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PALAVRAS  Magda Carneiro-sampaio e o trabalho a frente do Instituto da Criança

EM FRENTE  Jovem dá exemplo de como seguir após diagnóstico de paramiloidose 

A pAssos 
lentos

A Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas 
com Doenças Raras representou uma grande 
conquista aos pacientes. Entretanto, prestes 

a completar dois anos, o que se observa é que 
poucas mudanças efetivas aconteceram
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editorial
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Presidente da APMPS-DR
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O avanço das pesquisas, diagnóstico e 
tratamento de doenças raras é um assunto 
que muito nos interessa. Sabemos também 

que o apoio do Governo é essencial para 
alcançar mais objetivos e oferecer o melhor 

atendimento às pessoas com doenças raras e 
suas famílias. Um passo importante de apoio 

foi a Portaria 199, que em janeiro de 2016 
completa dois anos de existência. A ideia é 

dar mais atenção aos pacientes com doenças 
raras, incluir os procedimentos, exames 

diagnósticos e o tratamento no rol do SUS e 
aumentar as verbas para essas finalidades. 

Nesta edição da Vidas Raras, nós discutimos 
os pontos da Portaria, ouvimos pessoas 

envolvidas com os processos e levantamos 
questões importantes para o diagnóstico e 

atendimento às pessoas com doenças raras 
sob uma ótica diferente: a participação nas 
esferas políticas de Governo. Nem todas as 

doenças têm tratamento, nem todas pos-
suem protocolos clínicos, porém, qualquer 

pessoa precisa de um mínimo de assistência.

Você também vai encontrar mais uma 
história de superação no Em Frente. 

Conversamos com Fabio Figueiredo de 
Almeida, portador de polineuropatia 

amiloidótica familiar (PAF), também co-
nhecida como paramiloidose. Ele luta e é 
extremamente engajado na causa contra 

a doença e segue a vida, mesmo com as 
limitações.  

Entrevistamos a Dra. Magda Carneiro-
-Sampaio, pediatra e especialista em 

imunologia infantil. Atualmente, ela é 
presidente do Conselho Diretor do Insti-

tuto da Criança (ICr) e uma das criadoras 
da Rede DORA. Conheça melhor esse 

projeto nas próximas páginas.  
Aproveito para agradecer a todos pelo 

apoio e participação nessa luta em prol 
das pessoas com doenças raras e, claro, 

desejar a todos um ótimo fim de ano!
Tenham todos uma ótima leitura!

Contexto 
polítiCo 
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“Sempre que há 
tratamento, o 

intereSSe Sobre uma 
doença aumenta e, 

junto diSSo, aumenta 
o número de pacienteS 

diagnoSticadoS. 
uma doença que 

era negligenciada 
por Ser rara moStra 

uma dificuldade 
diagnóStica maior. 
É um ciclo vicioSo: 

por Ser rara, não há 
peSSoaS que conhecem. 

e por não ter peSSoaS 
que conhecem, 

permanece rara”

“Pensei em ser médico desejando um dia 
fazer diferente do que eu via no meu dia a 
dia: médicos estúpidos que tratavam mal 
os pacientes. Também queria assumir as 

rédeas do meu caso. Estava cansado de 
tantas incertezas” 

Cauê Monaco, 35 anos, médico de família e 
professor universitário, em depoimento à Folha de S. 

Paulo sobre a Dejerine-Sottas, doença que afeta os 
nervos e causa atrofia e paralisia

doenças 
raras
nas redes 
sociais:

“Bella Burton, de Massachusetts, 
EUA, possui síndrome de 
Morquio, uma rara deficiência 
genética que afeta o 
crescimento ósseo e limita sua 
mobilidade. Com apenas 10 anos, 
a garota lida com a dificuldade 
desde os dois. Ela já passou 
por nove cirurgias e inúmeras 
sessões de fisioterapia, mas foi 
com a ajuda de seu cão George, 
da raça Great Dane, que Bella 
pôde dar seus primeiros passos”.
Reportagem do Hypeness, 
publicada na página do FB

Instituto Fernandes Figueira da 
@fiocruz se torna primeiro centro de 
referência em #DoençasRaras do #RJ 

Campanha da Abraf busca fôlego 
pelos pacientes com Hipertensão 
Pulmonar #DoençasRaras
@huldarode

Dr. Fernando Kok, neurologista e professor-associado 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (FMUSP) durante o Latam 2015, encontro que 

debate o diagnóstico de doenças raras

© FMUSP / Divulgação
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Por Danielle Menezes
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I munologia dedicada à pediatria. É assim que a 

Dra. Magda Carneiro-Sampaio descreve sua pro-

fissão. Natural de Recife (PE), a pediatra e espe-

cialista em imunologia diz ser completamente 

apaixonada pela profissão. Ela juntou tal paixão com a 

pediatria e dedicou muitos anos de sua carreira em pes-

quisas para estudar as doenças imunológicas em bebês. 

Formou-se na Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) e veio para São Paulo em 1973 para fazer resi-

dência na Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (FMUSP), no Hospital das Clínicas. Três anos 

depois, iniciou o doutorado na Universidade Federal 

de São Paulo (Unifesp) para se especializar em imuno-

logia aplicada às crianças. 

O início de sua carreira foi no Instituto da Criança 

(ICr) do Hospital das Clínicas, logo quando foi fun-

dado. Após isso, passou 15 anos no Instituto de 

Ciências Biomédicas (ICB), fazendo pesquisas sobre 

imunologia do leite materno, com o apoio do prof. 

Luiz Trabulsi. Há 10 anos, ela voltou ao ICr, onde 

atualmente é presidente do Conselho Diretor do 

Instituto. 

Por estar tão envolvida com o trabalho na área de 

imunodeficiências primárias, Dra. Magda é uma das 

criadoras da Rede DORA, projeto que mapeia as doen-

ças raras em São Paulo com o intuito de deixar o 

diagnóstico mais rápido e seguro. Conversamos com 

ela sobre seu trabalho no HC e sobre a Rede DORA. 

Dra. Magda Carneiro-Sampaio 
destinou sua carreira a desvendar 

os mistérios da saúde infantil 
com a imunologia  

Uma vida 
dedicada 

às crianças 
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Como começou seu trabalho no Instituto 
de Ciências Biomédicas?
Meu trabalho no ICB foi o estudo de imunologia de 

leite materno, com o foco principal de entender como 

o leite humano protege a criança contra diarreias, prin-

cipalmente as bacterianas.  

A senhora foi para essa vertente por 
causa da formação em pediatria?
Sim. Antes de ir para o ICB, eu já trabalhava com leite 

humano no Instituto da Criança. Lá, foi uma grande 

oportunidade, porque eu tive a colaboração do prof. 

Trabulsi, que foi o maior microbiologista médico do 

País, mas que infelizmente não está mais entre nós. 

Houve uma relação do seu trabalho no 
ICB com o do ICr?
Na verdade, o trabalho no ICB foi fundamentalmente 

de laboratório, com o leite colhido das mães que esta-

vam internadas no hospital universitário da USP 

e mães que moravam na região do Butantã. Esse tra-

balho foi essencial para o tratamento da diarreia. 

Quais foram os principais resultados 
dessa pesquisa? 
Nós identificamos uma série de anticorpos que se 

ligavam às adesinas bacterianas e mostramos que era 

por meio desses anticorpos presentes no leite materno 

que essas bactérias tinham sua aderência bloqueada 

no intestino. 

Qual a importância de divulgar os 
efeitos do aleitamento materno? 
A importância do aleitamento materno já vem sendo 

divulgada. Nós só demos o suporte para entender o 

porquê de o leite materno ser o melhor alimento na 

área da resistência às infecções. Só demos mais um 

argumento para mostrar que o leite é importante na 

proteção da criança contra infecções. 

A senhora é formada em pediatria. 
Quando começou seu interesse pela 
especialidade?
Tive interesse em imunologia no segundo ano e, pela 

pediatria, a partir do quinto ano. Até hoje eu faço 

isso, imunologia aplicada à pediatria, desde que come-

cei minha carreira. Eu já havia trabalhado no Instituto 

da Criança, com imunodeficiências primárias. E daí 

voltei há 10 anos e aumentou muito o interesse pelo 

diagnóstico e tratamento dos pacientes com doenças 

raras. 

