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EDITORIAL

REGINA PRÓSPERO
Presidente da APMPS-DR
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O que diferencia um dia comum de um 
dia especial na vida de uma pessoa? 

Alguns diriam que uma grande conquis-
ta pessoal ou profissional, como foi o 

estabelecimento da Política Nacional de 
Atenção Integral às Pessoas com Doenças 

Raras, em 30 de janeiro de 2014. Outros 
lembrariam uma data comemorativa, 

como o Dia Mundial das Doenças 
Raras - 29 de fevereiro –, ou ainda o 

aniversário de uma pessoa ou fundação 
de uma entidade, como o 5 de julho de 

2001 é para a APMPS-DR. Em suma, 
todas essas são formas válidas para se 

diferenciar um dia especial. Entretanto, o 
que realmente importa na vida de quem 
se lembra de um ou de outro dia especial 
é a postura e a atitude diante do cenário, 

seja ele esperado, seja inesperado. Por 
isso, a Associação Paulista dos Familiares 
e Amigos dos Portadores de Mucopolissa-

caridoses e Doenças Raras parabeniza as 
pessoas com doenças raras, familiares, 

amigos, profissionais de saúde e gestores 
que têm atitude, a atitude de querer fazer 
um dia especial em suas vidas e também 
nas vidas de outras pessoas. Esta edição 
da Vidas Raras traz a cobertura do Dia 

Mundial das Doenças Raras e uma 
reportagem especial sobre o início da 

história da APMPS-DR. O Conheça 
fala mais sobre as características, sin-

tomas e tratamento da lipodistrofia; 
em P&D, veja o depoimento de pessoas 
que optaram pela gravidez de embrião 

selecionado para reduzir os riscos de 
doenças genéticas. Por fim, acompanhe 

e torça pelos nossos atletas paralím-
picos nos jogos que acontecem em se-

tembro, no Rio de Janeiro (RJ).Tenham 
todos uma ótima leitura e lembrem-se 

de fazer o dia de hoje especial!

UM DIA 
ESPECIAL
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doenças 
raras
nas redes 
sociais:

facebook.com/apmpsdr
Os RAROS SÃO GUERREIROS que 
lutam incansavelmente para viver. 
Eles merecem nossa homenagem, 
carinho e orações. FEVEREIRO é o 
mês da Conscientização das Doenças 
Raras e pedimos a você que seja um 
amigo da VIDA! Lute conosco!

Associação Paulista de Medicina a 
@apm_sp - Conheça doenças 
raras que deixaram de ser um 
mistério graças ao projeto 
100 mil Genomas

I support Rare Disease Day because…
it brings hope to millions worldwide!
@findacure_fdn

Acesse youtube.com/rarediseaseday e 
veja o vídeo oficial do Dia Mundial das 
Doenças Raras 2016!

Dicas de maquiagem, produtos de beleza, 
momentos pessoais e viagens é um pouco 
do que você vai encontrar no canal de Julia 
Rezende, 19 anos, no Youtube. A MPS VI nunca 
foi desculpa para a jovem carismática e extro-
vertida de Vitória (ES). Ela se jogou no universo 
digital e, desde 2013, tem um canal de vídeos 
com grande repercussão nas redes sociais. 

Recentemente, ela teve um sonho realizado 
pela Make-a-Wish, organização não governamen-
tal (ONG) que realiza sonhos de crianças e ado-
lescentes com doenças que coloquem suas vidas 
em risco. Ela ganhou vários equipamentos audio-
visuais para aprimorar a produção dos vídeos 
que faz no Youtube.

Assista aos vídeos acessando youtube.com.br 
e digitando na barra de pesquisa “Julia Rezende”. 
Conheça também o trabalho da 
Make-a-Wish® em www.makeawish.org.br

Você sabia que a revista Vidas Raras 
existe desde 2014? Já são oito edições 
desde o início do projeto. Os interessados 
podem ter acesso ao arquivo das edições 
pelo site da APMPS-DR: basta acessar 
apmps.org.br, clicar no ícone da revista e 
preencher o cadastro. É simples e rápido! 
Se preferir, você também pode enviar 
uma solicitação para receber a revista 
impressa. Saiba mais no site.
Prestigie, leia, compartilhe a revista e 
ajude a fazer as informações sobre as 
doenças raras chegarem ao maior 
número possível de pessoas! 

VIDAS RARAS DISPONÍVEL 
NO SITE DA APMPS-DR

JOVEM COM MPS ABRE 
CANAL NO YOUTUBE PARA 
DAR DICAS DE BELEZA, 
CULTURA E LAZER
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Por DANIELLA PINA
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H á um provérbio chinês que diz: “O pes-

simista se queixa do vento. O otimista 

espera que ele mude. O realista ajusta as 

velas”. Na prática, o ajustar de velas nada 

mais é do que encarar os desafios de frente, sem deixar 

que o medo e as incertezas vençam a esperança e a resi-

liência. É com esse pensamento, comum entre funcio-

nários e voluntários da Associação Paulista dos Familiares 

e Amigos dos Portadores de Mucopolissacaridoses e 

Doenças Raras (APMPS-DR), que a entidade chega ao 

seu 15º ano de existência. Com a certeza de que haverá 

mais esperança do que pedras no caminho, a presi-

dente, Regina Próspero, explica que o trabalho da 

Associação é devolver às famílias a vida. “Somos uma 

fábrica de esperança.” 

Apesar das dificuldades políticas e econômicas que 

marcaram 2015, Regina acredita que 2016 seguirá 

um caminho diferente, com protocolos saindo do 

papel e projetos de lei melhor encaminhados. Nas 

próximas páginas, a presidente da APMPS-DR faz 

um balanço do ano que passou e descreve as primei-

ras “velas a serem ajustadas”. 

Como a senhora avalia 2015 para as 
pessoas com doenças raras? Sob o 
ponto de vista médico, houve algum 
avanço significativo?
Tivemos conquistas importantes, como a definição 

de alguns produtos voltados a patologias raras que 

estavam sendo aguardados há bastante tempo. Esses 

Presidente da APMPS-DR, Regina Próspero 
fala sobre as expectativas para 2016 e 
as motivações para “nunca desistir”

FÁBRICA DE 
ESPERANÇA
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tratamentos finalmente vieram para o Brasil e mui-

tos pacientes já estão sendo beneficiados, tanto de 

mucopolissacaridose quanto de outras doenças raras. 

Vale destacar, contudo, que tais conquistas foram 

muito sofridas, porque foram todas por meio de 

ações judiciais. De qualquer forma, o que importa 

é que nossos pacientes já estão sendo tratados. Por 

outro lado, um dos pontos altos de 2015 também 

está relacionado aos medicamentos, só que à falta 

deles. Tivemos problemas em vários estados, o que 

acabou causando muito transtorno e angústia, tanto 

para os pacientes quanto para a Associação. 

O que destacaria como desafios e conquis-
tas, agora do ponto de vista político?
Nesse aspecto, infelizmente, foram poucas conquis-

tas. Na verdade, foram mais desafios e frustrações, 

a  c i tar  os  Protocolos  Cl ínicos  e  Diretr izes 

Terapêuticas (PCDTs) que não foram concluídos. 

Existem doze protocolos que eram para ter sido 

entregues pelo Ministério Público em dezembro e 

ainda estão aguardando conclusão. O documento 

deveria ter sido enviado para consulta pública em 

dezembro e até agora ninguém deu satisfação.

Do que tratam esses protocolos?
Tratam de um rol para 12 patologias, referente à 

consulta pública de número 20. Ainda não saíram 

do papel e até agora não conseguimos avançar em 

nada em políticas públicas para doenças raras. 

O que é necessário para que esse cenário 
seja diferente em 2016?
Nossa aposta é que em 2016 alguns entraves sejam 

resolvidos, entre eles a aprovação desses PCDTs. 

Estamos trabalhando com uma perspectiva ruim na 

questão financeira, mas mantemos o pensamento 

positivo e acreditamos que muitas dessas situações 

serão resolvidas. Esses PCDTs têm que entrar em 

vigor neste ano.

