico desses
pacientes também foram afetados.
Além disso, o conhecimento científico sobre depressão e ansiedade
em pessoas com doenças raras
durante a pandemia é escasso. Como
saúde mental é assunto sério, o Instituto Vidas Raras criou, em 2020,

o projeto “Você não está sozinho”,
que oferece atendimento psicológico online e gratuito para raros e
cuidadores. Atualmente o projeto
atende a pessoas de São Paulo, Rio
de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba,
Rio Grande do Sul e Alagoas.
À frente da iniciativa está a psicóloga clínica Juliana Ervilha, que
possui experiência no atendimento
psicológico aos raros, além de viver

De acordo com a Organização
Mundial de Saúde, saúde mental diz
respeito a um bem-estar no qual a
pessoa desenvolve suas habilidades
pessoais, consegue lidar com os
estresses da vida, trabalha de forma
produtiva e se encontra apta a
contribuir com a sua comunidade

DICAS PARA O BEM-ESTAR
PSICOLÓGICO EM SITUAÇÕES
DE PANDEMIA
Reconheça e acolha seus receios e
medos, procurando pessoas de confiança para conversar.
Retome estratégias e ferramentas
de cuidado que tenha usado em
momentos de crise ou sofrimento e
ações que trouxeram sensação de
maior estabilidade emocional.
Se estiver trabalhando durante a
epidemia, garanta pausas sistemáticas na jornada de trabalho (se
possível em um local calmo e relaxante) e entre os turnos.
Mantenha ativa sua rede socioafetiva e estabeleça contato, mesmo que
virtual, com familiares, amigos e
colegas.
O sono irregular mexe com nosso
equilíbrio emocional. Busque atividades que auxiliem no sono profundo e de qualidade.
Busque um profissional de saúde
quando as estratégias utilizadas
não estiverem sendo suficientes
para sua estabilização emocional.

Fonte: “Guia de Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia Covid-19”, da Fiocruz

na pele como é ser rara durante a
pandemia: ela foi diagnosticada com
esclerose múltipla aos 28 anos e, desde
então, apoia o Instituto. Podem participar do projeto pessoas com mais
de 15 anos de idade, além dos cuidadores, população que também precisa
de acompanhamento psicológico. É
necessário ter um encaminhamento
médico ou explicar a necessidade para
entrar na fila de espera. O projeto
pretende aumentar as vagas em breve.
“São muitas as expectativas dessa
população. A depressão também chega
aos pacientes raros. Precisamos dizer
sempre que a depressão é uma doença
séria, e não frescura, como muitas
pessoas falam”, desmistifica. Ela
explica que o tratamento psicológico
com um paciente raro pode ser mais
complexo, já que há casos em que a
pessoa tem limite de socialização,
seja porque é acamado, seja por ter
dificuldade na fala, por exemplo.

DAR VAZÃO AOS
SENTIMENTOS
Pedir ajuda é o primeiro passo e
foi o que fez a farmacêutica Luciana
de Castro, de 48 anos, quando decidiu
participar em novembro do ano passado do projeto do Instituto. Diagnosticada com Tumor Neuroendócrino
(TNE) de Intestino, quando parte das
células neuroendócrinas passa por
uma mutação que pode ser hereditária ou, na maioria dos casos, surgir ao
acaso, Luciana conta que as inseguranças causadas pela pandemia se
somaram às incertezas em relação à
evolução da sua doença e a nova rotina
em sua casa em Belo Horizonte (MG).
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Juliana (ao lado)
é a psicóloga que
coordena o projeto
"Você não está
sozinho". As
demais pessoas,
entre raros e cuidadores, recebem
atualmente apoio
psicológico online

“Estava muito triste e me sentindo sufocada. Nunca fui de falar
muito sobre os meus problemas,
mas percebi que o silêncio estava
me fazendo muito mal”, relata. Atualmente, com apoio do Instituto,
Luciana diz já se sentir bem e uma
das principais mudanças foi identificar os pontos que poderia melhorar na sua vida. “Gostaria de ressaltar
que o ser humano precisa se comunicar mais e dividir suas alegrias e
tristezas. Se você não falar, ninguém
saberá do seu problema. Por isso,
fale”, recomenda.

HOMENS NÃO SÃO
DE FERRO
Das pessoas que participam
atualmente do projeto, apenas
uma é homem. Segundo Juliana,
homens geralmente têm mais dificuldade em procurar ajuda psicológica e expor sua intimidade mais
Fotos: Arquivo pessoal
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profundamente, já que a educação
ainda estimula a não se vulnerabilizar. Mas não foi o que fez o
paulistano Gustavo Schmidt de
Oliveira, de 18 anos. Diagnosticado com Síndrome de Hunter,
também chamada de mucopolissacaridose tipo II (MPS II), ele decidiu, em janeiro deste ano, participar
do projeto. A pandemia trouxe à
tona medos que antes não conhecia principalmente após ter contraído a Covid-19. “Passei perto
da morte e isso me deixou bastante
abalado, de forma que ainda não
consigo dimensionar”, diz Gustavo, que mora em Guarulhos (SP).
Além de deixar de fazer o tratamento no hospital e de ir à escola, ele
conta que a pandemia afetou sua
saúde mental e o afastou da família.
A virada de chave que o fez procurar
ajuda aconteceu quando ele percebeu
que passou a viver apenas na internet. “Lá eu encontrava um Gustavo
que não existe na realidade”, conta.
Inicialmente, ele ficou receoso em
participar do projeto de atendimento
psicológico, mas resolveu aceitar e
quebrar as barreiras. Ele destaca a
importância do projeto do Instituto
Vidas Raras em sua vida e o trabalho
realizado por Juliana. “A Juliana, com
toda a sua delicadeza e ao mesmo
tempo firmeza, tem me ajudado a
buscar a superfície”, ressalta.