O que é a Rede DORA? 
A Rede DORA surgiu em 2011, mas não é só relacio-

nada com imunodeficiências, atendendo a todas as 

doenças raras e sendo uma articulação de todos os 

“Apesar de existir uma 
demora no diagnóstico, 

as mães precisam ter 
esperança. Muitas das 

doenças raras estão 
sendo descobertas, 

identificadas e estuda-
das, então continuem 
procurando o trata-

mento certo para 
seus filhos”
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O Instituto da Criança oferece esse 
atendimento completo?
Sim, o ICr tem um serviço com profissionais alta-

mente qualificados. São geneticistas clínicos e 

citogeneticistas de laboratório, alguns aqui no 

Instituto da Criança e outros no laboratório cen-

tral que oferece o serviço. Embora falte muito para 

atingirmos uma situação que consideramos ideal, 

o ICr certamente é um dos hospitais pediátricos 

mais bem equipados e preparados para diagnós-

ticos, acompanhamento e tratamento nos casos 

de doenças raras no País.

Há alguma novidade no tratamento 
nesses últimos 10 anos no Instituto 
da Criança?
O Instituto tenta se atualizar sempre. Fazemos, 

por exemplo, o transplante de células hemato-

poéticas para doenças genéticas, um dos poucos 

centros no País que fazem isso. Temos aqui tam-

bém uma biologista molecular, que nos ajuda 

diariamente. Temos muitas coisas importantes 

para o diagnóstico e tratamento de doenças raras. 

Infelizmente, ainda não é tudo o que precisamos, 

mas um dia vamos ter. 

Qual mensagem a senhora deixaria 
para as famílias de crianças com 
doenças raras?
Uma mensagem de esperança. Estamos traba-

lhando para o progresso dessa área. É importante 

buscar o diagnóstico e o tratamento correto. Eu 

me preocupo muito com esse grupo de doenças, 

já que, de forma geral, um denominador comum 

é que vai causar isso. Existe um grande sofri-

mento, porque a mãe procura um serviço, depois 

procura outro e assim vai. Apesar de existir uma 

demora no diagnóstico, as mães precisam ter 

esperança. Muitas das doenças raras estão sendo 

descobertas, identificadas e estudadas, então 

continuem procurando o tratamento certo para 

seus filhos. 

serviços universitários de São Paulo que atendem 

doenças raras. É uma rede de serviços médico-

-universitários do estado de São Paulo, envolvidos 

com diagnóstico e tratamentos de doenças raras. 

A ideia inicial foi articular e identificar os servi-

ços que já existiam e que já eram capazes de aten-

der aos diversos grupos de pacientes com doenças 

raras (imunodeficiências, doenças neuromuscu-

lares, doenças pulmonares raras, doenças oftal-

m o l ó g i c a s ,  d o e n ç a s  o r t o p é d i c a s ) .  Fo r a m 

identificados também quais eram os serviços uni-

versitários que já atendiam às doenças raras e for-

mamos essa rede. Como o serviço do Instituto da 

Criança é capaz de atender a todos os grupos, per-

cebemos que havia uma necessidade de oferecer 

mais base para outras regiões, como Ribeirão Preto, 

a Unesp de Botucatu, Unicamp, a PUC de Sorocaba 

e assim por diante, atingindo todo o estado paulista. 

Nossa estratégia é divulgar sinais de alerta para os 

vários grupos de doenças raras e facilitar o diagnós-

tico em toda a rede.

E como está a Rede DORA 
atualmente?
Ainda está em projeto, não tivemos condições de 

implementá-la, apesar de já estar bem desenhada. 

Devemos ter algo para organizar a rede e precisa-

mos ter um equivalente da linha rara, por isso foi 

assinado o convênio com a Raríssimas, de Portugal. 

O Projeto Raríssimas é o modelo ideal no  diagnós-

tico e tratamento de doenças raras. 

Como a senhora vê o tratamento de 
doenças raras no Brasil?
Acho que estamos nos organizando. Existe um inte-

resse crescente pelo assunto e estamos tentando 

organizar o atendimento, porém, é algo inicial. Para 

algumas doenças, já está mais avançado; para outras, 

menos, mas o diagnóstico genético ainda é feito 

em pouco tempo e, certamente, a implantação da 

Portaria 199 vai acelerar isso. A criança precisa de 

um atendimento completo, assim como a família. 



12

Por Daniella Pina e Danielle Menezes

A pAssos 
lentos

A Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas 
com Doenças Raras representou uma grande 
conquista aos pacientes. Entretanto, prestes 

a completar dois anos, o que se observa é que 
poucas mudanças efetivas aconteceram
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D e acordo com uma pesquisa apresentada pela 

Associação da Indústria Farmacêutica de 

Pesquisa (Interfarma), aproximadamente 13 

milhões de brasileiros possuem algum tipo de 

doença rara. Diante de tantos impasses enfrentados por essas 

pessoas, contar com um atendimento de qualidade pode ser 

uma forma de incentivo a lutar pelo tratamento ou controle 

da doença. É um direito do paciente ter o diagnóstico cor-

reto, mas, em muitos casos, essa investigação leva mais tempo 

do que o esperado. 

Para o deputado estadual Wellington Moura, um dos res-

ponsáveis pela criação da Frente Parlamentar da Saúde e 

Pesquisas Clínicas do Estado de São Paulo, ainda faltam mui-

tas ações para que o atendimento às doenças raras seja ideal. 

“Muitos avanços foram consolidados pelos diferentes gover-

nos, contudo, verdade seja dita: a falta de conhecimento dos 

sintomas por parte dos profissionais de saúde e a dificuldade 

de diagnóstico e acesso ao tratamento adequado tornam o 

atendimento às pessoas com doenças raras ainda muito defi-

citário e carente de um comprometimento efetivo dos gesto-

res.” Com o objetivo de reunir as demandas e entender quais 

melhorias são esperadas, a Frente Parlamentar foi estabelecida 

como um meio institucional para encontros de trabalho entre 

os parlamentares e interessados da sociedade civil.

Não se pode negar que houve um grande avanço nos últi-

mos anos no diagnóstico e tratamento de doenças raras. Um 

deles foi a criação da Portaria 199, que visa estabelecer uma 

linha de cuidados e atenção às pessoas com doenças raras. 

Segundo o diretor do Departamento de Atenção Especializada 

e Temática (DAET) do Ministério da Saúde, Dr. José Eduardo 

Fogolin, o Brasil é o segundo país no mundo a ter uma polí-

tica pública em doenças raras. “As pessoas passam a ter ser-

viços de referência para o cuidado em doenças raras, bem 

como exames genéticos e aconselhamento, antes não previs-

tos. Antes da política e da Portaria 199, as pessoas com doen-

ças raras e seus familiares tinham grande parte do acesso ao 

cuidado em doenças raras por meio apenas de pesquisas clí-

nicas”, afirma o especialista.  
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O fato é que, em 2016, a Portaria 199 completa dois 

anos de criação e, de lá para cá, pouca coisa foi feita. 

De acordo com Moura, ela apresenta falhas em sua 

execução. “A Política Nacional de Atenção Integral às 

Pessoas com Doenças Raras deveria se consagrar como 

um importante meio para viabilizar o atendimento 

aos pacientes raros. Contudo, apesar dos esforços, ela 

é deficitária em pontos sensíveis e merece ser revista 

para garantir, por exemplo, aconselhamento genético 

por diferentes especialistas médicos ou mesmo gene-

ralistas, uma vez que, tratando-se de doenças raras, o 

aconselhamento é da mais elevada importância.” Ainda 

segundo ele, “a Portaria testifica o esforço empreen-

dido pela sociedade civil organizada e a sensibilidade 

do Ministério da Saúde, em especial da Coordenadoria 

de Média e Alta Complexidade”. 

De acordo com o diretor do DAET, a Portaria tem 

como objetivo “reduzir a mortalidade e a incapacidade 

causadas por essas doenças, além de contribuir para 

a melhoria da qualidade de vida das pessoas com doen-

ças raras. Ela está organizada no conceito das Redes 

de Atenção à Saúde, considerando-se todos os pontos 

de atenção, bem como os sistemas logísticos e de apoio 

necessários para garantir a oferta de ações de promo-

ção, detecção precoce, diagnóstico, tratamento e cui-

dados paliativos para as pessoas com doenças raras”.  