Quais as principais ações programadas 
ao longo do ano?
Ainda estamos definindo algumas ações, mas uma 

delas é o lançamento do segundo volume do livro 

Doenças Raras de A a Z. A revista Vidas Raras vai con-

tinuar e também teremos os 40 anos do Instituto 

da Criança (ICr), que programou comemorações 

para o ano todo. Também vamos investir ainda mais 

em políticas públicas para tentar desenvolver alguns 

projetos de lei. Queremos avançar na triagem neo-

natal expandida e oferecer um tratamento completo 

às pessoas com doenças raras. Para isso, temos que 

trabalhar em quatro pontos fundamentais: triagem 

neonatal, diagnóstico precoce, tratamento da doença 

e inclusão de produtos na lista de medicamentos de 

alto custo do Sistema Único de Saúde (SUS). Vamos 

trabalhar muito esses pontos para garantir melhor 

qualidade de vida aos pacientes de 2017 em diante. ©
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Como a senhora avalia o crescimento da 
entidade neste período?
A APMPS-DR começou como um grupo de pais e hoje 

estamos com nove funcionários. Ainda é pouco pela 

demanda de trabalho, mas é uma imensidão diante do 

que tínhamos. Nossa equipe “dá a alma” para oferecer 

o melhor para o paciente e suas famílias. Daqui a alguns 

dias, vamos mudar para uma nova instalação, perti-

nho da sede atual - isso também mostra o quanto pro-

gredimos. Ainda não temos condições de oferecer 

atendimento médico e de cuidados paliativos, que é 

um desejo nosso, mas buscamos um melhor espaço 

para atender as famílias que nos visitam. Teremos uma 

sala mais discreta para atendê-las e para que possam 

falar sobre tudo aquilo que sentem. Estamos ansiosos 

para a mudança e para começar o ano já com 

novidades. 

Ao longo destes anos, a Vidas Raras con-
tou histórias inspiradoras de pessoas que 
se dedicam à luta de direitos das pessoas 
com doenças raras. 
Baseada em sua experiência pessoal, que 
mensagem a senhora deixaria para esses 
familiares e cuidadores?
Somos uma fábrica de esperança. Quando as famílias 

chegam até nós, estão praticamente destruídas. O 

que fazemos é montar os cacos em um mosaico bonito 

para devolvê-las a vida. Minha mensagem para essas 

pessoas é nunca desacreditar. É entender que enquanto 

existe a vida, precisamos brigar por ela. Embora seja 

um jargão, em muitas famílias isso não é efetivo. 

Vemos muitos casos em que a família desiste. Talvez 

nem tenha percebido ainda, mas já desistiu: simples-

mente está cansada e vai deixar o curso natural da 

doença avançar. Minha mensagem, portanto, é: “Não 

desista”. Mesmo diante de casos em que há pouco 

tempo de vida, invista o máximo possível em uma 

melhor qualidade de vida, para que o sofrimento seja 

menor. Ele vai existir, mas que seja ameno. 

Conte-nos mais sobre os projetos de lei 
que devem ser desenvolvidos.
Vamos entrar com um projeto de triagem neonatal; 

também pedimos para entrar na Frente Parlamentar 

com um projeto para o cuidador, garantindo um 

pouco de benefício e garantia para essas pessoas 

que, depois do paciente, é quem mais se entrega à 

causa. E também uma política para doenças raras 

em âmbito estadual. 

Em 2016, a APMPS-DR completa 15 anos. 
Como serão as comemorações? 
As comemorações começam em 29 de fevereiro e 

seguem ao longo do ano. Terá o MPS Day, que fare-

mos, como no ano passado, em 15 de maio, e esta-

mos apoiando outras associações para a criação do 

Dia Estadual da Acromegalia e da Paramiloidose. 

Olhando para trás, quais foram os fatos 
mais marcantes nestes 15 anos de 
APMPS-DR?
Tivemos muitos avanços. De vez em quando, 

comento que temos que sair correndo atrás da 

Associação, porque ela é muito mais rápida que a 

gente. As demandas chegam em uma tal velocidade 

que precisamos correr atrás delas para resolver. 

Acho, porém, que o que mais marcou nestes anos é 

o número grande de pacientes que estão em trata-

mento, coisa que não se tinha há alguns anos. De 

2007 para cá, houve um grande pool de pacientes 

em tratamento, à procura de diagnóstico e acom-

panhamento médico. As famílias estão mais empe-

nhadas em tirar esse fardo das costas, dividi-lo com 

outras pessoas e buscar soluções. Sentimo-nos feli-

zes por ver que todos os nossos pacientes eleitos 

para tratamento estão sendo tratados - não há falha 

nessa parte. É questão de meses para que o paciente 

que tem indicação seja diagnosticado, encaminhado 

e bem tratado. Isso para nós já é um grande avanço, 

não tem preço.
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Por DANIELLE MENEZES

OS RAROS 
PRECISAM 
DE TODOS

Dia Mundial das Doenças Raras foi 
marcado pela vontade de mudança 
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F evereiro é um mês diferente. É o único do 

calendário com 28 dias. A cada quatro anos, 

ele é raro. Por isso, 29 de fevereiro foi esco-

lhido para ser o Dia Mundial das Doenças 

Raras, celebrado e lembrado em várias partes do mundo. 

A data é utilizada para conscientizar a população sobre 

as doenças raras e trazer à tona a importância do diag-

nóstico precoce e do tratamento adequado aos pacien-

tes com doenças raras. 

A Associação Paulista dos Familiares e Amigos dos 

Portadores de Mucopolissacaridoses e Doenças Raras 

(APMPS-DR) reuniu, em 29 de fevereiro, diversos 

nomes da medicina nacional, representantes de outas 

associações e parceiros para um encontro na Assembleia 

Legislativa de São Paulo. Com o tema Os Raros Precisam 

de Mim, Os Raros Precisam de Todos, os palestrantes 

trouxeram fatos importantes para a luta, como melho-

res condições de tratamento, diagnóstico e medica-

mentos. Os pedidos de mudança apareciam no discurso 

de cada convidado. 

O evento foi aberto pela atriz Bianca Rinaldi, madri-

nha da APMPS-DR e presidente do Instituto Eu Quero 

Viver. Em seu discurso, ela enfatizou a importância 

desse tipo de evento para a conscientização da popu-

lação e das autoridades, que podem fazer mais pelas 

pessoas com doenças raras. Ainda na mesa de aber-

tura, a presidente da APMPS-DR, Regina Próspero, 

falou sobre as dificuldades do dia a dia de um paciente, 

ressaltando a falta de medicamentos, os tratamentos 

incompletos e a mobilidade precária, problemas que 

os raros enfrentam diariamente.

CONVIDADOS 
Na mesa solene de abertura do evento, também esta-

vam presentes o secretário-geral da Frente Parlamentar 

da Saúde e Pesquisas Clínicas de São Paulo, Dr. 

Francisco Tadeu Souza; a coordenadora-geral da 

Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), Maria Inês 

Gadelha; a diretora da Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias (Conitec), Clarice 

Petramale, e o presidente do Conselho Federal de 

Medicina (CFM), Carlos Vital.  

Engajados com a causa, os palestrantes trouxeram aos 

presentes informações sobre o dia a dia na luta pelo 

diagnóstico e tratamento de doenças raras. O primeiro 

a se apresentar foi o geneticista e especialista em neu-

rociências do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, 

Dr. Charles Marques Lourenço, que compartilhou as 

dificuldades que ele e outros colegas enfrentam para 

conseguir o diagnóstico correto de uma doença rara. 

Representando o Ministério da Saúde, Maria Inês 

Gadelha trouxe ao seu discurso o papel do modelo 

atual de saúde, que é a seguridade social. “As doenças 

raras no SUS contam, desde 2001, com o Programa de 

Triagem Neonatal, que garante o atendimento às crian-

ças testadas. Conta também com 36 protocolos de 

doenças raras. Temos as portarias que foram publi-

cadas em 2014, em que houve a inclusão não só de 

diretrizes para a organização de serviços e melhor 

gestão do processo como também exames laborato-

riais que permitem ampliar o diagnóstico de doenças 

raras e, principalmente, com duas premissas básicas: 

garantir a assistência e investir naquelas doenças que 

possam ter algum tipo de tratamento”, afirmou. A 

especialista também citou a questão dos recursos que 

Bianca Rinaldi, madrinha 
da APMPS-DR, fazendo seu 

discurso de abertura 

©
Da

ni
el

le
 M

en
ez

es
 / 

AP
M

PS
-D

R



14 janeiro/fevereiro/março 2016

o País tem hoje para oferecer o atendimento básico 

ao paciente: “O modelo de seguridade social, que é 

de financiamento estatal, é de garantir o mínimo 

vital. Mesmo assim, esse mínimo vital hoje, no Brasil, 

está pendente de alocação de recursos finitos em 

áreas prioritárias”. 

As novidades da Conitec foram trazidas pela Dra. 

Clarice Petramale, médica infectologista e especialista 

em saúde pública. Segundo ela, a Lei nº 12.401/2011 ins-

titui que nenhuma nova tecnologia pode entrar no menu 

de ofertas do sistema se não passar pelo crivo de avalia-

ção da Comissão. “Primeiro, a Conitec vai ver se esse tra-

tamento é relevante. Se sim, é eficaz e seguro? É 

custo-efetivo? É possível oferecer a todos os brasileiros? 

Esses são os primeiros pontos que serão levantados antes 

de incluir alguma tecnologia nova”, afirmou a especia-

lista. Ela também falou da Portaria 199, que completou 

dois anos em janeiro. “A Portaria instituiu a Política 

Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças 

Raras. Ela está validada e começamos a incorporar os 

exames, juntamente com a Conitec, para o diagnóstico. 