CUIDADORES
TAMBÉM PRECISAM
DE CUIDADO
Além das pessoas com doenças raras, o projeto do Instituto

busca apoiar os cuidadores. A
dona de casa Raquel Gomes dos
Santos, de 46 anos, mora em São
Paulo e é mãe de quatro filhos,
três deles possuem Síndrome de
Hunter. A pandemia, diz Raquel,
prejudicou muito sua saúde mental. Antes de março de 2020, período que começou a quarentena,
ela levava os filhos para fazer a
infusão no Instituto de Genética
e Erros Inatos do Metabolismo
(IGEIM), na capital paulista, além
de deixá-los na escola. “Saber que
meus filhos, por serem raros,
poderiam ser intubados e ter
outras complicações me deixou
apavorada. O medo e a ansiedade
tomaram conta de mim. Foi difícil”, admite.
Raquel conta que percebeu que
precisava de ajuda quando notou
que suas emoções a estavam prejudicando. “Juliana me acolheu e me
ajudou a equilibrar minhas emoções e meus sentimentos. Meus
filhos são os meus bens mais preciosos e não estava sabendo lidar
com eles em meio a tantas incertezas”, conta. Com o atendimento
psicológico online, ela diz que voltou a olhar para si mesma. “Muitas
mães com filhos raros podem estar
passando por isso neste momento.
Então, deixem o preconceito de lado,
pois atrapalha nossa vida. Uma
maneira de equilibrar nossas emoções é contar com a ajuda de alguém
capacitado para nos escutar”. Esse
apoio psicológico oferecido pelo
Instituto tem sido importante para
mim”, ressalta a dona de casa.
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REESCREVENDO A
PRÓPRIA HISTÓRIA
Niemann-Pick é uma doença causada pela deficiência de
uma enzima responsável pelo metabolismo de gordura.
Brasileira se mudou para os EUA com a filha atrás do
único tratamento que há para a doença, que não tem cura
Por FERNANDO INOCENTE
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O

Conheça desta edição explica um pouco
sobre uma doença
rara e ainda bastante
desconhecida dos brasileiros e até
da comunidade médica: a Niemann-Pick, doença genética que afeta um
em cada 500 mil nascidos vivos no
mundo. Mas, nos últimos anos, graças à batalha de uma mãe no Brasil
que luta para oferecer o único tratamento para sua filha, que tem
Niemann-Pick tipo B, ganha mais
espaço nas redes sociais e entre a
própria comunidade de doenças
raras no Brasil (saiba a história de
ambas nas próximas páginas).
Segundo a geneticista e professora da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal da Paraíba
(UFPB), Dra. Rayana Elias, a doença
é causada por uma mutação no gene
esfingomielinase ácida, que produz
uma enzima responsável pela conversão de uma gordura chamada
esfingomielina. A deficiência na
produção dessa enzima afeta órgãos,
como baço, fígado, pulmões, medula
óssea e cérebro. “Esse acúmulo nas
células leva ao mau funcionamento
dos órgãos e à morte celular”, explica
a geneticista. A doença se divide em
tipos A, B e C.
Os principais sintomas costumam aparecer na pré-adolescência
e incluem, por exemplo, o aumento
do baço e fígado, baixa estatura,
problemas na função pulmonar,
como infecções e a trombocitopenia, que é o número baixo de plaquetas no sangue. A doença acomete
homens e mulheres e as limitações

que a condição impõe dependem
bastante de cada pessoa e da progressão da própria doença. Em certos casos, é possível desenvolver
dores articulares, osteoporose, cansaço e fadiga.
Outras pessoas podem ter baixa
função pulmonar associada às infecções e ficar dependentes de oxigênio, o que leva à restrição de
determinadas atividades. “Mais
raramente, alguns pacientes podem
ter a função do baço e do fígado
afetada e não apenas terem o
aumento do tamanho, o que leva
ao quadro de insuficiência hepática
que, em alguns casos, necessita de
um transplante”, diz a geneticista.
Eventualmente, continua a médica,
podem ocorrer alterações neurológicas como atrasos motores, dificuldade de aprendizado e deficiência
intelectual.
Não há atualmente tratamento
eficaz para pessoas com tipo A e o
transplante de medula óssea tem
sido tentado em pacientes com tipo
B. O tratamento atual é oferecer o
suporte de acordo com os sintomas
apresentados, que envolve nutrição,
manejo de coagulopatia ou doença
hepática. Alguns pacientes também
precisam de oxigênio suplementar,
dependendo do grau da doença pulmonar e a fisioterapia respiratória
e da terapia ocupacional ajudam a
prevenir quadros de contratura. E
aqui entra a história de Rose, que
lutou e levou a filha até outro país
para incluí-la em um estudo clínico
e, quem sabe, dar-lhe esperança de
uma vida com qualidade.

A doença é causada
por uma mutação no
gene esfingomielinase
ácida, que produz uma
enzima responsável
pela conversão de uma
gordura chamada
esfingomielina. A
deficiência na
produção dessa
enzima afeta órgãos,
como baço, fígado,
pulmões, medula
óssea e cérebro”,
Dra. Rayana Elias, geneticista e
professora da Faculdade de
Medicina da
Universidade Federal
da Paraíba

COMO TUDO
COMEÇOU
Após um derrame pulmonar e
uma biópsia dar um falso resultado
de tuberculose em 2012, a jovem
Bárbara Nascimento foi diagnosticada em novo exame com uma
“doença genética de depósito”, mas
ainda sem especificar se era doença
de Gaucher, de Pompe ou de Niemann-Pick tipo B. Foi com a ajuda
do geneticista Dr. Charles Lourenço que realizou mais exames
na adolescente e enviou amostras
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“Mandei e-mails para ela com a
intenção de que incluísse minha
filha no estudo com o medicamento.
Ele respondeu dizendo que não havia
vagas, mas convidou Bárbara para
participar do estudo natural, ou
seja, que não envolveria a medicação”, relata Rose. Sem pensar duas
vezes, mãe e filha foram em 2015
para Nova York realizar os primeiros exames. Desde então, elas precisaram ir e voltar algumas vezes
aos EUA para Bárbara seguir participando do estudo com a Dra.
Melissa. Mas, pelos altos custos de
viagem, Rose decidiu mudar de vez
para os EUA no fim de 2018 e, vencendo todas as desconfianças possíveis, para alimentar de perto a
esperança de incluir Bárbara neste
estudo. Em 2019, com o país em
plena pandemia de Covid-19, tudo
parou e ambas até pensaram em
retornar ao Brasil, mas aguentaram
firme os desafios. E valeu a pena.