Embora sejam exatamente o que os pacientes preci-

sam, essas ações ainda não chegaram a eles. 

Para a presidente do Conselho Diretor do Instituto 

da Criança (ICr), Dra. Magda Carneiro-Sampaio, 

houve um grande avanço no diagnóstico e tratamento 

de doenças raras  e  a  Portaria  199 veio para 

Deputado estadual 
Wellington Moura
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complementar. “Concretamente, a Portaria ainda não 

chegou aos pacientes, mas já houve toda a organiza-

ção dos documentos e foi tudo enviado à Secretaria 

da Saúde e ao Ministério da Saúde. Então, esperamos 

que logo haja o credenciamento dos diversos servi-

ços”, informa a pediatra, que trabalha no ICr há 10 

anos. Ela também é a criadora da Rede DORA, que 

prevê a integração do estado de São Paulo na luta 

contra doenças raras. 

Hoje, o Instituto da Criança é um dos hospitais 

públicos de São Paulo que têm o atendimento com-

pleto à criança que precisa de cuidados especiais. O 

hospital conta com uma grande equipe de geneticistas 

para diagnóstico até o acompanhamento familiar e, 

por isso, Dra. Magda considera o ICr um dos centros 

mais bem equipados para essa finalidade. Segundo 

Fogolin, a Rede de Atenção à Saúde conta com ações 

de promoção, detecção precoce, diagnóstico, trata-

mento, cuidados paliativos e reabilitação. 

De queM é a 
resPonsabiliDaDe?

Na cidade de São Paulo, 30% dos serviços de aten-

ção especializada de média complexidade para doen-

ças raras estão sob gestão municipal. De acordo com 

a coordenadora das Redes de Atenção à Saúde e Áreas 

Temáticas da Prefeitura de São Paulo, Iara Alves de 

Camargo, apesar de a cidade abrigar grandes hospitais 

universitários – onde é feita a maioria dos atendi-

mentos a pacientes com doenças raras –, a falta de 

protagonismo da Secretaria Estadual da Saúde acaba 

deixando a esfera municipal refém. Isso porque o 

estado responde por 70% dos demais serviços de 

média complexidade. 

Apesar da Portaria 199, ainda não existem serviços 

habilitados em atenção especializada em doenças raras 

e de referência em doenças raras em São Paulo. O 

cenário é o mesmo em todos os municípios brasilei-

ros. “Ainda não há nenhum serviço habilitado pelo 

Ministério. Isso não quer dizer que não haja ©
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“A PortAriA 199 AinDA 
é consiDerADA 

recente e os 
serviços PrecisAm 

fAzer váriAs 
ADequAções PArA 

PoDer se AjustAr A 
toDAs As questões 
que A legislAção 

exige”

Iara Alves de Camargo
coordenadora das redes 

de Atenção à saúde e áreas 
temáticas da Prefeitura 

de são Paulo
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atendimento aos pacientes com doenças raras, mas 

não há nenhum serviço que receba o recurso finan-

ceiro de incentivo que o Ministério da Saúde estabe-

leceu na Portaria 199”, esclarece Iara. 

Em 10 de novembro, o Conselho Municipal de 

Saúde convidou a Secretaria Municipal a participar do 

I Seminário Intersetorial da Atenção Integral às Pessoas 

com Doenças Raras. O evento possibilitou a aproxi-

mação com a Secretaria Estadual da Saúde e foi um 

marco importante para debater e viabilizar a política 

de atenção integral às doenças raras. “Precisamos 

unir esforços para melhorar a assistência aos pacien-

tes com doenças raras. Além da média complexidade, 

é preciso oferecer atenção básica a esses pacientes – 

100% desses serviços estão sob a tutela do município. 

Esse diálogo é importante para atendermos os pacien-

tes de forma integral.”

Os desafios relacionados à atenção aos pacientes 

com doenças raras são inúmeros. Embora julgue o 

cenário na cidade de São Paulo favorável, Iara reco-

nhece que ainda é necessária a adoção de muitas 

medidas, principalmente com relação à educação. “É 

preciso trazer às equipes de saúde um conhecimento 

mais amplo e profundo acerca das doenças raras. Um 

alerta com relação à Portaria 199 é que o dinheiro 

não é tudo. As equipes precisam ser dotadas de um 

conhecimento maior para detectar os sinais de doen-

ças raras o mais breve possível, orientar a família e 

chegar ao diagnóstico o mais rápido possível.”

Segundo ela, existe uma proposta de fazer isso por 

meio de um processo de educação permanente, prin-

cipalmente de técnicos de equipes multidisciplinares 

que atuam em unidades de saúde especializadas e bási-

cas, para que saibam reconhecer sintomas e possam 

encaminhar os pacientes para outros níveis de atenção 

especializada. “O encaminhamento genético tem que 

estar muito bem amarrado nesse aspecto para dar iní-

cio às terapêuticas cabíveis”, explica. 

“Nosso desejo ardente é poder discutir as linhas de 

cuidado aos pacientes raros com mais profundidade. 

Para isso, precisamos continuar a parceria que come-

çamos a estabelecer com a Secretaria Municipal. 

Acreditamos que a questão da Portaria 199 poderia ser 

mais acelerada se a Secretaria Estadual tivesse assumido 

seu protagonismo desde o início. Não temos condição 

de convocar essa discussão sem a coordenação do estado. 

A situação municipal resulta em uma absoluta ineficá-

cia se não estivermos com eles. Os pacientes precisam 

saber que uma andorinha só não faz verão”, conclui a 
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cursos online com carga horária de 40 horas para forma-

ção de teleconsultores (Telessaúde). Esses cursos têm o 

intuito de treinar profissionais da atenção básica de saúde 

para o melhor reconhecimento das doenças raras e, pos-

teriormente, encaminhá-los para os serviços de atenção 

especializada ou de referência, tornando o diagnóstico 

e tratamento o mais precoce possível.

“As pessoas com doenças raras passarão a ter mais 

acesso a serviços especializados e de referência, o que 

deve resultar em diagnósticos mais precisos e também 

no aconselhamento genético, além de dar maior visi-

bilidade e melhoria à qualidade de vida, com oferta da 

atenção integral”, afirma Dr. Fogolin. Ainda segundo 

ele, outro ponto positivo da Portaria são as Diretrizes 

para a Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras 

no âmbito do SUS, que já estão disponíveis. 

Além disso, o Ministério da Saúde está desenvolvendo 

os protocolos clínicos para a atenção às pessoas com 

doenças raras. “Também foi lançado edital de pesquisa 

em doenças raras e houve inclusão, junto ao MEC, do 

tema aconselhamento genético nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Medicina. Outra 

ação é o projeto RarasNet, pelo qual está sendo desen-

volvido aplicativo móvel para divulgação de informações 

sobre doenças raras”, conclui o diretor. 

Já a Frente Parlamentar da Saúde e Pesquisas Clínicas 

trabalha para melhorar o atendimento e o diagnóstico 

precoce de doenças raras. Uma dessas iniciativas foi a 

implantação do PL 1303/2015, que torna obrigatório o 

teste do pezinho ampliado em todo o estado de São 

Paulo, aumentando  as chances de sobrevida e melhora 

na qualidade de vida de crianças diagnosticadas com 

doenças raras. “A ampliação do teste do pezinho é uma 

solicitação antiga da Associação Paulista dos Familiares 

e Amigos dos Portadores de Mucopolissacaridoses e 

Doenças Raras (APMPS-DR), que pudemos atender 

e estabelecer por meio de um projeto de lei”, afirma o 

deputado Moura. 

coordenadora das Redes de Atenção à Saúde e Áreas 

Temáticas da Prefeitura de São Paulo.

avanços 
Com a Portaria 199, o atendimento às doenças raras 

tende a ganhar novos rumos. As melhorias estão previs-

tas não somente para o paciente, mas também para a 

equipe do Sistema Único de Saúde (SUS), que receberá 

treinamento diferenciado para atender aos casos de doen-

ças raras. Desde o ano passado, já foram realizados dois 
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Vencendo 
a loteria 
genética

A história do paciente que 
enfrentou sua doença rara 

hereditária refundando a as-
sociação de pacientes

em 
frente
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D iferentemente de muitos pacientes de 

doenças raras, Fabio Figueiredo de 

Almeida não passou pela fase de dúvida 

a respeito de seus sintomas e manifesta-

ções clínicas, algo tão comum quando falamos em pato-

logias desconhecidas pela maior parte dos médicos. Em 

vez disso, teve que lidar por muitos anos com a expec-

tativa e o medo de desenvolver a doença que assistiu 

vitimar seu pai e avô, além de diversos tios e primos: a 

polineuropatia amiloidótica familiar (PAF), também 

conhecida como paramiloidose.