Até então, muitos dos exames são feitos pelas universi-

dades. Com a criação da Política, há também um mer-

cado para que se construa laboratórios. Assim, poderemos 

fazer esses exames aqui e de forma correta. As unidades 

serão habilitadas para isso. Já está havendo um grande 

processo no Brasil para habilitar unidades de especiali-

dade e genética clínica em doenças raras”, concluiu.  

Entre as demais apresentações, o destaque ficou tam-

bém para a deputada federal Mara Gabrilli, que compar-

tilhou problemas enfrentados no dia a dia. Há pouco 

mais de 20 anos, a deputada sofreu um acidente que a 

deixou tetraplégica. “Sempre penso que se eu tivesse 

ficado tetraplégica e nascido em uma família pobre, eu 

sei muito bem o que eu não seria, o que eu não faria e 

o que eu não teria”, afirmou. Para ela, esse tipo de evento 

é essencial para disseminar a informação sobre o assunto. 

“É muito importante porque quando alguém vai pro-

curar atendimento para doença rara, vai bater na uni-

dade básica de saúde, que está sendo gerida pelos 

municípios. Como o SUS passa pelas três instâncias, 

temos que tê-las aqui. Como eu sou parlamentar, me 

vejo com essa função de unir, para que as pessoas tenham 

mais informação e qualidade de vida. Brigamos em con-

junto porque o inimigo é a doença rara sem atendi-

mento, sem remédio e sem diagnóstico. Quanto mais 

unidos estivermos em todos os setores - saúde, acessi-

bilidade, projeto de cuidados, laboratórios -, melhor 

será. Quem vai ganhar é o usuário.” Além deles, o depu-

tado federal Wellington Moura esteve presente em uma 

das mesas, falando sobre a atuação da Frente Parlamentar 

de Saúde e Pesquisas Clínicas. 

Homenagem ao deputado estadual Wellington Moura 

CA
PA



15janeiro/fevereiro/março 2016

Mesa de encerramento, composta por Dr. Charles 
Schmidt, Regina Próspero, Dra. Greyce Lousana e 
Dr. Renato Alencar Porto, presidente da Anvisa 

Homenagem a
Guilherme Ribeiro, da Fiesp

BRASIL AFORA 
Além do evento realizado em São Paulo (SP), 

outras comemorações marcaram fevereiro como 

mês de luta e conscientização das doenças raras. 

Diversos estados realizaram ações para come-

morar a data.  Confira a seguir três deles:

III ENCONTRO PARAENSE 
SOBRE DOENÇAS RARAS 
A Universidade Federal do Pará (UFPA) realizou, 

em 29 de fevereiro, o III Encontro Paraense sobre 

Doenças Raras, em parceria com a APMPS-DR. 

Voltado para cuidadores, pacientes, profissio-

nais e estudantes da área, o evento trouxe um 

ciclo de palestras sobre doenças raras no Instituto 

de Ciências Biológicas da UFPA.

Estiveram presentes a Profa. Dra. Isabel 

Cristina Neves de Souza e o Prof. Dr. Luiz Carlos 

Santana da Silva, além de representantes de asso-

ciações para doenças raras no estado do Pará.

I FÓRUM DE DOENÇAS RARAS 
DO MARANHÃO
A Lagen - Liga Acadêmica de Genética do 

Maranhão, juntamente com a APMPS-DR, reali-

zou no Hospital Universitário Dutra, em 26 de 

fevereiro o I Fórum de Doenças Raras do Maranhão.

Esse foi o primeiro evento a abordar a temá-

tica das doenças raras no estado do Maranhão. 

O intuito foi a conscientização, ampliando o 

conhecimento do público, reunindo e agregando 

instituições relacionadas às doenças raras, além 

da sociedade em geral, assim como gestores e 

parlamentares, ao expor as dificuldades apon-

tadas por pessoas com doenças raras e colocar 

a importância da ampliação da triagem neona-

tal e, por último, evidenciar as dificuldades das 

pesquisas clínicas para doenças raras no Brasil. 

SEMINÁRIO DIA MUNDIAL 
DAS DOENÇAS RARAS
Em comemoração ao Dia Mundial das Doenças 

Raras, a Frente Parlamentar Mista de Atenção 

Integral às Pessoas com Doenças Raras promo-

veu um evento em homenagem aos pacientes, 

familiares, cuidadores, especialistas e demais 

pessoas engajadas na causa, na Câmara dos 

Deputados, em Brasília (DF), em 1˚de março.  

Com a iniciativa, a Frente Parlamentar Mista 

de Atenção Integral às Pessoas com Doenças 

Raras apresentou sua atuação que envolveu pro-

fissionais de saúde, serviços sociais especializa-

dos, companhias farmacêuticas, políticos e 

entidades reguladoras para ampliar a rede de 

apoio e assistência a pessoas com doenças raras.

O evento marcou o relançamento da cam-

panha Muitos Somos Raros e a assinatura de 

termo de cooperação técnica entre a Frente 

Parlamentar Mista de Atenção Integral às 

Pessoas com Doenças Raras e o portal Muitos 

Somos Raros, para disseminação de informa-

ções sobre o tema.©
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Por DANIELLA PINA E DANIELLE MENEZES 

DESPERTAR
Pais fundam associação para lutar contra a 
desinformação e buscar alternativas de tratamento 
para filhos com mucopolissacaridoses

ESPECIAL   15 ANOS

Há 15 anos, o pouco do que se sabia sobre a mucopo-
lissacaridose (MPS) era que se tratava de uma doença 
progressiva rara e sem tratamento. “Naquela época, 
só o que existiam eram experiências”, lembra Rita de 
Moraes Negro, membro da diretoria da APMPS-DR 
e mãe de Felipe – portador de MPS. Com o passar dos 
anos, a força e obstinação de familiares de pessoas 
com a doença permitiram que o cenário se transfor-
masse – e o tratamento, até então “inexistente”, se 
tornasse uma realidade. No ano em que comemora 
15 anos de fundação, a Associação Paulista dos 
Fa m i l i a r e s  e  A m i g o s  d o s  Po r t a d o r e s  d e 
Mucopolissacaridoses e Doenças Raras relembra essas 
histórias, que felizmente ficaram no passado. A luta 
continua, mas hoje os desafios são outros. 

16
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Dar o primeiro passo é quase sempre a tarefa 

mais difícil diante de um grande desafio. 

A empreitada se torna ainda maior quando 

não há um guia para mostrar qual direção 

seguir.  Ao fundar  a  Associação Paul ista  de 

Mucopolissacaridoses, em 5 de julho 2001, essa era a mis-

são de pais e familiares de pessoas com MPS: enfrentar 

um caminho obscuro e, até então, desconhecido. 

Na busca por informações e acesso a tratamentos 

adequados, o economista Márcio Cipriano decidiu 

fundar uma entidade que facilitasse a assistência ao 

seu filho, Felipe, diagnosticado com uma forma grave 

de mucopolissacaridose tipo 1. A ideia inicial partiu 

da médica que o acompanhava, Dra. Gilda Porta, que 

sugeriu que seria mais fácil conseguir tratamento se 

o pedido fosse feito em conjunto. A proposta de Márcio 

era reunir familiares de pessoas com MPS para que, 

juntos, pudessem dar suporte e trazer benefícios para 

crianças com a mesma condição do filho.

Em 3 de agosto de 2001, apenas um mês após o 

nascimento da Associação, um encontro realizado em 

Porto Alegre (RS) reuniu pais de todo o Brasil. Durante 

o evento, um médico dos Estados Unidos, especialista 

em genética, apresentou novas terapias para a MPS, 

que já eram consideradas uma evolução para pacien-

tes e familiares. Regina Próspero e Rita de Moraes 

Negro lembram que a viagem até a capital gaúcha – 

feita de ônibus - foi o despertar para a realidade da 

MPS de forma mais abrangente. Até então, o que os 

pais conheciam sobre a doença era apenas a condição 

dos próprios filhos: Niltinho e Dudu, de Regina, e 

Ricardo e Felipe, de Rita. 

A reunião em Porto Alegre também serviu para 

unir essas famílias e divulgar novos estudos. Foi nessa 

época que a atual presidente da Associação, Regina, 

entrou para o time da entidade. “Durante o evento, 

conhecemos a história do Ryan, o primeiro paciente 

de MPS (tipo 1) no mundo a ter acesso ao Aldurazyme®. 

A pesquisa para MPS 1 já estava adiantada, mas para 

os outros tipos ainda não, então começamos a traba-

lhar para levar nossos pacientes para tratamento no 

exterior ou trazer para o Brasil alguma dessas novida-

des referentes à reposição enzimática”, lembra. 

Em 2003, membros e voluntários da APMPS-DR 

realizaram um encontro em São Paulo para abordar 

as novas terapias disponíveis. O geneticista Dr. 