A LIGAÇÃO
MAIS ESPERADA
Foi em março deste ano que
Rose e Bárbara receberam a ligação
que mais esperavam na vida: o hospital em que realizava o estudo
informou que a Food and Drug
Administration, entidade semelhante à Anvisa no Brasil, aprovou
a entrada de Bárbara no estudo
com a TRE. “Foram dois anos e
meio de espera até aprovarem. Não
foi fácil conseguir, mas, com persistência, felizmente deu certo”,
afirma Rose. Em agosto deste ano,
a batalha de ambas ganhou um
capítulo muito esperado: Bárbara
realizou, em agosto, a primeira
infusão. A cada 15 dias, ela recebe
infusões intravenosas e o procedimento tem duração de aproximadamente oito horas. Depois de dois
dias, Bárbara retorna ao hospital
para fazer um exame de sangue e
checar a reação do corpo.
Arquivo pessoal

para laboratórios do Brasil e dos
Estados Unidos. Finalmente, Bárbara foi diagnosticada com a Niemann-Pick tipo B.
Rose, mãe de Bárbara, lembra
que todo esse processo levou mais
de um ano. Além de lutar contra a
doença, Rose sofreu com a falta de
informação, já que não se encontravam artigos escritos por médicos
brasileiros, só em outras línguas, o
que exigia a busca de tradução dos
textos. Rose anotava os nomes dos
autores dos artigos, procurava o
contato no Google e mandava mensagens explicando o caso da filha.
Um dos retornos que ela recebeu
foi de uma paciente do Texas, nos
Estados Unidos, que indicou o nome
da Dra. Melissa Wasserstein, que
está à frente do estudo com Terapia
de Reposição Enzimática (TRE),
tratamento medicamentoso que
repõe a enzima em pacientes nos
quais ela é deficiente ou ausente.
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Rose e Bárbara: mãe e filha juntas no amor,
carinho e na batalha por qualidade de vida
junho/setembro 2021

TIPOS DA DOENÇA
DE NIEMANN-PICK
A tipo A acomete o início da
vida da criança por volta dos
3 meses de idade. Ela atinge o
pulmão, provoca aumento do
fígado e baço e causa atraso no
desenvolvimento. Nesse caso,
o óbito ocorre geralmente por
insuficiência respiratória. Já
o tipo B é um quadro mais
brando e a doença surge por
volta dos cinco anos de idade,
com a criança apresentando
aumento do baço e do fígado,
desconforto respiratório e
alteração pulmonar leve e
contínua. Crianças com tipo
B podem viver por um tempo
relativamente longo, mas,
muitas vezes, precisam de
oxigênio suplementar, devido ao
comprometimento pulmonar.
O tipo C pode ocorrer em
qualquer idade da vida, mas é,
geralmente, notado na idade
escolar. A expectativa de vida de
pessoas para esse tipo varia:
alguns indivíduos morrem na
infância, enquanto outros que
parecem ser menos gravemente
afetados podem viver até a idade
adulta. Não há atualmente
tratamento eficaz para pessoas
com tipo A e o transplante de
medula óssea tem sido tentado
em pacientes com tipo B.
Fonte: Instituto Nacional de Desordens Neurológicas e Derrame (NINDS)

Bárbara concluindo o Ensino
Médio nos Estados Unidos

“Ela está lidando muito bem
com o tratamento e até agora não
teve reações fortes. A melhora
ainda não pode ser notada, pois
o tratamento começou há 45 dias
e foram feitas apenas três infusões. Mas esperamos uma diminuição do tamanho do fígado e
o aumento da capacidade pulmonar. Segundo os médicos, em seis
meses começaremos a notar
melhora nos exames laboratoriais”, conta Rose.
Nos EUA, Bárbara leva uma
vida normal. Ela trabalha como
atendente em um mercado brasileiro e concluiu recentemente
o Ensino Médio. A vida de Rose
também melhorou: no Brasil, ela
não conseguia trabalhar porque
v iv i a at rá s de reméd ios,

tratamentos alternativos e viagens a hospitais em diferentes
estados. “Aqui nos EUA eu consigo cuidar dela e do meu outro
filho. Paro durante 15 dias para
ficar com ela no hospital e depois
volto a trabalhar. Tenho uma vida
normal”, diz. Não está nos planos
uma volta ao Brasil, mas ela pretende levar o filho mais velho
para morar com eles. “Fincamos
nossa bandeira aqui. Bárbara é a
primeira brasileira a ter acesso
ao uso antecipado de uma medicação ainda em fase de estudo.
Algo que parecia impossível e só
se tornou realidade por termos
pessoas boas ao nosso lado e também o Instituto Vidas Raras, que
nos acompanha há anos”, agradece Rose.
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DIAGNOSTICADA
POR ACASO
Após anos em busca do diagnóstico e passando por
quase 50 médicos, Cristiani descobriu que convivia
com a Doença de Pompe
Por ANA PAULA DO REGO

A

vida prega surpresas.
O ditado resume o que
tem sido a vida da
curitibana Cristiani
Betinardi, 48 anos, que há pelo
menos 18 anos convive com a
Doença de Pompe, uma condição
genética rara, causada pela deficiência da enzima GAA (alfa-glicosidase) que, em falta, provoca um
acúmulo excessivo de glicogênio,
principal reserva energética das
células do fígado e músculos. Essa
alteração gera disfunções no funcionamento celular que podem
levar ao enfraquecimento muscular progressivo, insuficiência cardíaca e respiratória e até a morte.
Estima-se que cerca de 170 pacientes tenham a doença no Brasil.
Cristiani é uma delas, mas nem
sempre foi assim. Ela teve uma infância e o início de uma vida adulta
tranquila e normal. Formou-se em
arquitetura, trabalhou na área por
10 anos, teve duas filhas – Karol de
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Arquivo pessoal