Por causa dessas circunstâncias familiares, a doença 

sempre foi uma indesejada companheira da família. A 

paramiloidose é uma patologia genética dominante, em 

que os filhos têm 50% de chance de herdar o gene da 

doença se um dos pais o possuir. Alguns primos distan-

tes dele viajaram ainda na década de 1980 para Portugal 

para saber mais sobre a doença devido ao grande número 

de pesquisas sobre a PAF no país, por causa da grande 

incidência do gene na população portuguesa. Tais conhe-

cimentos foram fundamentais para que toda a família 

pudesse entender o tipo de mal que atingia tantos indi-

víduos durante tantos anos, além de dar o impulso para 

os primeiros passos na luta contra a doença.

Busca pelo diagnóstico
Depois da morte do pai após 11 longos anos de luta, em 

1999, a angústia de Fabio apenas aumentou. A vontade de 

saber de uma vez por todas se tinha sido sorteado na lote-

ria genética o fez realizar um teste em 2006, quando 

tinha 30 anos. O resultado positivo eliminou a dúvida, 

mas só serviu como pontapé inicial de sua jornada. Seis 

anos depois, já em 2012, ele começou a sentir dores e 

cansaço nas pernas, alguns meses depois de seu irmão 

passar pelos mesmos sintomas acompanhados de pro-

blemas gastrointestinais.

Com os dois testes genéticos confirmando a muta-

ção no gene da doença, os irmãos passaram a buscar 

médicos que pudessem confirmar essa condição, já que 

o desconhecimento da maioria dos profissionais de 

saúde servia como barreira para um tratamento pleno 

da PAF. Após várias tentativas sem sucesso, o técnico 

em eletrônica que morava em São Paulo (SP) já se pre-

parava para deixar o Brasil rumo a Portugal, onde pode-

ria encontrar médicos acostumados a investigar essa 

condição. Pouco antes de fazer as malas, porém, ele 

ficou sabendo do Centro de Estudos em Paramiloidose 

Antônio Rodrigues de Mello (CEPARM), da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Depois da mudança de destino, Fabio e seu irmão 

desembarcaram na Cidade Maravilhosa e já nas primei-

ras consultas foram atendidos por profissionais que 

esclareceram suas dúvidas, indicando que seus sinto-

mas poderiam ser relacionados à paramiloidose. Após 

uma bateria de exames, o diagnóstico final confirmou 

as suspeitas que há meses já rondavam a família. Por 

mais que o caminho em busca de tratamento ainda 

fosse árduo, a primeira fase de confronto contra a desin-

formação já havia sido superada.

enfrentando de frente
Como em outras doenças raras, o acesso ao tratamento 

foi outro obstáculo. Fabio precisou buscar ajuda e 

entrar na justiça para conseguir liminares que possi-

bilitassem receber a medicação. Desde o começo, esse 

fornecimento não foi regular, levando a atrasos e 
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interrupções no tratamento vital para o combate de 

seus sintomas.

Por mais que tenha tido a sorte de ter sido diag-

nosticado no começo da PAF, o que impediu uma pro-

gressão maior e sequelas mais devastadoras da doença, 

Fabio possui polineuropatia sensitivo-motora nos 

membros inferiores, notada a partir da perda da sen-

sibilidade à temperatura da região do joelho para baixo, 

e maior dificuldade em caminhar, principalmente por 

períodos e distâncias longas. A paramiloidose ainda 

foi responsável pela degeneração dos nervos autonô-

micos que controlam órgãos e vasos sanguíneos, cau-

sando tonturas e perturbações intestinais, além de 

fazê-lo conviver com outras dificuldades como dores 

e fadigas que flutuam entre um desconforto e mani-

festações incapacitantes.

Mudança de cenário
Depois de ser diagnosticado, Fabio chegou a buscar 

apoio, sem sucesso, da Associação Brasileira de 

Paramiloidose (ABPAR) - ele só conseguiu uma res-

posta do então presidente da entidade bastante tempo 

depois, quando grupos de pacientes que se reuniam 

nas redes sociais já discutiam a necessidade da rea-

tivação de uma associação que pudesse representá-

-los em suas lutas. Após conseguir acesso à medicação 

na justiça, entretanto, o jovem decidiu que seria egoísmo 

guardar essa informação e não compartilhar o cami-

nho das pedras com outros pacientes.

Com muito esforço e o apoio do CEPARM, ele 

conseguiu realizar um encontro de pacientes meses 

antes do Simpósio Internacional de PAF no Rio de 

Janeiro (RJ), em 2013. O processo exaustivo envol-

veu desde o contato com pacientes até a reunião de 

informações e doações para o novo site da entidade. 

Fabio não se deu conta de seu grau de envolvimento 

até que no dia do evento o então presidente da 

ABPAR lhe disse pessoalmente que ele deveria assu-

mir a entidade.

Depois de um ano e meio resolvendo a parte legal 

e burocrática da associação e a eleição da nova dire-

toria, a associação foi regularizada e teve seu estatuto 

Assim como outras doenças genéticas de início tar-

dio, a PAF traz componentes psicológicos impor-

tantes. O principal agravante é que a doença possui 

diversos sintomas debilitantes que começam a se 

manifestar entre os 25 e 35 anos do paciente, exa-

tamente na fase da vida em que a pessoa busca 

estabilizar-se em sua vida pessoal e profissional. 

Além disso, existem os lutos precoces enfrentados 

na família, o progresso da doença com sintomas 

assustadores e o medo de passar a condição para 

os filhos - algo que hoje pode ser evitado graças às 

técnicas de fertilização in vitro com diagnóstico 

genético pré-implantatório (ainda não disponível 

pelo Sistema Único de Saúde - SUS). Por esses 

fatores, é extremamente importante um acompa-

nhamento psicológico de pessoas com paramiloi-

dose e de seus familiares.

Apoio psicológico

encontro com o representante 
da Associação Portuguesa de 
Paramiloidose, em maio de 2015
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Estudos epidemiológicos no norte de Portugal (área 

considerada endêmica da doença) encontraram uma 

prevalência da paramiloidose de 1/1.000 e uma fre-

quência de portador de gene de 1/538 habitantes. Não 

há dados precisos sobre a doença no Brasil, mas os 

laços migratórios entre os dois países influenciaram o 

desenvolvimento da doença em pacientes brasileiros. 

Quase todas as famílias estudadas pelo CEPARM têm 

origem portuguesa.

EpidEmiologiA

reformulado, já em 2014. Depois de passar por mui-

tas dificuldades entre conseguir o diagnóstico e o 

tratamento, além de sentir na pele e em seus fami-

liares o efeito da PAF, participar do renascimento da 

ABPAR serviu como mais um incentivo para Fabio 

enfrentar sua situação e continuar lutando: um meio 

de ir além e passar a fazer a diferença.

entendendo a paraMiloidose
Segundo a especialista em neurologia e responsável pelo 

CEPARM, Dra. Márcia Waddington Cruz, existe uma 

ampla gama de doenças chamadas de amiloidoses. Nelas, 

uma proteína normal solúvel forma depósitos de fibras 

insolúveis no tecido extracelular, causando disfun-

ções em órgãos e tecidos. No caso da paramiloidose, 

considerada um tipo de amiloidose rara, uma altera-

ção genética hereditária na proteína transtirretina 

(TTR) Val30Met causa esse acúmulo - principalmente 

no sistema nervoso, ocasionando efeitos devastado-

res e progressivos. 

Seus principais sintomas são perda de sensibili-

dade nos membros (evoluindo para atrofiamento e 

perda de mobilidade), perturbações gastrointestinais 

(diarreia incontrolável, constipação, náuseas e vômi-

tos), comprometimento das funções cardíacas e renais 

e emagrecimento acentuado.