Roberto Giugliani, em parceria com voluntários da 

Associação, recrutou pacientes e selecionou os cri-

térios para que pudessem participar de estudos clí-

nicos. As pesquisas deram origem a alguns protocolos 

clínicos, que, aos poucos, chamaram a atenção de 

pacientes de todo o País. “De repente, a Associação 

Paulista já estava atuando em todo o território nacio-

nal”, recorda a atual presidente. 

As terapias, aos poucos, começaram a ser registra-

das pela Food and Drug Administration (FDA), agên-

cia norte-americana responsável por controlar 

alimentos e medicamentos por meio de testes e 

Equipe da APMPS-DR 
reunida na sede da entidade
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pesquisas. Com isso, tornou-se possível solicitar o 

medicamento no Brasil. Regina lembra que na época 

em que o registro passou a ser feito pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e autorizado 

o seu uso comercial, a Associação começou a negociar 

com o Ministério da Saúde para a inclusão das drogas 

na lista de medicamentos de alto custo do Sistema 

Único de Saúde (SUS).

A presidente afirma que, de lá para cá, muitas coi-

sas mudaram – inclusive na estrutura da Associação. A 

atual administração assumiu a diretoria em 2003, com 

cargos registrados, porém simbólicos - já que todos rea-

lizavam diversas funções paralelamente. Em 2008, 

Márcio e a esposa se afastaram dos cargos de presidente 

e vice para cuidar de projetos pessoais, mantendo-se, 

porém, em outros cargos na associação. Regina Próspero 

assumiu a presidência, cargo que ocupa até hoje.

AS PRIMEIRAS CONQUISTAS 
Os primeiros anos não foram fáceis. Diversas barrei-

ras precisavam ser vencidas para levar o tratamento 

adequado aos pacientes com MPS. “Brincamos que 

fomos um bando de pais malucos que se meteu naquilo 

sem saber o que fazer, mas sempre tivemos muita von-

tade de aprender”, diz a presidente. No início da his-

tória da Associação, os órgãos e gestores públicos 

orientaram seus membros a trabalhar para obter seus 

direitos. “Vimos, porém, que o Governo não tinha 

muita boa vontade em regulamentar essas patologias, 

porque estava mais preocupado com os custos que isso 

geraria do que com as vidas que seriam salvas”, afirma. 

Depois de quase um ano dialogando com o Governo, 

a APMPS-DR decidiu que seria melhor cobrar judicial-

mente o direito de acesso aos medicamentos, em para-

lelo a tais negociações. 

“A partir de então, as famílias começaram a entrar 

com ações contra o estado de São Paulo. Também 

orientamos outras famílias a procurarem seus estados 

para terem o mesmo benefício. Em 2008, somente em 

São Paulo, já tínhamos cerca de 100 ações judiciais. 

Hoje, são aproximadamente 60 beneficiados com tra-

tamento no estado.” Em âmbito nacional, há, atual-

mente, 700 ações judiciais pedindo tratamento para 

todos os tipos de mucopolissacaridoses. 

Apesar do quadro aparentemente positivo, a pre-

sidente da APMPS-DR lamenta que o acesso ao tra-

tamento ainda seja feito por ações judiciais. “Somos 

muito conhecidos pelos órgãos públicos porque pre-

ferimos manter a briga para que os medicamentos 

sejam relacionados nos protocolos clínicos e incluí-

dos na lista de medicamentos de alto custo do SUS.” 

Outro ponto de atenção é que, hoje, apenas os pacien-

tes eleitos para tratamento têm acesso aos medica-

mentos. Devido às condições clínicas que apresentam, 

nem todos os portadores de MPS são contemplados 

pelo direito.  

LUTAS DIÁRIAS
A presidente da APMPS-DR lembra que o diálogo com 

o poder público começou na época em que o primeiro 

medicamento para a doença, o Aldurazyme® (destinado 

a pacientes com MPS 1), teve seu registro pela FDA. 

Painel artístico com o filho 
de Regina Próspero, Dudu

ESPECIAL   15 ANOS
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Apesar de não ser registrado pela Anvisa, a droga já era 

utilizada em outros países. Assim, uma das primeiras 

ações da APMPS-DR foi pedir ao Ministério da Saúde, 

em 2003, a regulamentação da terapia de reposição enzi-

mática com esse medicamento. O segundo passo foi 

buscar as indústrias farmacêuticas para que elas pudes-

sem fazer o registro do medicamento no Brasil. A ideia 

sempre foi a criação do Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas (PCDT), para formalizar a importância dos 

medicamentos e de outras terapias na garantia de sobre-

vivência e melhor qualidade de vida dos pacientes. 

Em 2012, a APMPS-DR conseguiu entrar no grupo 

de trabalho de doenças raras do Ministério da Saúde, 

por meio do contato com o então ministro, Alexandre 

Padilha. “Ele assumiu o Ministério em uma época que 

estávamos enfrentando a falta de medicamentos. 

Depois se ofereceu a nos ajudar sempre e não tivemos 

mais esse tipo de problema. Ele então percebeu que 

era preciso fazer algo mais pelas doenças raras e, em 

abril do mesmo ano, fomos convidados a participar de 

um projeto de melhoria na área – na mesma época da 

Portaria 199”, lembra. 

Apesar das conquistas, o caminho enfrentado pela 

entidade ainda é de muita dificuldade. Após 12 anos de 

pedidos, o governo brasileiro não atendeu às solicita-

ções de criação do PCDT e de inclusão dos medicamen-

tos na lista de alto custo do SUS. “Pensamos em desistir 

muitas vezes, mas não o fizemos. Quando recebemos 

a ligação de uma mãe para nos agradecer ou pedir ajuda, 

ganhamos forças para continuar. Quando ouvimos o 

depoimento de algumas famílias, sabemos que estamos 

no caminho certo”, conclui a presidente. 

Registro de imagens 
dos primeiros anos de 
história da APMPS
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Graças ao avanço da medicina, o sonho da maternidade pode 
ser realizado um pouco mais tarde. Além disso, a seleção de 

embriões é alternativa para salvar vidas

ESCOLHIDOS
Por FERNANDO INOCENTE
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Maria Vitória, de 9 anos 
e Maria Clara, de 4 anos

C om incontáveis conquistas e a 

abertura dos espaços que a mulher 

moderna definitivamente conquis-

tou nos últimos anos, uma conse-

quência foi bastante sentida: a maternidade. Uma 

considerável parcela delas está postergando a ges-

tação para depois dos 35 anos em função de suas 

carreiras. Por isso, o congelamento dos óvulos e as 

fertilizações in vitro, entre outros tipos de trata-

mento, vêm crescendo exponencialmente para 

atender a essa nova realidade e permitir que elas 

possam engravidar com relativa tranquilidade.

Os avanços na área foram extremamente 

benéficos e abriram outras frentes de pesquisa e 

possibilidades para a medicina.  O assunto é bas-

tante polêmico, levanta discussões e abre para 

uma série de questões éticas e religiosas por parte 

de médicos, pacientes e a própria sociedade. Esta-

mos falando da gravidez de embriões seleciona-

dos. Na prática, de acordo com o médico geneti-

cista Dr. Ciro Martinhago, de São Paulo (SP), se 

porventura um casal sabe antecipadamente que 

há o risco de transmitir alguma doença genética 

para os filhos, existe a possibilidade de fazer uma 

fertilização in vitro para selecionar os embriões 

livres da enfermidade. “Conseguimos selecionar 

embriões para qualquer doença hereditária, sendo 

o retardo mental uma das mais comuns.” Para 

isso, é necessário que se conheça o defeito do 

gene que provocou a doença - só assim é possível 

fazer a seleção. “No Brasil, já realizamos interven-

ções em mais de 100 doenças diferentes, algo que 

não foi feito em nenhum lugar do mundo”, afirma 

Dr. Martinhago.

Pelo fato de ser um procedimento delicado, o 

geneticista explica que, antes de realizar a fertili-

zação do embrião selecionado, é preciso fazer um 

estudo familiar. “Pegamos o histórico dos pais e 

dos irmãos do futuro bebê para ter o máximo de 

informações. Quando analiso os embriões em 

apenas uma célula, tenho de ter o diagnóstico 

daquele embrião, e isso é muita responsabilidade.”

O processo de análise do DNA da família leva entre 

15 e 45 dias e, logo em seguida, o casal está liberado 

para a fertilização. “Seleção de embriões é um tema 

que costuma provocar certa polêmica, pois muitos 

acham que ‘brincamos’ de ser Deus. Eu me sinto um 

instrumento dele, na verdade, por poder realizar um 

trabalho como esse”, atesta o médico, ao ressaltar que, 

após os 38 anos, a chance de a mulher engravidar dimi-

nui. “Caso a mulher tenha congelado os óvulos, deve-

-se atentar à idade deles.”

O Hospital Pérola Byington, em São Paulo (SP), e o 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (RS), por exemplo, 

oferecem o tratamento de fertilização assistida por 

meio do Sistema Único de Saúde (SUS), mas sem a 

seleção de embriões.  