22 e Laura de 10 anos – e se divorciou. Sua saúde começou a mudar
em 2003 quando tinha 30 anos. Ela
notou que perdia massa muscular
e sentia muita fraqueza ao se exercitar. Na época, seu personal trainer pediu que procurasse um médico
e foi a partir daí que a luta pelo
diagnóstico da doença começou.
“De 2003 a 2012, eu passei por 49
médicos. Fiz todos os exames que
foi possível e não encontravam nada
de errado comigo.”
Foram 12 anos até o diagnóstico
que veio por acaso em 2015 quando
sua filha mais nova, Laura, sofreu
um Acidente Vascular Cerebral
(AVC) aos cinco anos de idade. Laura
ficou 30 dias internada no Hospital
Pequeno Príncipe, em Curitiba. Fizeram diversos exames, mas nada foi
detectado. No 15º dia de internação,
a Dra. Mara Lúcia Schmitz, neuropediatra que cuidava de Laura, notou
algo diferente na maneira como
Cristiani caminhava. “A médica me
perguntou se eu tinha algum

problema de saúde porque observou
meu modo de levantar quando eu
estava sentada, ao caminhar e subir
escadas. Ela disse que não era normal. Foi então que expliquei a ela
toda a minha história desde 2003”,
lembra Cristiani.
A médica solicitou exames de
sangue e quis saber se Cristiani
tinha irmãos, já que eles também
precisariam passar pelo mesmo procedimento. Segundo o neurologista
e professor do Departamento de
Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(FMUSP), Dr. Edmar Zanoteli, a
forma mais eficaz de diagnosticar
a Doença de Pompe, após a suspeita
médica, é por meio do DBS, o teste
de gota de sangue seca em papel
filtro. “Por meio dele é possível determinar o nível sérico da enzima maltase ácida, ou alfa-glicosidase. Mas
o diagnóstico definitivo é obtido
por meio do teste de DNA, buscando
mutações no gene GAA responsável
pela doença”, afirma.

MONTANHA-RUSSA
DE EMOÇÕES
Em 20 dias o diagnóstico veio e
Cristiani descobriu, enfim, que convivia com a Doença de Pompe e que
não teria cura. "Somos três irmãos,
eu a mais velha. Evandro, irmão do
meio, estava sentindo algumas dificuldades e indo atrás de um diagnóstico. Infelizmente, nós dois
fomos diagnosticados com a doença”,
explica. Para ela, ainda falta conhecimento das pessoas sobre a doença
e isso a preocupa porque, quanto
mais precoce o diagnóstico, mais
chances o paciente tem de uma vida
com qualidade. “Há muito a ser feito
para ajudar as pessoas com Doença
de Pompe particularmente em torno
da conscientização da população e
dos médicos e profissionais de saúde
a fim de diagnosticar precocemente
e corrigir erros de diagnóstico. Sinto
que, se eu tivesse sido diagnosticada
no começo quando senti as primeiras dificuldades, talvez minha vida
fosse muito diferente hoje”, afirma.

Conheça o trabalho
realizado pela
ABraPompe
Fundada em 2019, a Associação

"De 2003 a 2012, eu passei por 49
médicos. Fiz todos os exames que
foi possível e não encontravam
nada de errado comigo"

Brasileira de Doença de Pompe
promove atendimento, conforto
e qualidade de vida as pessoas
com a doença, seus familiares e
cuidadores e tem como missão
divulgar e incentivar a difusão de
informações científicas sobre a
Doença de Pompe aos profissionais de saúde, a comunidade de
pacientes e a população em geral.
Visite o site da ABraPompe pelo
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link www.abrapompe.org.
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A vida dela tem sido uma montanha-russa de descobertas e aprendizados desde o diagnóstico. Um
deles é o Tratamento de Reposição
Enzimática (TRE) com a administração da alfa-alglicosidase, único
tratamento que existe. Por meio de
infusão intravenosa, ele repõe a
enzima deficiente no organismo e
busca melhorar a qualidade de vida
e amenizar os sintomas. “A TRE é
o tratamento mais eficaz para todas
as formas da doença”, explica o
médico. Cristiani usa ainda um aparelho chamado BiPAP, que ajuda na
respiração ao enviar fluxo de ar para
os pulmões durante a noite e em
algumas horas durante o dia.

BATALHA PELA VIDA
Cristiani faz a TRE com alfa-alglicosidase quinzenalmente desde 2015
no Hospital Instituto de Neurologia
de Curitiba (INC), mas manter a regularidade é sempre uma questão que
depende da justiça. Isso porque o

Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza o tratamento para bebês que
têm sintomas até 12 meses de vida.
No caso das pessoas diagnosticadas
tardiamente com a doença, que é o
caso de Cristiani e da maioria das
pessoas com a condição, esse direito
ainda não existe. “Essa medicação só
o governo pode bancar. Não tem bolso
que aguente”, desabafa.
Em abril de 2021, a Comissão
Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) abriu uma
Consulta Pública para debater a
ampliação no SUS do tratamento
com TER para os pacientes com início tardio, mas sua recomendação
final foi contra a liberação do remédio. Em agosto, entidades de pacientes, como a Associação Brasileira
de Doença de Pompe, participaram
de uma audiência pública na Comissão dos Direitos das Pessoas com
Deficiência da Câmara dos Deputados, que discutiu sobre essa não
incorporação da TRE para esses

pacientes tardios. Para o Dr. Zanoteli, a não incorporação da TER para
pacientes com formas tardias da
doenç a pel a CONIT EC foi
desapontador.
“É a única chance desses pacientes de alívio na progressão da doença,
prevenindo perda da marcha e insuficiência respiratória. Muito provavelmente, a CONITEC aprovou a
terapia só para a forma infantil devido
a gravidade e ao risco de óbito nos
primeiros dois anos de vida. No
entanto, há necessidade de olhar para
pacientes com formas tardias da
doença, que correm o risco de perder
funções motoras importantes como
caminhar e de evoluir para insuficiência ventilatória caso não recebam
a TER”, afirma o médico. O sonho de
Cristiani é que, a partir de agora, a
doença não progrida mais do que já
está. “E eu possa aproveitar o resto
da minha vida vendo minhas duas
lindas filhas se tornarem mulheres
feitas e bem-sucedidas na vida.”