Dra. Márcia esclarece que o tratamento da doença 

é ainda limitado e as abordagens disponíveis e de 

maior sucesso são realizadas em indivíduos nos pri-

meiros estágios da doença. “Daí a importância de um 

diagnóstico precoce, algo extremamente complicado 

pela condição de doença rara, já que muitos médicos 

desconhecem seus sintomas.”

Entre os tratamentos disponíveis, estão trans-

plante hepático – já que aproximadamente 90% da 

proteína que causa o acúmulo é produzida pelo fígado 

– e medicação (utilizada para inibir e destruir as fibras 

de proteínas que se acumulam). Muitos dos medica-

mentos, porém, ainda estão em fase de testes ou 

aprovação pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), além de terem difícil acesso, exi-

gindo recursos jurídicos.

Viagem em família para 
monte Verde (mG)
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O cOrpO 
cOntra ele 

mesmO
Entenda o funcionamento e as características 

da esclerodermia sistêmica (ES)
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U ma das principais joias do corpo humano, 

o sistema imunológico é uma rede de 

intrincados mecanismos de proteção que 

garantem a saúde combatendo invaso-

res externos como vírus e bactérias. Entretanto, isso 

nem sempre acontece de forma perfeita. Uma série 

de doenças conhecidas como autoimunes são carac-

terizadas exatamente por falhas nesse sistema, fazendo 

o organismo perder a capacidade de distinguir as 

diferenças entre as ameaças externas e si mesmo. 

Essa condição faz os sistemas de defesa se voltarem 

contra as próprias estruturas do organismo, provocando 

diversos tipos de danos.

É o caso da esclerodermia sistêmica (ES), doença reu-

mática autoimune rara, de causas ainda desconhecidas 

e difícil diagnóstico. Segundo o médico reumatologista 

e coordenador da Comissão de Esclerose Sistêmica da 

Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), Percival 

Sampaio-Barros, o termo esclerodermia significa ‘pele 

dura’ e é marca de uma das manifestações da doença.

“Na esclerodermia, ocorre uma superprodução de 

colágeno por parte dos fibroblastos. Essa proteína é 

fundamental no organismo, mas, em excesso, cria o 

acúmulo de fibras que enrijecem a pele. Esse fenômeno 

é a manifestação comum da esclerodermia localizada, 

forma mais branda da doença. No caso da escleroder-

mia sistêmica, entretanto, essa formação de fibrose 

pode afetar coração, pulmões e tubo digestivo, com 

complicações sérias”, esclarece o médico.

Acompanhando a grande produção de colágeno, a 

ES também traz outros dois processos envolvidos – 

anormalidades de vasos sanguíneos e disfunção do sis-

tema imunológico –, o que a caracteriza como 

autoimune. No primeiro, os vasos sanguíneos perdem 

a capacidade normal de relaxamento e constrição que 

ocorre corriqueiramente no controle de temperatura, 

por exemplo. Como resultado, a microvasculatura acaba 

propensa a vasoespasmos, uma contração da muscula-

tura da parede dos vasos que termina por causar sua 

obstrução e até mesmo destruição.

“Esses danos vasculares são responsáveis por úlce-

ras isquêmicas e dolorosas nos dedos e podem afetar 

órgãos internos, causando crises renais esclerodérmicas 

ou hipertensão pulmonar. Além disso, também acarre-

tam o ‘fenômeno de Raynaud’, condição na qual ocorre 

um exagero na resposta a temperaturas frias, com for-

migamento, palidez e dor em mãos, pés, orelhas, nariz, 

face e joelhos”, explica Sampaio-Barros.

Com essa linha de desenvolvimento da doença, uma 

gama de sintomas paralelos de diferentes importâncias 

pode ser percebida, conforme a doença afeta estruturas 

como esôfago, estômago, rins, coração e pulmões, pre-

judicando seu funcionamento. Entre as principais com-

plicações causadas por essa condição sistêmica, estão 

dores em diversas intensidades, disfagia (dificuldade de 

engolir), refluxo, engasgos frequentes, diarreia, consti-

pação, comprometimento renal e até fibrose pulmonar, 

causando perda significativa da função respiratória.

O médico da Sociedade Brasileira de Reumatologia 

(SBR) esclarece que a esclerodermia sistêmica não tem 

cura e grande parte do tratamento se concentra em 

minimizar esses danos secundários enquanto é utili-

zado tratamento medicamentoso com imunossupres-

sores, para controle das reações exageradas do sistema 

imunológico. Essa estratégia demanda atenção redo-

brada, uma vez que diminui as defesas do organismo, 

tornando-o suscetível a infecções.

“Como o tratamento da ES se baseia na presença e 

extensão dos danos causados à pele e diversos outros 

órgãos do corpo, sua eficácia em preservar a vida do 

paciente com o mínimo possível de sequelas depende 

Dia MunDial De 
ConsCientização 
Da esCleroDerMia

Celebrada internacionalmente em 29 de junho, a 

data marca a morte do pintor e poeta suíço 

naturalizado alemão, Paul Klee. Expoente de 

estilos como expressionismo, cubismo e surrea-

lismo, ele faleceu em 1940 e só foi diagnosticado 

com esclerodermia sistêmica anos depois.
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bastante de um diagnóstico precoce da enfermidade. 

Apenas isso pode evitar o pior”, afirma.

Como doença rara, com incidência estimada glo-

balmente em 300 casos por milhão de habitantes, esse 

acaba sendo um desafio importante em diversas fren-

tes, desde as políticas públicas de acesso à saúde até as 

formações e atualizações para médicos e atuação de 

associações de pacientes. Apenas dessa forma é possível 

evitar que milhares de pessoas sofram sem acesso a 

diagnóstico e tratamento adequados.

abrapes

A Associação Brasileira de Pacientes de Esclerose 

Sistêmica (Abrapes) – www.abrapes.org.br – é uma 

entidade que tem como objetivo oferecer informa-

ções sobre a doença, além de reunir pacientes. A 

entidade existe desde fevereiro de 2007 e, desde 

então, é presidida pela artista plástica Maria do 

Rosário Costa Mauger. No livro Enfrentando a 

Esclerose Sistêmica – Lições de Vida, organizado 

pelo Dr. Percival, que traz uma série de depoimen-

tos de pacientes com ES, ela fala sobre a importân-

cia de aceitar a doença. “Tive que me adaptar a 

uma nova vida, em um ritmo bem mais devagar. Ao 

longo do tempo fui reduzindo as minhas atividades 

até chegar a um estágio em que precisei abrir mão 

de minha loja e não conseguia mais fazer ginástica. 

Enfim, vivia de uma forma mais calma, com menos 

afazeres, e poucos compromissos. Lembro bem que 

não foi fácil superar o choque, saber da notícia de 

que eu tinha ES, mas, como sou muito forte, pensei: 

‘Vou superar essa doença. Ela não vai acabar 

comigo’. Senti que precisava dessa força emocional, 

e que era necessário acreditar para que meu 

tratamento tivesse resultado. Foi nesse momento 

que consegui dar o passo mais importante: aceitar a 

doença e acolher a minha nova condição.”

Sentindo na pele
Quando se lembra do passado, a carioca de Nova 

Iguaçu (RJ) Rosa Rafael acaba retornando para alguns 

momentos-chaves para a grande mudança que ocorreu 

em sua vida. Em 2005, a professora do ensino funda-

mental dividia seus dias entre aulas, cursos e família, 

uma rotina ativa que foi interrompida em um sábado 

por uma crise de falta de ar que a fez passar mal na rua 

e desmaiar. Ela foi socorrida e levada a um posto de 

saúde, onde não foi feito qualquer exame e recebeu 

alguns calmantes para tratar o que fora diagnosticado 

à época como uma “ansiedade corriqueira”.

Ela não sabia, mas já experimentava os primeiros 

sintomas da esclerodermia sistêmica. Seus pulmões 

começavam a manifestar sinais da fibrose que diminui-

ria progressivamente a capacidade respiratória. O qua-

dro foi se agravando por diversos anos, quando dores 

frequentes nas articulações e diminuição da boca foram 

sendo somadas à já corriqueira falta de ar. Médico após 

médico, consulta após consulta, ela seguiu em frente 

passando por diversas cartelas de remédios para dor 

enquanto nenhum profissional conseguia precisar o 

motivo de seus sintomas.