MARIA VITÓRIA E 
MARIA CLARA
A biomédica paulistana Jênyce Carla Reginato da Cunha 

descobriu ser portadora de talassemia minor, traço que 

não necessariamente caracteriza a doença, quando pro-

curou um médico por se sentir demasiadamente fra-

ca após um resfriado prolongado. “Fiz um exame cha-

mado eletroforese de hemoglobina, solicitado pelo 

hematologista, que constatou o traço da doença.”
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Assim que começou a namorar, pediu para que o 

hoje seu marido fizesse o mesmo exame para verificar 

se ele também era portador. E, para a surpresa de 

ambos, foi detectado o traço. “Assim que decidimos 

ter um filho, procuramos uma médica, que nos 

falou que no Brasil ainda não se fazia fertilização 

com separação de embrião e sobre as chances de o 

bebê nascer com o traço”, conta Jênyce, ao comen-

tar que a vontade de ser mãe, a inocência de procu-

rar apenas uma opinião médica e a esperança dos 

75% de chance de a criança vir saudável, mesmo 

tendo o traço da talassemia, fizeram-lhes optar 

pelo método natural. “E assim Maria Vitória nas-

ceu, com peso e tamanho de um bebê normal.”

Após ter alguns quadros de febre “sem explica-

ção”, com cinco meses foi internada, pois estava páli-

da e perdendo peso. Nessa ocasião, a filha teve que 

passar pela primeira transfusão de sangue. O hema-

tologista colheu então material para exames mais 

detalhados. O resultado saiu e foi confirmado a talas-

semia major, anemia severa herdada justamente da 

existência do traço (talassemia minor) em ambos.

De acordo com ela, a Associação Brasileira de 

Talassemia (Abrasta), entidade de apoio a pais e 

pessoas com talassemia, foi fundamental. Eles indi-

caram uma das mais importantes e reconhecidas 

especialistas no assunto no País, a hematologista 

Dra. Sandra Loggetto. O tratamento foi iniciado e 

se resumia a transfusões de sangue mensais, exa-

mes e quelação de ferro. “A única forma de cura 

disponível hoje é o transplante de medula óssea. 

Após colher muitas informações, um médico 

comentou sobre a possibilidade de termos um bebê 

de embrião selecionado para gerarmos uma crian-

ça sem a doença e 100% compatível. Procuramos o 

Dr. Ciro Martinhago e, em parceria com o Dr. 

Edson Borges, foi feito o processo de fertilização 

que culminaria na geração de nossa segunda filha, 

a Maria Clara.” Do fim do tratamento ao exame 

de confirmação da gravidez, houve um período de 

dois meses. 

A biomédica lembra que esse foi o primeiro 

caso de embrião selecionado realizado na América 

Latina com o intuito de realização de transplante 

de medula óssea para o tratamento da talassemia. 

“Por isso, passamos por uma série de desafios e 

burocracias até realizar o transplante e, consequen-

temente, chegar à cura da Maria Vitória.” Esse 

momento só veio em 27 de março de 2015, dois anos 

depois do transplante, quando saíram os resultados 

dos exames. “Em breve, ela não precisará mais de 

consultas, uma vez que a doença era de base benig-

na”, afirma. Hoje, Maria Vitória tem nove anos, e a 

irmã, Maria Clara, quatro.

LEONARDO E OS GÊMEOS
Já a fisioterapeuta Tatiana Gullin Vasconcellos 

Weigand, de Presidente Prudente (SP), também 

teve uma gestação de embriões selecionados. 

Porém é preciso fazer uma pequena viagem no 

tempo e voltar a 2011, quando seu primogênito, 

Leonardo, nasceu.

Ela conta que com 25 dias de vida o menino 

teve uma bronquiolite, problema que o levou para 

a UTI, onde ficou por um mês. Com três meses, 

precisou ser operado devido a uma hérnia inguinal 

unilateral. “No dia seguinte à cirurgia, o médico 

chamou meu marido e eu e disse que o Léo possuía 

característica da mucopolissacaridose. Exames 

foram feitos e, à exceção de um, todos deram resul-

tados normais.” Após uma nova bateria de exames, 

Dr. Ciro Martinhago, responsável 
pelo processo de fertilização
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ÉTICA MÉDICA

O Conselho Federal de Medicina (CFM) é 

bastante claro e objetivo em relação ao 

procedimento de seleção de embriões: não 

é permitido fazer a fertilização in vitro para 

seleção de características físicas de um 

embrião. De acordo com o ginecologista e 

membro integrante da Câmara Técnica de 

Reprodução Assistida do CFM Dr. Adelino 

Amaral Silva, a única finalidade permitida 

pelo Conselho é justamente para a 

exclusão de doenças genéticas. Existem 

mais de 400 doenças para as quais se 

pode fazer o procedimento. “Nem a 

escolha do sexo da criança, algo simples 

de fazer sob o ponto de vista técnico, é 

permitido”, afirma o médico. Ele ressalta 

que os profissionais que fazem esse tipo de 

procedimento estão desobedecendo à 

Resolução do CFM. “Essa é uma questão 

de ética médica. A quebra é passível de 

abertura de processo, que pode ir de uma 

advertência à cassação do registro 

médico.” Por isso, o CFM alerta para que 

os pais busquem informações sobre o 

procedimento e sobre o profissional antes 

de tomar qualquer decisão sobre o assunto. 

foi solicitada uma biópsia de pele, pois uma 

enzima avaliada, a beta-galactosidase, estava 

muito baixa. Ao pesquisarem, viram que seria a 

da doença gangliosidose GM1 tipo 1, enfermida-

de rara, sem cura e com prognóstico de vida de 

dois anos. “O médico fez uma experiência para 

desacelerar o depósito nos órgãos dele, prescre-

vendo um remédio para tratar a doença de Gau-

cher. Porém a enfermidade continuou se desen-

volvendo”, relata, ao explicar que, com um ano e 

dois meses, o pequeno começou a ter fortes 

apneias, diagnosticadas como crises convulsivas. 

Dois meses depois, a parte respiratória já 

estava bastante comprometida. “Montamos uma 

UTI em casa, com uma equipe multidisciplinar. 

Ele permaneceu por um ano nessa condição, até 

que, em novembro de 2013, veio a óbito por 

falência múltipla dos órgãos. Ele tinha dois anos 

e quatro meses de vida”, recorda Tatiana.

Após um período de luto e de muitos ques-

tionamentos, os pais entenderam que poderiam 

ter mais filhos, mas, como essa doença é recessi-

Eduardo e Rafael nasceram 
saudáveis graças ao tratamento 

de embriões selecionados

va, com 25% de chance de recorrência em outras 

gestações, decidiram não arriscar. Para isso, pro-

curaram um especialista para fazer o tratamento 

de embriões selecionados. Tatiana engravidou de 

gêmeos em janeiro de 2015, na segunda tentativa 

de fertilização. “Nossos filhos, Eduardo e Rafael, 

já com quatro meses de vida, são saudáveis e, o 

melhor de tudo, com a ausência da doença, con-

firmada pelo teste genético da saliva. Tenho cer-

teza de que o Léo, de onde estiver, também está 

muito feliz”, atesta. 
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LIPO O QUÊ?
Com características bem particulares, a lipodistrofia 

exige bastante disciplina dos portadores

A lipodistrofia é uma doença caracteri-

zada pela ausência ou alteração na dis-

tribuição da gordura corporal, em 

especial do tecido adiposo metabolica-

mente ativo, localizado, principalmente, nas regiões 

subcutânea, intra-abdominal, intratorácica e na 

medula óssea. Ela possui condições classicamente 

reconhecidas há décadas, mas pouco frequentes, que 

se enquadram no grupo das doenças raras.

De acordo com o endocrinologista Dr. Renan 

Montenegro Jr., professor da Faculdade de Medicina 

da Universidade Federal do Ceará (UFC), existem 

formas herdadas da doença, como a síndrome de 

Berardinelli-Seip (lipodistrofia generalizada congê-

nita) e síndrome de Dunnigan-Köbberling (lipodis-

trofia parcial familiar), e formas adquiridas, como a 

síndrome de Lawrence (lipodistrofia generalizada 

adquirida) e síndrome de Barraquer-Simons (lipodis-

trofia parcial adquirida). “A síndrome de Berardinelli-

-Seip, por exemplo, é bastante rara e acomete uma 

em aproximadamente 10 milhões de pessoas. Porém, 

em algumas regiões, devido a casamentos consan-

guíneos, a prevalência pode chegar a um caso a cada 

100 mil habitantes”, explica o também endocrinolo-

gista e metabologista Dr. Josivan Gomes de Lima, de 

Natal (RN). Há ainda uma forma com prevalência 

elevada atualmente, que são as lipodistrofias asso-

ciadas ao HIV/Aids.