Mais sobre a Doença de Pompe

20

É uma doença genética rara, de acometimento neuromuscular progressivo e
frequentemente fatal nas formas mais
graves, causada por mutações no gene
GAA. Aproximadamente 580 mutações
já foram relatadas nesse gene. A forma
precoce da doença envolve pacientes
com deficiência completa de alfa-glicosidase ácida com início dos sintomas
em média entre 1,6 e 2 meses de vida.
Na forma tardia, o início dos sintomas
ocorre após 12 meses de idade e pode
ocorrer na infância, na adolescência ou
ainda na idade adulta.
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O tratamento deve ser acompanhado por equipe multidisciplinar
experiente (já que a doença é multissistêmica) e pode incluir o tratamento da cardiomiopatia, sessões
de fisioterapia pela fraqueza muscular, cirurgias das contraturas articulares, suporte de nutrição e
alimentação, além dos cuidados
respiratórios, com deglutição e traqueostomia, se necessário. O dia 28
de junho é marcado pelo Dia Nacional de Conscientização sobre a
Doença de Pompe.
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ELAS
ARRASARAM
EM TÓQUIO
Conheça atletas diagnosticadas com doenças raras
que representaram o Brasil nos Jogos Paralímpicos
de Tóquio este ano e nos
encheram de orgulho
Por ANA PAULA REGO

O

s Jogos Paralímpicos
de Tóquio de 2021 chegaram ao fim em
setembro e o Brasil só
tem do que se orgulhar: foram 72
medalhas, 22 de ouro, 20 de prata e
30 de bronze. Ficamos em sétimo
lugar no quadro geral e o Brasil conquistou ainda sua 100ª medalha de
ouro na história dos Jogos. Dentre
os 253 paratletas brasileiros que foram
convocados, mais de 30 deles convivem com doenças raras. Apesar da
limitação imposta, são atletas de
alto nível e campeões em diversas
competições no Brasil e no exterior.
Separamos cinco atletas que representaram o Brasil com orgulho!

Fotos: Comitê Paralímpico Brasileiro
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Ana Paula
Madruga de Souza
Integrante da seleção brasileira
paralímpica de remo, a atleta Ana
Paula Madruga de Souza, de 36 anos,
começou no remo em 2009 quando
buscou uma associação de deficientes físicos para conviver melhor com
a esclerose sistêmica, doença rara
com a qual foi diagnosticada (que
atinge o cérebro, os nervos ópticos
e a medula espinhal). Desde então,
a catarinense somou oito medalhas
internacionais e diversas nacionais.
Em Tóquio, Ana foi uma das estreantes nos Jogos Paralímpicos e sua
equipe de remo ficou em 10º lugar
geral da categoria. “Não trouxe para
o Brasil a medalha, mas volto com
o coração transbordando, com a
mente tranquila e com o olhar cansado, mas com brilho de quem lutou
até o fim. Fui até o fim, e o fim se
tornou um novo começo. Nasci no
Dia da Bandeira e, quem diria, conseguiria honrar nossa pátria mundo
afora”, escreveu a atleta em seu perfil no Instagram.

Mariana Gesteira

Jennyfer Parinos

Em Tóquio, a nadadora carioca
Mariana Gesteira conquistou sua
primeira medalha paralímpica,
um bronze. Mariana convive desde
2014 com a síndrome de Arnold
Chiari, uma malformação genética rara que acomete o sistema
nervoso central e que causa fraqueza intensa e desequilíbrio.
“Quando comecei na natação paralímpica eu me senti viva de novo”,
disse a atleta, dona de oito medalhas em Parapanamericanos. Na
edição das Paralimpíadas do Rio
de Janeiro, Mariana foi finalista
em quatro provas. Esse ano, diz
ela, aconteceu muita coisa, como
uma piora da sua condição, e diz
que foi preciso se reinventar.
“Senti-me muito honrada e mais
do que isso. No momento em que
subi no pódio, chorei sem parar
porque foi muito emocionante. Só
tenho a agradecer por ter pessoas
tão incríveis no meu caminho e
por ter tido forças pra vencer tantas adversidades”, conta a atleta.

A mesa-tenista paulista Jennyfer Parinos trouxe para o Brasil a medalha de
bronze na competição por equipes em
Tóquio. “É um sentimento indescritível. Uma mistura de felicidade com
alívio. Alívio de que todo trabalho,
renúncias, dores, treinos fortes, tudo
valeu a pena. Fazer parte das Paralimpíadas é um sonho”, diz a atleta, que
também levou um bronze nos Jogos
do Rio em 2016. Jennyfer foi diagnosticada na infância com Raquitismo
Hipofosfatêmico ligado ao cromossomo X, conhecido por XLH, doença
rara causada pela deficiência de fósforo no organismo e que afeta crianças e adultos. A paulista de 25 anos
descobriu seu talento para a mesa de
tênis em 2009 durante uma brincadeira no salão de jogos do prédio onde
morava. Para os pacientes recém-diagnosticados e para os que, assim como
a atleta, convivem com o XLH há bastante tempo, Jennyfer diz que a doença
não delimita nossa forma de viver.
“Podemos tudo. Não deixem que ninguém fale que você não é capaz.”
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UM POUCO
DE HISTÓRIA
1945: Durante o horror da
Segunda Guerra Mundial, o
esporte é usado pela primeira
vez na reabilitação de soldados
feridos em conflito. A iniciativa
é do médico alemão Ludwig
Guttmann.
1948: Primeira competição para
atletas com deficiência, organizada por Guttmann, é composta
por veteranos da guerra.
1960: Acontece a primeira edição
oficial dos Jogos Paralímpicos,
em Roma, na Itália. Cerca de 400
atletas vindos de 23 países competiram em oito esportes.
1976: A primeira medalha conquistada pelo Brasil aconteceu
nos Jogos de 1976, no Canadá. A
dupla Robson Sampaio de Almeida
e Luiz Carlos da Costa conquistaram a prata no Lawn Bowls,
modalidade semelhante à bocha;
2016: Os Jogos chegam pela primeira vez à América do Sul, com
4.350 atletas de 179 nacionalidades disputando 528 provas.
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Evelyn Oliveira