A pior das crises veio em 12 de setembro de 2010, 

primeira vez em que a dor nos pés e músculos fez com 

que ela não conseguisse nem sair da cama. Atendida 

por um ortopedista em uma Unidade de Pronto 

Atendimento, Rosa passou pela experiência absurda 

de ser engessada sem ao menos ser examinada com 

uma radiologia.  Foi nesse período que acabou tendo 

que arrancar todos os dentes em uma situação deses-

peradora, vendo a boca carnuda da qual sentia tanto 

orgulho diminuir cada vez mais, com dentes empilha-

dos e amolecidos.

Como outros pacientes de doenças raras, ela sempre 

teve que conviver com a incerteza e diversos diagnósticos 

incorretos – um dos que ela lembra com exatidão foi o de 

doença mista do tecido conjuntivo. Em suas palavras, os 

médicos “não entendiam o que se passava e preferiam jus-

tificar com ‘um pouquinho de cada doença’”.
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A situação só começou a mudar em 2011, quando uma 

reumatologista com o conhecimento certo analisou seu 

caso e, suspeitando da doença rara, encaminhou Rosa para 

o Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ). Ela fez uma bateria de exames para con-

firmar as suspeitas e teve suas primeiras sessões de trata-

mento adequado, seis anos após seus primeiros episódios. 

Terminava a saga do diagnóstico, dando espaço para seu 

período de luta e engajamento que dura até hoje.

Após a atenuação de seus sintomas com o tratamento, 

a professora passou a buscar cada vez mais informações 

sobre a doença, encontrando grupos de pacientes como a 

Associação Brasileira de Pacientes de Esclerose Sistêmica 

(Abrapes). A partir desse contato, atuar no movimento de 

pacientes com doenças raras se transformou em uma nova 

terapêutica, ajudando a levar cada dia e buscar conscien-

tizar a sociedade a respeito da importância de um diagnós-

tico mais eficiente, algo que teria poupado sua capacidade 

respiratória, afetada hoje por fibrose e hipertensão pulmo-

nar por causa do período sem tratamento adequado.

Fazendo um retrospecto de sua história, seu auto-

diagnóstico é certeiro: “Fui prejudicada por ter uma 

doença desconhecida que, por muitos anos, perma-

neceu sem tratamento. Hoje, vivo o prazer de saber 

que faço minha parte, levando informação para 

pacientes, médicos e público geral, poupando anos 

de caminhada para diversas pessoas. Essa sensação é 

ótima e me  faz seguir em frente”.

•  Enrijecimento da pele

•  Anormalidades nos vasos 

sanguíneos: perda da 

capacidade normal de 

relaxamento e constrição

•  Danos vasculares respon-

sáveis por úlceras 

isquêmicas e dolorosas 

nos dedos e que podem 

afetar órgãos internos, 

causando crises renais 

esclerodérmicas ou 

hipertensão pulmonar

•  Disfunções do sistema 

imunológico

•  ‘Fenômeno de Raynaud’, 

condição na qual ocorre 

um exagero na resposta a 

temperaturas frias, com 

formigamento, palidez e 

dor em mãos, pés, orelhas, 

nariz, face e joelhos

sintoMas e efeitos Da esCleroDerMia sistêMiCa

• Formação de fibroses 

    que podem prejudicar 

o funcionamento de 

coração, pulmões, 

esôfago e rins 

SintomaS paraleloS
Dores em diversas 

intensidades, disfagia 
(dificuldade de 

engolir), refluxo, 
engasgos frequentes, 

diarreia, constipação, 
comprometimento renal e 

até fibrose pulmonar, 
causando perda 
significativa da 

função respiratória
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Fundamentais
Mercado oferece produtos e serviços voltados ao 

bem-estar de pessoas com doenças raras

Por Fernando Inocente
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M elhorar a qualidade de vida, 

certamente, é um dos grandes 

objetivos das pessoas em geral. 

No caso das pessoas com doen-

ças raras, isso é fundamental, uma vez que as 

limitações das atividades relacionadas ao auto-

cuidado - alimentação, higiene pessoal, banho e 

vestuário - e à locomoção são apenas as principais 

dificuldades que elas enfrentam em maior ou 

menor grau, dependendo das complicações que 

envolvem cada doença. “É por essa razão que é 

necessária uma avaliação específica e minuciosa 

para identificar detalhadamente as principais difi-

culdades a serem trabalhadas e, assim, elaborar 

um plano de tratamento voltado às necessidades 

de cada paciente”, explica a fisioterapeuta do 

Centro de Referência em Erros Inatos do Metabo-

lismo (Creim), da Universidade Federal de São 

Paulo (Unifesp/EPM), Rosângela Maria da Silva.

Segundo ela, que também é mestre em ciências 

pediátricas pela Unifesp, devido ao caráter multis-

sistêmico das doenças, que atingem diferentes sis-

temas e órgãos do corpo, é preciso uma aborda-

gem multidisciplinar com geneticista, neurologis-

ta, fisiatra, pediatra, clínico geral, cardiologista, 

pneumologista, nefrologista, reumatologista, 

ortopedista, oftalmologista, otorrinolaringologis-

ta e psiquiatra, além de enfermeiro, nutricionista, 

fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, peda-

gogo, educador físico, terapeuta ocupacional e 

fisioterapeuta para o tratamento adequado dessas 

pessoas. “O ideal é que esses pacientes tenham 

acesso a todos os profissionais da equipe multi-

profissional envolvidos em seu processo de doen-

ça, principalmente os relacionados à reabilitação, 

como o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional.”

Ações
Rosângela revela que a fisioterapia deve ser desti-

nada a otimizar e preservar as funções fisiológica 

e motora, minimizando o impacto clínico no pro-

cesso da doença, prevenir e diminuir as complica-

ções secundárias, além de promover e manter o 

nível máximo de função e independência funcio-

nal, maximizando os benefícios de quaisquer 

outras terapias que possam se tornar disponíveis. 

“Alongamentos musculares são fundamentais 

para o aumento ou manutenção da flexibilidade 

do movimento”, afirma a profissional, ao citar que 

órteses de MMII e MMSS são indicadas para evi-

tar o aparecimento de deformidades articulares, 

por meio do adequado alinhamento biomecânico.  

De acordo com a fisioterapeuta, a terapia 

ocupacional é importante por oferecer adapta-

ções dos utensílios das atividades do dia a dia, 

móveis e ambiente da casa, indicando as modifi-

cações mais apropriadas, ajudando o paciente a 

recuperar, desenvolver e construir habilidades 

que auxiliem em sua independência. “A fisioterapia 

pode proporcionar a condição sensório-motora 

necessária para que o terapeuta ocupacional oti-

mize sua atuação terapêutica. Ambas podem pro-

mover estratégias que aumentem o potencial fun-

outubro/novembro/dezembro 2015
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cional de cada pessoa, melhorando sua funcionalida-

de, autonomia e qualidade de vida.”

Em geral, pacientes com doenças raras podem 

apresentar problemas relacionados à marcha, devido à 

fraqueza muscular progressiva, além de espasticidade, 

deformidades articulares nos membros inferiores, défi-

cit de equilíbrio, perda sensitiva e ataxia, entre outros. 

Por isso, pessoas com dificuldades na marcha 

podem ter a indicação de um dispositivo auxiliar 

de locomoção. “Esses equipamentos assistivos 

englobam componentes que auxiliam na realização 

de tarefas do cotidiano e na adaptação da comuni-

cação, deambulação, posição sentado e condução 

de veículos, além de equipamentos sofisticados 

para a construção de cadeiras de rodas motoriza-

das”, diz Rosângela.

Quanto à mobilidade, os mais comuns, de acordo 

com a fisioterapeuta, são os andadores, bengalas e 

muletas. Órteses, próteses e cadeiras de rodas também 

podem ser indicadas para melhorar a locomoção des-

ses pacientes. “De forma geral, são usados para ampliar 

a base de sustentação e melhoria do equilíbrio, sendo 

que os andadores proporcionam maior estabilidade. 

Porém a principal desvantagem é a necessidade de 

ambientes com mais espaço para utilizá-los.”

A cadeira de rodas também merece atenção espe-

cial, já que na escolha entre a manual ou motorizada 

deve-se levar em consideração o potencial do motor, as 

necessidades e condições socioeconômicas do usuário. 