SINTOMAS
Segundo Montenegro Jr., os principais sinais da doença 

estão relacionados à modificação do tecido adiposo 

corporal. Ele conta que algumas formas comprometem 

a gordura do corpo todo, impedindo o acúmulo de gor-

dura subcutânea, promovendo a aparência de magreza 

ou desnutrição. “Outras formas modificam a distribui-

ção, trazendo o aspecto facial também de magro ou 

desnutrido, mas com excesso de gordura no resto do 

corpo, enquanto em outras ocorre somente o emagre-

cimento em alguma parte.”

Por ser uma doença até o momento sem cura, ela 

traz algumas complicações ao organismo. Pela grave 

resistência à insulina, os portadores têm alto risco de 

desenvolverem de forma precoce o diabetes, que torna-

-se uma doença de difícil controle. “Retinopatia e 

nefropatia, que são o comprometimento dos olhos e 

dos rins, respectivamente, dormência e dor em extre-

midades, doenças cardiovasculares, infarto do mio-

cárdio e risco de amputações são outros problemas 

que podem ocorrer”, relata Montenegro Jr. Ele explica 

que o acúmulo de gordura no fígado pode provocar 

hepatite e cirrose, além de infertilidade nas mulheres, 

devido à síndrome de ovários policísticos. “As formas 

generalizadas apresentam níveis baixos de leptina, que 

resultam em apetite excessivo, a chamada hiperfagia. 

Além disso, é comum a insatisfação com a autoima-

gem, interferindo na qualidade de vida.”
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Quanto aos primeiros sinais, por ser uma doença 

generalizada congênita, no caso da síndrome de 

Berardinelli-Seip, as manifestações podem ser obser-

vadas já no nascimento, principalmente em razão da 

ausência de gordura no tecido subcutâneo. “As demais 

anormalidades se tornam mais evidentes até a ado-

lescência e, nas outras formas de lipodistrofia, as 

manifestações, usualmente, costumam evoluir a par-

tir da puberdade”, diz Montenegro Jr.

O QUE FAZER?
Segundo Lima, o controle do diabetes é, basicamente, 

o único tratamento disponível no Brasil. Por ser uma 

doença genética, não existe uma terapia disponível. “Já 

em outros países, a leptina está aprovada para o trata-

mento. E os estudos que estão sendo realizados indicam 

bons resultados, controlando melhor a glicose, pressão 

arterial, hipertrigliceridemia e apetite.”

Montenegro Jr. acrescenta que também é recomen-

dado adequar a dieta, alimentando-se com porções 

reduzidas, mas com intervalo menor entre as refeições. 

Elas devem ser pobres em gorduras saturadas e trans, 

e com carboidratos de absorção mais lenta. O uso de 

triglicerídeos de cadeia média pode ser útil. “Estimular 

a atividade física é interessante, apenas atentando para 

o possível aumento da hipertrofia muscular nas mulhe-

res. No tratamento farmacológico, os sensibilizadores 

de insulina, como a metformina, têm sido bastante usa-

dos, assim como agentes hipolipemiantes, como esta-

tinas e fibratos, para o tratamento da dislipidemia”, 

comenta o endocrinologista de Natal (RN). Ele explica 

que o diabetes é tratado como diabetes tipo 2. Nesta 

forma, existe uma tendência a pior resposta, tanto 

com medicações orais quanto parenterais. “No tra-

tamento com insulina, em geral, são necessárias altas 

doses em múltiplas aplicações diárias, tornando-o 

desconfortável pelo grande volume injetado e difi-

culdade de locais adequados para aplicação, devido 

à ausência do tecido subcutâneo.”
Dr. Renan Montenegro Jr.

Também é fundamental buscar formas para melho-

rar a qualidade de vida das pessoas com lipodistrofia. 

Para isso, os pacientes devem procurar centros de 

referência com experiência no tratamento da doença 

e seguir as orientações da equipe médica e multipro-

fissional, fazendo acompanhamento periódico. 

“Grupos e associações de apoio também são extre-

mamente válidos para a troca de experiências entre 

pacientes e familiares”, analisa Montenegro Jr.

De acordo com Lima, pessoas com síndrome de 

Berardinelli-Seip precisarão sempre de muita disci-

plina na dieta, pois apenas assim poderão minimizar 

possíveis complicações. Além disso, segundo ele, a 

expectativa de vida com o tratamento atual é menor 

que a da população em geral. “Uma vez que a doença 

é grave e com limitações importantes de tratamento, 

o planejamento familiar com aconselhamento gené-

tico é fundamental”, atesta Montenegro Jr.
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VERDADEIROS GUERREIROS
Embora acometa ambos os sexos, a ausência ou redu-

ção de gordura no corpo tende a ser mais facilmente 

percebida nas mulheres. A estudante de Fortaleza (CE) 

Ana Caroline Bezerra tem 11 anos e é portadora da 

síndrome de Berardinelli-Seip. Ela teve o diagnóstico 

da doença aos seis meses de vida, porém, segundo sua 

mãe, a gerente comercial Denise Bezerra Lopes, desde 

o nascimento ela já apresentava características dife-

rentes dos demais bebês. Foi justamente em razão 

disso que decidiu investigar. “Já no primeiro mês, pro-

curei um pediatra para ver se algo era detectado, pois 

ela não ganhava peso. Passamos por todas as especia-

lidades médicas e nada foi identificado. Aos cinco 

meses, um geneticista nos encaminhou para a endo-

crinologista pediátrica Dra. Ana Paula Montenegro. 

De cara, ela identificou a síndrome. Após alguns exa-

mes específicos, o diagnóstico foi definido.”

Ana Caroline foi acompanhada pelos médicos do 

Hospital Infantil Albert Sabin até os cinco anos e atu-

almente o tratamento é feito no Hospital das Clínicas 

de Fortaleza. “Hoje, ela toma medicamentos três vezes 

ao dia, porém, o diabetes já se instalou e o remédio já 

não faz mais o efeito que fazia”, revela Denise, acres-

centando que aguarda ansiosamente a liberação, por 

parte da Justiça, da metreleptina, medicamento feito 

Ana Caroline Bezerra, 11 anos, é 
portadora da síndrome de 
Berardinelli-Seip
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no exterior. “Segundo os médicos, ele reduzirá as pos-

sibilidades de complicações causadas pelo diabetes. 

Estou esperançosa.”

De acordo com ela, a menina, dentro de suas limi-

tações, leva uma vida normal. Segundo Denise, a dieta 

que a filha precisa seguir, com quase zero de gordura e 

açúcar, é uma das partes mais difíceis: “Não é fácil expli-

car para uma criança que ela não ganhará ovo de Páscoa 

ou que ela não poderá comer um pedaço de pizza no 

fim de semana. Mais difícil ainda é no colégio, onde há 

outras crianças com lanches que despertam ainda mais 

a vontade de comer”. 

Ela conta que a filha tem um pouco de dificuldade no 

aprendizado, mas que seu esforço acaba compensando. 

Hoje, a menina está no sétimo ano do ensino fundamen-

tal. “Mudamos o ritmo de vida de toda a família para 

melhorar sua qualidade de vida e todos passamos a ter 

uma vida mais saudável. Saímos mais, temos mais momen-

tos de lazer. Buscamos inseri-la ao máximo em uma rotina 

de vida normal, para que aprenda a conviver com as difi-

culdades. E isso tem surtido grande efeito. Ela é uma 

criança extremamente feliz e com autoestima elevada. Por 

outro lado, também tivemos de aprender a conviver com 

os diferentes tipos de olhares das pessoas: às vezes de pena; 

outras de espanto e até mesmo de desprezo.”

Também portador da síndrome de Berardinelli-Seip, 

o estudante Lucas Costa de Sousa, de 12 anos, de Fortaleza 

(CE), foi diagnosticado aos oito meses de vida, ao apre-

sentar hipertrofia muscular e redução do tecido adiposo 

subcutâneo. “Aos quatro anos, foi constatado o diabetes 

mellitus, que é de difícil controle. Por isso, ele toma, além 

das doses diárias de insulina, o medicamento metfor-

mina para melhorar a resistência a ela”, explica a mãe 

do garoto, a engenheira civil Fernanda Veras Costa.

Ela conta que o filho, que tem restrições a açúcares 

e gorduras, está sempre com fome e, apesar de todos os 

cuidados médicos que precisa, é uma criança alegre e 

possui bom desenvolvimento cognitivo. Isso permite 

que ele acompanhe muito bem a turma da sexta série 

do ensino fundamental. “Em casa, tudo gira ao seu redor. 

Procuramos nos adaptar as suas necessidades, tendo 

uma alimentação, na medida do possível, mais saudável. 

Evitamos frequentar muitos eventos sociais, para que 

ele não seja tentado a ingerir alimentos que possam fazer 

mal e sempre o acompanhamos nos exercícios, tudo 

para melhorar sua qualidade de vida.”