Susana Schnarndorf

A atleta paulista de bocha (competição que consiste em lançar as
bolas coloridas o mais perto possível da branca) não trouxe medalha de Tóquio, mas guarda a
emoção de ter sido uma das porta-bandeiras do Brasil na cerimônia
de abertura. E medalha, mesmo,
ela já tem e é de ouro, conquistada
nas Paralimpíadas do Rio. Quando
criança, Evelyn foi diagnosticada
com Atrofia Muscular Espinhal
(AME), uma doença rara e genética, que debilita os movimentos
do corpo. Ela descobriu a bocha
no fim de 2010 quando passeava
com a mãe pelo shopping e uma
pessoa a abordou perguntando se
conhecia as modalidades paraesportivas do Sesi. “Mesmo não conseguindo subir ao pódio nesta
edição, realizei o sonho de estar
mais uma vez em uma Paralimpíada e tive grandes experiências,
como a honra de ter sido escolhida
para ser porta-bandeira, representando minha modalidade e toda
uma nação”, escreveu a atleta em
seu perfil no Instagram.

A nadadora campeã paralímpica
Susana Schnarndorf já tinha uma
carreira vitoriosa no triatlo (esporte
que envolve natação, ciclismo e corrida), quando, em 2005, foi diagnosticada com a Síndrome ShyDrager,
doença degenerativa conhecida como
Atrofia de Múltiplos Sistemas (AMS)
e que afeta principalmente os músculos de órgãos vitais, como coração
e pulmão. Desde então, Susana encontrou na natação uma forma de driblar
os sintomas desafiadores que a doença
provoca no corpo. Integrante da equipe
de Natação Paralímpica Brasileira
desde 2010, Susana disputou sua primeira Paralímpadas em Londres, em
2012. Nos Jogos do Rio de Janeiro, em
2016, a gaúcha conquistou a medalha
de prata. Em Tóquio, a nadadora não
subiu ao pódio, mas disputou a final
na categoria medley. “Disputar a final
de uma Paralímpiada vale muito, porque as batalhas para chegar até aqui
foram inúmeras. Mesmo não tendo o
resultado esperado, foi uma experiência incrível. Tudo é aprendizado.
Cair e levantar, ver onde erramos e
partir para a próxima”, afirmou a atleta.
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Jovens que convivem com doenças incuráveis promovem
debates como preconceito e capacitismo em suas redes sociais
Por LUANA RODRIGUEZ

E

Lorena Eltz
(@lorenaeltzz)
A gaúcha Lorena Eltz, de 21 anos,
convive desde que nasceu com a
Doença de Crohn, uma doença inflamatória intestinal crônica e sem
cura. Ela começou a falar sobre o
assunto em 2016, no seu canal do
YouTube. De lá para cá, Lorena conquistou milhares de seguidores em
outras redes sociais, como o Instagram e TikTok. Além de informações sobre a Crohn, ela produz
conteúdos sobre bem-estar, comportamento e saúde sem deixar de
abordar temas tabus, como

sexualidade. O objetivo é conscientizar as pessoas quanto aos estereótipos que ainda cercam a pessoa
com doença crônica.
Lorena conta que não falou logo
de cara sobre o tema nas redes
sociais. Foi um processo gradual de
aceitação até que entendesse, como
ela mesmo diz, que conviver com
uma doença não é viver doente. “O
diagnóstico me ajudou a começar
meus tratamentos e hoje encaro
tudo com mais leveza. Diga sim para
a visibilidade de pessoas com doenças crônicas e não para o preconceito e os comentários maldosos
com relação à saúde alheia”, afirma.

Fotos: Divulgação

les são jovens e criam
conteúdos nas redes
sociais para conscientizar as pessoas sobre
os tabus e estereótipos que ainda
envolvem as pessoas com deficiência ou que convivem com algum
tipo doença sem cura e desconhecida da maioria da população.
Para eles, não existe assunto que
não possa ser falado e questões
importantes como inclusão, diversidade, capacitismo, preconceito
e sexualidade são abordados em
textos e vídeos que produzem
para seus milhares de seguidores
em redes sociais como o Instagram ou TikTok, por exemplo. A
Revista Vidas Raras apresenta a
você cinco jovens que, sem medo
de debater o que precisa ser debatido, nos convidam a sair de nossa
bolha e à ref lexão dentro e fora
do ambiente virtual.
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Barbara Helena
(@lutecomoumagarotarara)
Com milhares de seguidores no
YouTube e Instagram, a mineira
Barbara Helena convive desde os 21
anos com a Doença de Behçet,
doença autoimune, crônica e rara,
que acomete os vasos sanguíneos e
que pode, entre outras coisas, provocar tromboses. Quase ao mesmo
tempo, ela descobriu que convivia
com outra doença autoimune, a
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). A DPOC é causada
pela deficiência da enzima alfa-1,
que provoca um tipo de agressão
aos tecidos pulmonares. Foi aí que
Bárbara decidiu criar, nas redes
sociais, o projeto “Lutando Como
Uma Garota Rara”.

“Quando descobri a Behçet,
pouco se falava sobre o assunto. É
importante conscientizar sobre
essas doenças invisíveis. Há muito
medo e preconceito”, explica a
jovem, de 30 anos. Por conta dos
desdobramentos da doença, Bárbara segue na fila atualmente por
um transplante de pulmão e, por
isso, falar sobre a cultura da doação de órgãos tem sido a causa da
sua vida. “Muitas pessoas precisam
disso para sobreviver e muitas doenças afetam os órgãos. Outras pessoas podem estar passando pela
mesma situação e é importante
que saibam que não estão sozinhas”, comenta Bárbara.