“A mobilidade, autonomia, conforto e segurança 

podem ser comprometidos caso a cadeira não esteja 

de acordo com as necessidades específicas do usuário. 

Além disso, adaptações incorretas podem acarretar 

danos, levando a posturas inadequadas, ocasionando 

dor e prejudicando funções, como respiração e deglu-

tição”, atesta a profissional. Ela ressalta ainda que o 

uso de recursos ou serviços de tecnologia assistiva 

não deve ser encarado como sinal de incapacidade, 

mas sim um meio de proporcionar às pessoas com 

necessidades maior independência, bem-estar e 

inclusão social.

AssistênciA domiciliAr 
De olho em um nicho de mercado, a empresa carioca 

Pronto Assistência oferece planos de equipamentos 

médico-hospitalares. O objetivo é prestar um serviço 

adicional, agregando aos planos de saúde suplementar 

que não incluem na cobertura cadeiras de rodas, mule-

tas e camas hospitalares, tanto para as empresas de 

care services quanto para pessoas físicas. “Queremos 

que toda a população tenha acesso a esses equipamen-

tos quando for preciso, mas por um valor acessível por 

mês”, destaca o sócio Robson Limeira.

Ele explica que são oferecidos três planos, que 

variam de R$ 9,90 a R$ 29,90 por mês. A carência, de 

acordo com Limeira, é de três meses e o cliente pode 

utilizar um dos equipamentos incluídos na cobertu-

ra por até três meses a cada ano. “Há também outros 

dois planos, sem carência, em que se pode utilizar 

um dos equipamentos por tempo indeterminado 

durante o contrato, disponíveis por R$ 199,90 e R$ 

399,90 por mês”, revela.

Hoje, a empresa atende a região metropolitana do 

Rio de Janeiro e tem planos de expansão para outros 

grandes centros a partir de 2016.   
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Produtos que fazem a diferença

assistente de tosse comfort cough
Auxilia os pacientes a eliminar as secreções brônqui-

cas quando eles não podem tossir. Possui configura-

ções ajustáveis de fluxo e pode ser usado com másca-

ra facial, bucal ou com um adaptador para tubo endo-

traqueal ou traqueostomia. Fabricante: Seoil Pacific

Banho Br Sanitário
Em aço carbono e pintura eletrostática 

epóxi, tem apoio de braços removíveis, 

recipiente coletor e freios bilaterais. 

Capacidade para 90 Kg. 

Fabricante: Ortopedia Jaguaribe

cadeira de rodas Ágile reclinável
Destinada a fornecer alta concentração de oxigênio 

suplementar a pacientes que necessitam de oxigenio-

terapia de baixo fluxo, pode ser usada por pacientes 

adultos e pediátricos de modo contínuo em domicílio, 

clínicas ou hospitais. Fabricante: Lumiar

oxímetro de dedo Sun Five
Com pulsação e índice de perfusão, afere FC e SpO2. 

Possui alarme sonoro e visual, quatro direções de 

rotação de tela, tolerante à luz e movimento. À prova 

de colisão e conta com gráfico de barras, intensidade 

de pulso e pletismografia. Fabricante: Lumiar

cadeira de rodas Ágile
Em alumínio e com estrutura dobrável, possui estofa-
mento em náilon, rodas traseiras de 24” em alumínio 

com pneus infláveis e freios bilaterais reguláveis. 
Apoios de pés articuláveis, rebatíveis e sistema de des-

montagem rápida. Capacidade para 120 Kg. 
Fabricante: Ortopedia Jaguaribe

Ventilador astral 150
Para uso invasivo e não invasivo e com três 

configurações de circuito (fuga, simples com válvula e 

duplo), tem oito horas de bateria interna e 16 horas de 

externa. Leve e portátil, pode ser usado por adultos e 

crianças, a partir de cinco quilos. Fabricante: ResMed
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A presidente da 
Associação Paulista de 
Mucopolissacaridoses 
e Doenças Raras 
(APMPS-DR), Regina 
Próspero, e a assessora 
jurídica da Associação, 
Amira Awada, tiveram 
uma audiência com o 
novo ministro da Saúde, 
Marcelo Castro, em 27 de 
outubro. Na oportunidade, 
de acordo com Regina, a 
APMPS-DR pôde expor a 
situação atual e as lutas 
pelas quais passam as pes-
soas com doenças raras. 

APMPS-DR teM AuDiênciA coM 
novo MiniStRo DA SAúDe

APMPS-DR é recebida pelo novo Ministro da Saúde, Marcelo Castro (ao centro)

O encontro pôde ainda 
reforçar com o repre-
sentante do Ministério a 
intensa luta da Associação 
e mostrar que a entidade 
está disposta a seguir 
com esse trabalho que, 
em 2016, completa 15 
anos.  Aproveitando o 
dia em Brasília (DF), a 
APMPS-DR esteve pessoal-
mente na sede da Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) para 
agradecer o apoio e 
atenção dispensada à 
Associação pela ocasião 

da falta do medicamento 
para mucopolissacarido-
ses no estado de São Paulo. 
“Remédio entregue, famí-
lias felizes! Foram tantos 
os telefonemas e tantas 
cobranças, e os represen-
tantes da Anvisa sempre 
nos trataram com carinho 
e solicitude. Mereciam um 
agradecimento. Viemos 
pessoalmente”, ressalta a 
presidente da Associação. 
Ela explica que foi fisca-
lizar a compra de medi-
camentos para não haver 
nova falha.
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A Associação Brasileira de Síndrome de 
Williams (ABSW) realizou, entre os dias 30 
de outubro e 2 de novembro, o 7º Encontro 
Nacional da Síndrome de Williams e o 
1º Workshop Internacional de Síndrome de 
Williams. O professor Danilo Moretti Ferreira, 
do Instituto de Biociências da Unesp de 
Botucatu, foi o presidente de ambos os eventos.
No primeiro dia, convidados internacionais 
palestraram sobre os temas de suas pesquisas 
envolvendo a síndrome de Williams.  Na sequên-
cia dos dias, ocorreram apresentações de mais 
de 15 associações internacionais de síndrome de 
Williams de diversos países, além das apresenta-
ções das 25 associações estaduais de síndrome 
de Williams do Brasil ou núcleos da ABSW. 
Foram realizadas 12 oficinas sobre tópicos espe-
ciais que envolvem a síndrome de Williams, nas 
quais 12 profissionais com vasta experiência na 
doença realizaram pequenas conferências sobre 
seus temas de pesquisa com posterior debate 
com os pais sobre suas preocupações e dúvidas 
sobre sexualidade, odontologia, fonoaudiolo-
gia, psicologia, educação, psiquiatria, educa-
ção, direitos etc. 
A programação foi fechada com uma conferên-
cia magna com um dos principais pesquisadores 
brasileiros sobre a síndrome de Williams, além de 
depoimentos de adolescentes de 15 anos ou mais, 
com o tema Eu tenho a síndrome de Williams.
Entre os participantes, estiveram pessoas com a 
síndrome, pais, familiares, pesquisadores, profis-
sionais de saúde, profissionais de educação inclu-
siva, profissionais de direitos da pessoa 
com deficiência, estudantes e outros interessados.

Fundado em 1997, alguns anos após o 

acidente de carro que deixou a psicóloga e 

publicitária Mara Gabrilli tetraplégica, o 

Instituto Mara Gabrilli (IMG) surgiu inicial-

mente com foco no apoio a atletas com 

deficiência. Hoje, o Instituto, que comemo-

rou 18 anos de atuação em novembro, atua 

em outras áreas, incluindo social, saúde, 

pesquisa científica e acessibilidade cultural. 

“Desde a fundação do IMG, tinha o sonho 

de transformar a vida de quem, assim como 

eu, tinha uma deficiência, mas não tinha as 

mesmas oportunidades. É gratificante olhar 

nossa trajetória e ver que, em 18 anos de 

atuação, o Instituto ampliou suas ações e 

consolidou uma rede de proteção e direitos 

para as pessoas com deficiência”, afirma 

Mara Gabrilli, lembrando que muito ainda 

precisa ser feito.