No Hospital Universitário Walter Cantídio, ligado 

à Universidade Federal do Ceará (UFC), onde é tratado, 

Lucas é assistido por uma equipe de médicos. Entre 

eles, está a endocrinologista Dra. Virginia Fernandes, 

uma das grandes responsáveis pelo trabalho realizado 

com esses pacientes no estado do Ceará. Em casa, para 

auxiliá-la, Fernanda tem a ajuda de Elane, colaboradora 

que auxilia na rotina do Lucas desde que ele nasceu. Já 

o marido de Fernanda, o administrador e consultor de 

empresas Antônio Silverio de Sousa Neto, é uma pes-

soa extremamente organizada e, segundo ela, cuida 

dos controles das taxas de glicemia, TGP e TGO, entre 

outras. “Com isso, podemos avaliar e reagir rapida-

mente quando surgem os problemas. Meu filho sem-

pre foi muito amado. E sua autoestima elevada também 

o ajuda a superar as dificuldades. Ele é a alegria da casa”, 

atesta, orgulhosa, a engenheira civil. “No começo, parece 

impossível, mas depois você aprende a lidar melhor e 

encontra caminhos alternativos. Percebe que essas crian-

ças vieram ao mundo para nos ensinar a amar e apren-

der que a vida é maravilhosa. Cada dia é um começo 

novinho em folha”, completa a mãe de Lucas. 
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Lucas Costa de Sousa, 12 anos, 
também é portador da 
síndrome de Berardinelli-Seip
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F altando menos de 150 dias para a competição, 

a Cidade Maravilhosa se prepara para receber 

os Jogos Paralímpicos entre 7 e 18 de setem-

bro de 2016. Será a primeira vez em que os 

Jogos acontecem na América Latina. Durante os 11 dias 

de competição, 4.350 atletas de 179 nacionalidades dis-

putarão 528 provas com medalhas, entre masculinas, 

femininas e mistas.

O Brasil participa da competição desde 1972 e nas duas 

últimas edições ficou, respectivamente, em nono e sétimo 

lugares no quadro de medalhas. Por causa do aumento no 

investimento nas modalidades e na qualidade dos atletas 

brasileiros, que vêm se destacando desde os Jogos de 

Londres (2012) em diversos mundiais, o País sonha alto. A 

expectativa do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) é 

alcançar pelo menos o quinto lugar no quadro geral.

Se depender da garra dos atletas que já se preparam 

para os Jogos há anos, o Brasil não deve fazer feio. É o 

caso de Daniel Dias, nadador de Campinas (SP). O atleta 

de 27 anos acumula mais de 100 medalhas em provas 

nacionais e internacionais e em estilos diferentes. Só em 

2015, ele conquistou oito medalhas de ouro nos Parapan-

-Americanos de Toronto, no Canadá, e sete ouros e uma 

prata no Mundial de Natação de Glasgow, Escócia. Em 

sua história paralímpica – Pequim (2008) e Londres (2012) 

–, ele tem 10 medalhas de ouro, quatro de prata e uma 

SUPERANDO 
LIMITES

Jogos Paralímpicos são a prova da força e do talento de pessoas com 
deficiência. Alguns atletas famosos e respeitados têm doenças raras

VARIE
DADES
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de bronze. Para ele, essa oportunidade de competir no 

Brasil é a chance de mostrar como os atletas paralímpi-

cos também são esportistas de alto rendimento.

“Como brasileiro, vejo que será um marco poder lutar 

pelo ouro na nossa casa. Nós, atletas, nos preparamos 

muito e torcemos para que fique um importante legado 

para a nação, algo que vá além da estrutura, piscinas e 

ginásios. Queremos mostrar que apesar de nossas limi-

tações físicas, somos capazes de realizar nossos sonhos 

e que o esporte é uma ferramenta muito importante de 

inclusão social”, ressalta.

Terezinha Guilhermina, corredora brasileira da 

equipe de atletismo, concorda com a importância dos 

Jogos e ressalta que eles também servem como mudança 

de mentalidade para os próprios esportes. A mineira 

natural de Esmeraldas já acumula seis medalhas para-

límpicas, entre elas dois ouros conquistados em Londres 

e ouro, prata e bronze em Pequim (2008), e é recordista 

em várias dessas provas.

Para ela, que possui retinose pigmentar, doença con-

gênita que provoca a perda progressiva da visão, ter o 

Brasil como sede é uma oportunidade singular de detec-

tar novos talentos e incentivar modalidades esportivas 

que existem fora dos campos de futebol. Quando o assunto 

é a pressão da torcida, no entanto, a atleta é categórica: 

“Correr em casa é um motivo de orgulho para mim e não 

me gera pressão por conta do público presente, mas uma 

enorme motivação para que eu continue meu processo 

de treinamento árduo, a todo vapor rumo à conquista 

de medalhas e obtenção de novos recordes. Que meus 

oponentes se sintam pressionados, porque aqui a torcida 

será toda nossa e a nosso favor”.

Mais do que uma oportunidade para atletas supe-

rarem seus limites e representarem seus países, os 

Jogos também possuem esse papel de catalisadores de 

mudanças importantes na sociedade. Nas palavras do 

presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew 

Parsons: “O esporte paralímpico tem impacto na diver-

sidade, na tolerância à diferença. Então, além de levar 

o nome do País mundo afora, tem efeitos de mudança 

social. Nós só mudamos a realidade quando mudamos 

a percepção das pessoas”. 

UM POUCO DE HISTÓRIA
1945: Durante o horror da Segunda 

Guerra Mundial, o esporte é usado pela 

primeira vez na reabilitação de soldados 

feridos no 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, Itália. 

Cerca de 400 atletas vindos de 23 países 

competiram em oito esportes.

2016: Os Jogos chegam pela primeira vez 

na América do Sul, com 4.350 atletas de 

179 nacionalidades disputando 528 provas.

PARALÍMPICOS 
EM NÚMEROS
Para realizar um evento desse porte, 

é preciso um comitê de organização 

composto por: 25 mil voluntários, 

45 mil terceiros, 5 mil funcionários.

Serão precisos: 2.300 vendas para goalball, 

417 bolas de futebol, 3.142 alvos de tiro 

com arco, 6.720 bolas de tênis, 

6.480 bolinhas de tênis de mesa, 

3,5 milhões de refeições, 10 mil camas.
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Daniel Dias, representante 
do Brasil na natação
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CONFIRA ENTREVISTA 
EXCLUSIVA COM O 
PRESIDENTE DO COMITÊ 
PARALÍMPICO BRASILEIRO 
(CPB), ANDREW PARSONS. 
ELE É JORNALISTA E 
ATUA NA ORGANIZAÇÃO 
DESDE 1997.
Como caminham os preparativos 

para os Jogos? Quais as principais 

dificuldades enfrentadas?

Tenho certeza absoluta de que não entregare-

mos nada inferior às edições anteriores. 

Acompanho de perto a preparação para os 

Jogos Rio 2016, já que, no âmbito do Comitê 

Organizador, a coordenação é do Comitê de 

Integração Paralímpica. Existem desafios que 

não são resolvidos com os Jogos, pois devem 

fazer parte de uma política de estado. Por 

exemplo, tornar o Rio de Janeiro uma cidade 

100% acessível não será possível, como não 

aconteceu em nenhuma outra sede dos Jogos 

até aqui. Nesse sentido, os Jogos têm que ser 

um catalisador, um agente de mudanças, mas 

não um ponto final. Vejo um esforço e uma 

dedicação enormes de todas as áreas do Comitê 

Organizador Rio 2016 e das três esferas de 

governo – federal, estadual e municipal – para 

realizar jogos de excelência técnica e que 

provoquem transformação.  

Quais as maiores expectativas de vocês para 

os Jogos?

Nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, nossa meta é 

alcançar o quinto lugar no quadro geral de 

medalhas. Estamos crescendo, aumentando o 

número de atletas interessados no esporte de alto 

rendimento e acredito que o objetivo está a nosso 

alcance. Há uma geração de atletas pós-2012 

que já conquistou medalhas em campeonatos 

mundiais nesse ciclo e que está pronta para se juntar aos 

protagonistas de Londres, para que possamos fazer 

nossa melhor participação de todos os tempos.

Qual a importância de um evento desse tipo 

para a criação de uma consciência social das 

pessoas com deficiências?

O esporte proporciona mudanças na vida de qualquer 

pessoa, tenha ela deficiência ou não. Temos casos de 

atletas que antes de conhecer o esporte paralímpico 

estavam desempregados e, graças à prática esportiva, 

conseguiram melhoras significativas em suas vidas, 

tanto na questão financeira quanto na social.  Eles 

utilizam o esporte como forma de mudança. Alguns já 

estão se preparando para o pós-carreira, investindo, 

fazendo faculdade.  Já para a sociedade, o esporte 

proporciona uma mudança de mentalidade, de quebra 

de barreiras. Vemos as pessoas aplaudindo, admi-

rando, torcendo pelos nossos atletas. A deficiência 

passa a ser apenas mais uma característica da pessoa.

Andrew Parsons, presidente do 
Comitê Paralímpico do Brasil
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Quando falamos em esportes olímpicos no Brasil, 

sempre acabamos esbarrando na questão da falta 

de incentivo, com diversas dificuldades para que 

os atletas desenvolvam melhor as suas carreiras. 