Fernanda Martinez
(@convivendocomdoençasraras)
Com 23 anos, Fernanda Martinez
é uma das principais produtoras de
conteúdo sobre doenças raras nas redes
sociais. Com o seu projeto “Convivendo com Doenças Raras”, que conta
com milhares de seguidores no Instagram, Facebook e TikTok, Fernanda
compartilha sua rotina e os desafios
de conviver com Síndrome de Ehlers-Danlos, que descobriu aos 17 anos,
além de produzir conteúdo sobre outras
doenças raras. Entre os vários tipos de
Ehlers-Danlos, o de Fernanda é o mais
comum e afeta articulações, ossos e
músculos. Suas manifestações incluem
fibromialgia, escoliose, fadiga e problemas respiratórios, digestivos e
gastrointestinais.

“Quando recebi o diagnóstico,
me vi sozinha. Sentia falta de outras
pessoas que estivessem levando a
mesma vida e que falassem sobre
isso publicamente. Sentia falta de
um lugar que pudesse ser acessado
por todos os públicos para mostrar
a nossa realidade”, conta ela ao justificar a criação do “Convivendo
com Doenças Raras”. Para ela, falar
sobre as doenças raras é um modo
de ajudar pessoas que estão passando por situações semelhantes.
“A conscientização orienta aqueles
que ainda estão sem diagnóstico e
relembra a pacientes de que não
estão sozinhos”, diz a jovem de
Santa Catarina.
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Jade Monte-Mór (@respira_jade)
Diagnosticada com Fibrose Cística nos primeiros meses de vida,
Jade Monte-Mór é criadora no
Instagram do perfil @respira_jade,
em que divulga informações sobre
a doença. Além dos pulmões, a
Fibrose Cística atinge, por exemplo, o pâncreas, que não consegue
liberar as enzimas necessárias para
a digestão dos alimentos. Jade teve
uma infância normal e conversava
abertamente sobre a doença. Foi
na adolescência que tudo mudou.
Uma crise de depressão a fez parar
de tomar os medicamentos. Aos
poucos, o tratamento com psicólogos a tirou dessa situação e a
fizeram aceitar sua condição.
Em 2019, veio um novo susto:
o diagnóstico de Chikungunya.
Apesar de tratada, a doença deixou

sequelas como saturação baixa e
dores no joelho. Foi nessa fase que
ela criou o @respira_jade. “Por
conta desse momento difícil, eu
precisei trancar a faculdade de
Pedagogia, mas para não desanimar e seguir com um propósito,
criei uma página no Instagram
para divulgar a Fibrose Cística”,
explica a jovem de 25 anos. “Meu
objetivo com a página é ajudar e
mostrar que o oxigênio não é um
obstáculo para minha felicidade.
Luto pelos meus sonhos e sigo realizando o tratamento. Para todas
as pessoas de fibra do Brasil, eu
digo: nunca veja a Fibrose Cística
como um problema, veja sempre
como um desafio”, enfatiza Jade,
que também segue na fila por um
transplante pulmonar.

Victor Di Marco (@victordimarco)
Ator, diretor e roteirista, Victor
Di Marco, de 25 anos, passou a fazer
vídeos no Instagram para discutir
o capacitismo na sociedade, termo
que pode ser definido como “preconceito contra pessoas com deficiência (PCD)”. Victor convive com
distonia generalizada, doença caracterizada por espasmos musculares
involuntários, que produzem movimentos e posturas anormais. Em
seu perfil no Instagram, Victor, que
mora em Porto Alegre (RS), aborda
os desafios vividos pela PCD em
temas como preconceito, mercado
de trabalho e sexualidade, sempre
com uma visão bastante lúcida.
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Um de seus vídeos mais assistidos no IGVT, chamado “Expressões
Capacitistas”, conta até o momento
com mais de 295 mil visualizações.
“Hoje, há muitos influenciadores
falando sobre deficiência e isso é
bom. É um tema que desperta interesse na sociedade. Talvez o que
tenha levado as pessoas a se identificarem comigo seja a forma que
eu falo. Eu tento ser muito didático
e comunicar assuntos profundos,
sempre de forma acessível”, declarou Victor ao portal Conteúdo. Ele
é ainda autor do livro “Capacitismo
– O mito da capacidade”, publicado
pela Editora Letramento.

NOTAS
CURTA-METRAGEM
CONTA A TRAJETÓRIA
DE PACIENTE COM XLH
LINHA RARA
REALIZOU MAIS DE
200 ATENDIMENTOS
EM 2021
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Divulgação

Mais de 200 atendimentos
foram feitos este ano pelo Linha
Rara, serviço telefônico criado
pelo Instituto Vidas Raras para
ajudar pessoas com doenças
raras, assim como seus familiares, cuidadores e profissionais
da área da saúde. A linha fornece informações sobre doenças, centros de diagnóstico e
de referência, entre outras. O
atendimento também acontece
por e-mail. “Alguns chegam
até nós perdidos, sem qualquer
informação e sem saber onde
conseguir ajuda. Ouvimos, acolhemos e realizamos o cadastro.
Em seguida, verificamos qual a
necessidade do paciente ou do
familiar e elaboramos uma carta
com as orientações, informações
e indicações necessárias. Cada
história nos toca um pouco”,
explica a auxiliar administrativa
do Instituto, Juliana Dias. Para
participar do projeto basta ligar
para o número 0800 006 7868
ou entrar em contato pelo e-mail
linharara@vidasraras.org.br.