Para comemorar seus 18 anos e arrecadar 

fundos para seus projetos, o IMG promo-

veu um leilão beneficente em São Paulo, 

em 3 de dezembro, com obras de 40 

renomados artistas brasileiros, como Di 

Cavalcanti, Lygia Clark, Aldemir Martins, 

Antonio Peticov e Guto Lacaz. Os recursos 

captados serão investidos na continuidade 

das iniciativas do IMG, como o projeto 

Cadê Você?, que desde 2010 já localizou e 

atendeu mais de mil pessoas com defi-

ciência que vivem em áreas de vulnerabili-

dade da cidade de São Paulo, e o Projeto 

Próximo Passo, voltado para atletas com 

deficiência de alto rendimento.

InstItuto Mara 
GabrIllI coMeMora 
18 anos coM leIlão 
De arte benefIcente

1º WoRkShoP 
inteRnAcionAl 
De SínDRoMe 
De WilliAMS
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Celebrado em 17 de novembro 

com o objetivo de sensibilizar as 

pessoas para a causa da prematu-

ridade, diversas entidades – entre 

elas, a Associação Paulista dos 

Familiares e Amigos dos 

Portadores de Mucopolissacaridoses 

e Doenças Raras (APMPS-DR) 

– apoiam e divulgam essa data. De 

acordo com a Associação 

Brasileira de Pais, Familiares, 

Amigos e Cuidadores de Bebês 

Prematuros – Prematuridade.com, 

muitos casos de partos prematuros 

acontecem sem uma causa 

identificável. “No entanto, o 

objetivo da data é conscientizar o 

maior número de pessoas possível, 

e também Governo e autoridades, 

sobre a importância de prevenir a 

prematuridade. E isso é possível 

em muitos casos!” Por isso, a 

entidade atua em prol dessa 

campanha de conscientização e 

sensibilização sobre o crescente 

número de partos prematuros e 

suas consequências para o bebê, 

sua família e sociedade. “Além 

disso, queremos refletir sobre a 

qualidade e humanização do 

atendimento oferecido aos prema-

turos e suas famílias nas Unidades 

de Terapia Intensiva (UTIs) Brasil 

afora”, finaliza a mensagem 

enviada pela entidade.

Líderes da América Latina se reuni-
ram nos dias 12 e 13 de novembro, em 
Buenos Aires (Argentina), para com-
partilhar conhecimento e dividir expe-
riências relevantes para melhorar a 
qualidade de vida das pessoas aco-
metidas por patologias relacionadas 
à hipófise. A Associação Paulista dos 
Familiares e Amigos dos Portadores 
de Mucopolissacaridoses e Doenças 
Raras (APMPS-DR) esteve presente ao 
encontro, representada por sua presi-
dente, Regina Próspero, ao lado dos par-
ceiros de luta de outras entidades de 
pacientes como Associação de Amigos 
e Portadores de Acromegalia e Doenças 
Neuroendócrinas do Ceará (Apadon-
-Ceará), Instituto Espaço de Vida, 
Fernando Romanelli, Cintia Natalia 
Solano Cantillo, María Inés Fonseca, 
Alexandre Costa, Rita Domingues e 
muitos amigos dos países vizinhos.

1º encuentro De la 
alIanza HIpófIsIs 
latInoaMérIca 

Dia MunDial Da 
PreMaturiDaDe

Presidente da APMPS-DR, Regina Próspero, 
representou a entidade brasileira
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A Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) divul-
gou recentemente o novo Rol 
de Procedimentos e Eventos 
em Saúde 2016, que irá vigo-
rar de janeiro de 2016 a dezem-
bro de 2017, definindo quem 
terá direito a realizar exames de 
genética, entre eles o de muco-
polissacaridoses. Confira:
1. Cobertura obrigatória para 
pacientes de ambos os sexos 
com diagnóstico enzimático de 
mucopolissacaridose I (alfa-
-L-iduronidase- gene IDUA) 
para aconselhamento genético 
de parentes de 1º e 2º graus com 
desejo de engravidar com finali-
dade de diagnóstico pré- -natal.  
2. Cobertura obrigatória para 
pacientes do sexo masculino 
com diagnóstico enzimático de 
mucopolissacaridose II (idu-
ronato-2- sulfatase/gene IDS) 
para aconselhamento gené-
tico de parentes da linhagem 

Em 11 de novembro, a APMPS-DR participou em Bruxelas, na 

Bélgica, de um encontro com os principais líderes mundiais de 

Associações e de ONGs para a formação da Aliança Mundial de 

Conscientização de FPI – Fibrose Pulmonar Idiopática. A APMPS-DR 

foi representada pela assessora jurídica da Associação, Amira Awada.

aliança MunDial Para 
conscientização Da FPi

importante notícia sobre as MPS

materna de 1º, 2º e 3º graus com 
desejo de engravidar. 
3. Cobertura obrigatória para 
aconselhamento genético de 
mulheres assintomáticas com 
história familiar de parentes de 
1º, 2º e 3º graus do sexo mascu-
lino com mucopolissacaridose 
II e mutação patogênica identi-
ficada. 4. Cobertura obrigatória 
de feto de ambos os sexos em 
risco para mucopolissacaridose 
tipo I, quando a mutação do 
caso índice for conhecida.
 Método de análise utili-
zado de forma escalonada: 1. 
No caso em que a mutação 
genética já tenha sido iden-
tificada na família, reali-
zar apenas a pesquisa de 
mutação específica. 2. Para 
os casos do item 1 dos crité-
rios de elegibilidade, realizar 
o sequenciamento bidirecio-
nal por Sanger ou sequen-
ciamento de nova geração 

dos éxons do gene correspon-
dente à mucopolissacari-
dose de acordo com análise 
enzimática identificada. 3. 
Para MPS II, caso o sequen-
ciamento bidirecional pelo 
método analítico de Sanger 
ou sequenciamento de nova 
geração dos éxons do gene 
IDS não detecte alterações, 
realizar MLPA (Multiplex 
Ligation-Dependent Probe 
Amplification) ou hibridi-
zação comparativa para 
pesquisa de deleções do cro-
mossomoX. 4. Para mulheres 
em risco de serem portado-
ras de MPS II, com sequen-
ciamento bidirecional pelo 
método analítico de Sanger, 
sequenciamento de nova 
geração e MLPA (Multiplex 
Ligation-Dependent Probe 
Amplification) normais, rea-
lizar pesquisa de rearranjo 
entre o gene IDS e o pseudo-
gene IDS2. 
Fonte: Dr. Salmo Raskin, 
geneticista de Curitiba

©  apMps-Dr / arquivo
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A Associação Paulista de 

Mucopolissacaridoses e 

Doenças Raras (APMPS-DR) 

realizou, em 5 de dezembro, o 

3º Encontro Paulista de 

Acromegalia. O evento, 

realizado no Hotel Monreale, 

em Guarulhos (SP), reuniu 

entidades de pacientes, 

pessoas com acromegalia, 

familiares e amigos para 

discutir o acesso ao tratamento 

da doença, o panorama atual e 

a troca de experiências entre 

os diferentes agentes que 

atuam nesse cenário. Confira 

mais sobre o evento no site e 

nas redes sociais da 

APMPS-DR.

Para celebrar o aniversário de 40 anos 
do Instituto da Criança do HCMFUSP, 
celebrado dia 11 de Novembro, o ICr 
recebeu a presidente da Raríssimas 
de Portugal, Paula Brito e Costa,  para 
assinatura do Termo de Cooperação 
Técnico-Científico, que sela uma parceria 
entre o Instituto e a associação portuguesa. 
Além disso, a APMPS-DR e a Raríssima do 
Brasil terão participação efetiva nas discus-
sões voltadas às Doenças Raras. 
Além da presidente da Raríssimas de 
Portugal, também estavam presentes a pre-
sidente da APMPS-DR, Regina Próspero, o 
superintendente do ICr, Dr. Antônio José 
Pereira, a presidente do Conselho Diretor 
do Instituto, Dra. Magda Carneiro-Sampaio, 
entre outros. Após a assinatura, Paula Brito 
e Costa apresentou a sede da Raríssimas, 
denominada de Casa dos Marcos, que foi 
fundada em fevereiro de 2014. 

InstItuto Da crIança 
fecHa parcerIa coM a 
raríssIMas De portuGal

3º encontro 
Paulista De 
acroMeGalia

Encontro também firmou a participação 
da APMPS-DR nas discussões 

Evento reuniu entidades de 
pacientes, familiares e amigos