Como é no caso dos paralímpicos, isto é, quando 

se soma a isso as dificuldades inerentes das 

doenças e deficiências?

O primeiro passo é ter um planejamento estratégico 

com metas bem estabelecidas, programas, projetos e 

ações estruturantes alinhadas e indicadores de 

desempenho mensuráveis. A partir daí, o desafio é 

criar a estrutura administrativa e técnica para tirar tal 

planejamento do papel. Para isso, recursos financeiros 

são essenciais - em tese, esse é o maior desafio. 

Atualmente, estamos em ótima situação: temos o apoio 

do Ministério do Esporte, que, por meio de convênios, 

nos dá condições de elaborarmos um calendário de 

competições internacionais e treinamentos, além de 

podermos contar com uma equipe multidisciplinar 

para orientação, desenvolvimento e avaliação dos 

nossos atletas em diversas modalidades. Algumas 

modalidades têm o patrocínio das Loterias da Caixa 

Econômica Federal; temos ainda o Time São Paulo, 

projeto em parceria com a Secretaria dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, e o 

Time Rio, com a Prefeitura do Rio de Janeiro.

Como o CPB vê esses atletas?

Além de, obviamente, o esporte paralímpico ser uma 

representação internacional do País, ele é mais do que 

um fim em si mesmo. O esporte é um dos maiores 

veículos de mudança das perspectivas em relação às 

pessoas com deficiência. Nós só mudamos a realidade 

quando mudamos a percepção das pessoas. O esporte 

paralímpico tem impacto na diversidade, na tolerância 

à diferença. Então, além de levar o nome do País 

mundo afora, tem efeitos de mudança social.

Terezinha Guilhermina e 
o guia Guilherme Soares
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Inaugurado em 1976, o 
Instituto da Criança (ICr) 
do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo 
completa 40 anos dedica-
dos às crianças e adoles-
centes com doenças de alta 
complexidade, como as sín-
dromes raras. Hoje, é o prin-
cipal hospital pediátrico do 
País para casos complexos e 
raros, contando com grupos 
de citogenética, genômica e 
genética molecular. “Esses 40 
anos foram muito ricos em 
produção de conhecimento, 

INSTITUTO DA CRIANÇA 
COMEMORA 40 ANOS

a partir do atendimento dos 
nossos pacientes, ensino e 
pesquisa científica”, pontua 
a presidente do Conselho 
Diretor do ICr, Dra. Magda 
Carneiro-Sampaio.
Segundo a pediatra, ao longo 
dos anos, várias teses e livros 
foram publicados na tenta-
tiva de responder aos prin-
cipais problemas comuns às 
crianças e adolescentes.  
A obra busca responder 
dúvidas comuns aos pais 
nas duas primeiras décadas 
de vida dos filhos, com a 
colaboração de 40 autores, 

entre pediatras, ortope-
distas, imunologistas, 
oncologistas e outros pro-
fissionais. O livro é uma das 
muitas ações planejadas 
para a comemoração dos 40 
anos do ICr, que acontecem 
durante todo o ano e serão 
intensificadas em outubro, 
mês das crianças.
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A Adianti Solutions, empresa de soluções em 

tecnologia com sede em Lajeado, no Rio 

Grande do Sul, doou à Associação Paulista 

dos Familiares e Portadores de 

Mucopolissacaridoses e Doenças Raras 

uma licença de seu kit de desenvolvimento 

de software. A ferramenta, chamada Adianti 

Framework, está ajudando a entidade a 

construir uma nova versão de seu Sistema 

de Gerenciamento de Pacientes (SGP). 

De acordo com a presidente da APMPS-DR, 

Regina Próspero, o sistema contempla todas 

as informações e estatísticas de pacientes 

do País, além de todas as doenças raras 

assistidas. “Ele nos fornece relatórios e 

gráficos estatísticos, auxiliando a diretoria na 

tomada de decisões e na reunião de argu-

mentos a serem levados ao Ministério da 

Saúde e ao governo federal”. 

A parceria com a Adianti, segundo o diretor de 

TI, Nilton Próspero, representa uma grande 

conquista para a entidade. “Agradeço ao Pablo 

Dall’Oglio e a toda a equipe da Adianti pela 

sensibilidade, acolhimento e por acreditar em 

nosso projeto. Mesmo existindo uma grande 

distância territorial entre São Paulo e Rio de 

Grande do Sul, pudemos constatar toda a 

seriedade e competência dessa equipe. 

Conseguimos uma parceira no nível que 

estávamos buscando.”

NOVA FERRAMENTA OTIMIZA GERENCIAMENTO
DE PACIENTES ASSISTIDOS PELA APMPS-DR
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De origem majoritariamente 

genética, as doenças raras serão 

um dos temas principais do 28º 

Congresso Brasileiro de Genética 

Médica, que acontece de 15 a 18 

de junho em Belém, no Pará. 

De acordo com o presidente do 

evento, Dr. Luiz Carlos Santana da 

Silva, o encontro abordará a 

política de drogas órfãs para 

doenças genéticas raras e o 

Programa Nacional de Triagem 

Neonatal. Discutirá ainda as 

novidades em doenças raras no 

SUS, questões éticas envolvidas 

em novas tecnologias para o 

diagnóstico de doenças genéticas 

e outros temas.

Na programação, também será 

abordada a Portaria 199, que trata 

da Política Nacional de Atenção 

Integral às Pessoas com Doenças 

Raras. “A inclusão da genética 

médica no SUS e a discussão 

sobre o diagnóstico e tratamento 

de doenças genéticas é o foco, 

desde o início de 2009, da Política 

Nacional de Atenção Integral em 

Genética Clínica do Ministério da 

Saúde”, pontua o geneticista. No 

último dia do Congresso, entidades 

de representantes de pacientes se 

reunirão para trocar experiências. 

CONGRESSO 
DISCUTE AVANÇOS E 
PERSPECTIVAS EM 
GENÉTICA MÉDICA

Em 1º de fevereiro, a APMPS-DR foi convidada 
pela direção do Hospital Municipal da Criança 
e do Adolescente (HMCA) de Guarulhos para a 
inauguração de um importante centro de refe-
rência para doenças raras no Brasil. A Ala Sofia 
de Oliveira Praxedes é um centro de excelência 
no atendimento pueroinfantojuvenil em espe-
cialidades médicas e, em breve, estará prepa-
rada para receber e acolher os assistidos em 
terapia de reposição enzimática (TRE). 
A APMPS-DR esteve representada por sua pre-
sidente, Regina Próspero, a diretora Maria José 
e a secretária-diretora, Amira Awada. Para a 
equipe, foi uma honra participar do evento. 
“A APMPS-DR sempre se faz presente nos 
momentos importantes para a vida dos nossos 
raros”, disse a presidente.
O prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida, 
esteve presente na inauguração, juntamente 
com o secretário municipal de Saúde, Carlos 
Derman, e da diretora do Hospital Municipal 
da Criança e do Adolescente, Dra. Maria Luiza 
Cunha. A equipe da Secretaria e funcionários do 
HMCA também participaram.

CENTRO DE 
REFERÊNCIA EM DRs
INAUGURADO EM 
GUARULHOS (SP)

Inauguração aconteceu em 1º de fevereiro
©
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Diagnosticada com esclerose múltipla em 2000, a 

atriz e comediante Claudia Rodrigues se submeteu 

recentemente a um transplante de células-tronco, 

tratamento experimental que visa conter o avanço 

da doença. Ela atinge o sistema nervoso central, 

causando problemas na fala, visão, equilíbrio 

e comportamento. 

Em entrevista a um programa de TV, Claudia revelou 

que seu maior sonho é voltar a atuar. Há um projeto, 

por enquanto engavetado, de trazer de volta a série 

A Diarista, assim que a atriz tiver boas condições de 

saúde. “Quero muita saúde e trabalho. Vou voltar a 

fazer muitas pessoas sorrirem”, disse Claudia na entre-

vista. A APMPS-DR fica na torcida para que a atriz se 

recupere e possa trazer seu talento e felicidade de volta 

a todos os lares brasileiros.

Também chamada de Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, 
a Lei Brasileira de Inclusão 
(nº 13.146/2015) entrou em vigor 
em janeiro, em todo o território 
nacional, beneficiando 45 milhões 
de brasileiros com algum grau de 
deficiência. O objetivo da norma é 
afirmar a autonomia e a capacidade 
desses cidadãos para exercerem 
atos da vida civil em condições de 
igualdade com as demais pessoas. 
As inovações da nova lei alcança-
ram, entre outras, as áreas de saúde, 
educação, trabalho, assistência 
social, esporte, previdência e trans-
porte. O documento pode ser lido 
na íntegra no site: planalto.gov.br. 

APÓS TRANSPLANTE, 
CLAUDIA RODRIGUES REVELA 
QUE SONHA EM VOLTAR À TV

Lei de Inclusão 
entra em vigor 