O curta-metragem “Ave
Rara”, produzido pelo Instituto
Renascimento, mostra a trajetória de vida de Isabelle, paciente
com XLH desde a infância: as
dificuldades para andar, a busca
pelo diagnóstico e os preconceitos enfrentados no caminho.
XLH é uma doença crônica causada pela deficiência de fósforo
no organismo e que afeta crianças e adultos. A atriz e fundadora do Instituto Renascimento,
Kelly Nascimento, conta que o
curta-metragem buscou conferir
visibilidade a uma doença ainda
desconhecida da sociedade.
“Dar voz para essas pessoas por
meio do cinema foi muito gratificante. O curta também foi
inclusivo pelo fato de termos
uma paciente rara no elenco. Ela
foi incrível”, ressalta. Até agora,
o curta-metragem teve projeção apenas para convidados de
São Paulo e Rio de Janeiro. Para
alcançar um público maior, a
ideia é inscrever o curta em festivais de cinema pelo Brasil.
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NOTAS
“RARINHA”: MINISTÉRIO DA SAÚDE
CRIA MASCOTE PARA AJUDAR NA
CONSCIENTIZAÇÃO DAS DOENÇAS RARAS
Com o símbolo do teste
do pezinho estampado no
peito, a mascote “Rarinha”
foi criada para chamar
a atenção da sociedade
sobre as doenças raras. A
nova mascote foi apresentada em agosto durante um
evento que divulgou cursos voltados à capacitação
de profissionais da saúde
que atuam no Sistema
Único de Saúde (SUS). Os
cursos foram criados para

ajudar a diagnosticar e tratar doenças raras, possibilitando o encaminhamento
ao serviço especializado.
“Rarinha” fará parte do
programa de ações educativas e de comunicação
realizadas pelo Ministério
da Saúde. Segundo a pasta,
há pelo menos 20 estabelecimentos de saúde habilitados como Serviços de
Referência em Doenças
Raras no Brasil.
Ministério da Saúde

VOCÊ SABIA? PLATAFORMA MUNI RARAS
OFERECE DEZENAS DE CURSOS GRATUITOS
Plataforma criada para
levar qualificação online
para pessoas com doenças
raras, cuidadores de pacientes e gestores das associações
que atuam em prol da causa,
a Muni Raras oferece dezenas de cursos online sobre
temas como marketing digital, oratória, gravação e edição de vídeos, influenciadores
digitais e Office 365, entre
outros. Todos os cursos são
gratuitos. Segundo o fundador da plataforma, Gustavo
Carbone, o objetivo é gerar
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reconhecimento e inclusão dos raros na sociedade.
“Acreditamos na construção
de uma sociedade em que as
pessoas com doenças raras
possam encontrar e exercitar seu propósito por meio de
interesses pessoais, caminhos
profissionais ou atividades e
conexões que tragam satisfação”, ressalta.
Para fazer os cursos, basta preencher
o formulário disponível neste link :
https://muniraras.com.br/register/instituto-vidas-raras.

Getty Images

ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE
PORFIRIA COMPLETA
15 ANOS
Em julho deste ano, a Associação
Brasileira de Porfiria (ABRAPO)
completou 15 anos de fundação. A
Associação nasceu da ideia de mãe
e filha, Ieda e Bérnie Bussmann,
respectivamente. Ambas convivem
com a doença e, na época, não
encontraram informações sobre as
porfirias, um grupo de pelo menos
oito doenças genéticas, que podem
ser adquiridas ou hereditárias. Hoje,

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
COM DOENÇAS RARAS
PODERÃO TER PRIORIDADE EM
MATRÍCULAS NA REDE PÚBLICA

além do apoio às pessoas com
porfirias e de ser porta-voz de
pacientes, a entidade promove a
integração entre médicos e pacientes
de diferentes regiões do Brasil.
Atualmente, o cadastro voluntário da
ABRAPO conta com mais de 600
pacientes de São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais e Paraná.
“Buscamos capacitar e lutar por
políticas públicas para proporcionar
aos pacientes uma melhor qualidade
de vida”, explica a presidente da
entidade, Ieda Bussmann. Conheça
mais o trabalho realizado pela
ABRAPO e também sobre a doença
no link http://www.porfiria.org.br/.

Em agosto, o Senado Federal aprovou o
Projeto de Lei 2201/2021, que estabelece que
crianças e adolescentes com deficiência terão
prioridade para a matrícula em creches, pré-escolas e instituições de Ensino Fundamental
ou Médio mantidas ou subsidiadas pelo poder
público. Segundo a autora da proposta, senadora
Nilda Gondim, apesar dos avanços nas leis que
garantem acesso à educação, muitas vezes não
há o reconhecimento das dificuldades específicas de crianças e adolescentes com deficiência,
que concorrem a vagas em creches, pré-escolas
e nos ensinos Fundamental e Médio em pé de
igualdade com crianças e adolescentes sem deficiências. Relator do projeto, o senador Romário
incluiu no texto prioridade também para matrícula de alunos com doenças raras. A proposta
está em análise na Câmara dos Deputados.
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NOTAS

Nicola Labate

AME FOI TEMA DE EXPOSIÇÃO EM
ESTAÇÕES DO METRÔ DE SÃO PAULO
Para chamar a atenção
da sociedade para a atrofia
muscular espinhal (AME),
doença genética, grave e
rara, o Metrô de São Paulo
promoveu painéis da campanha “Se o simples complicar,
investigue”. A campanha faz
parte do “Juntos pela AME”,
projeto criado pela Biogen.
Os painéis foram exibidos
ao público das estações de
metrô São Paulo-Morumbi e
AACD-Servidor e levaram

informações sobre a AME,
como sinais e sintomas, entre
outras questões. Além disso,
foram exibidos quadrinhos
de cartunistas famosos que
deram vida a pacientes com
AME em histórias criadas a
partir de situações cotidianas. A exposição se encerrou
em setembro, mas você pode
visitar o site “Juntos pela
AME” (www.juntospelaame.
com.br) para conhecer mais
sobre a doença.

ARQUIDIOCESE DO RIO DE JANEIRO REALIZA
SIMPÓSIO ONLINE SOBRE DOENÇAS RARAS
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Dentro da programação das

Participaram médicos geneticistas e

celebrações do 10º aniversário da

Regina Próspero, cofundadora do

Academia Fides et Ratio – Fé e Razão,

Instituto Vidas Raras e membro titular

projeto da Arquidiocese do Rio de

do Grupo de Trabalho do Ministério da

Janeiro, foi realizado, em setembro, o

Saúde para Doenças Raras. O simpósio

simpósio online “Doenças Raras: um

está disponível no perfil do Facebook

d e s a f i o p a r a a s o c i e d a d e ”.

da Arquidiocese.
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Acompanhe o
Instituto Vidas Raras
nas redes sociais!
Venha curtir e interagir com nosso
perfil no Instagram.
Ajude na divulgação e conscientização
das doenças raras no Brasil.

instagram.com/vidasraras/

