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EDITORIAL

REGINA PRÓSPERO
Vice-presidente do Instituto Vidas Raras

Dias atrás, após deparar com uma foto antiga, 
me dei conta do quanto as lembranças e situações 
mexem comigo. Aliás, têm mexido cada vez mais 

de uns tempos para cá. Talvez esteja ficando velha? 
Huumm... melhor deixar essa conversa para lá.

A foto em questão era de um momento muito importante 
em nossas vidas e, de tabela, na vida de todos os pacien-

tes de MPS VI do Brasil e do mundo. A foto, de 16 anos 
atrás, registrava o início do estudo clínico no Brasil para 

MPS VI, com o medicamento galsulfase.
A pesquisa acolheu oito pacientes da América Latina 

(sete brasileiros e uma chilena), aconteceu no Hospital 
de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), e o Dudu foi um 
dos oito pacientes que participaram de sua fase final. 

Infelizmente, vimos muitos amiguinhos voltarem 
para casa sem poder participar, por não atingirem os 

critérios exigidos para a admissão.
E, saibam, não foi fácil ver aqueles meninos 

voltarem para casa. ELES TAMBÉM TINHAM O 
DIREITO À VIDA!

Voltando ao Dudu, ele estava muito ruinzinho. A 
doença o consumia de forma severa e nós (ele mais que 

nós) sabíamos que o tempo para ele era muito curto. 
Empenhamo-nos ao máximo, dispondo de recursos 

próprios como família e associação de pacientes — na 
época, éramos a Associação Paulista de Mucopolissa-

caridoses (APMPS) —, para que esse estudo viesse para 
o Brasil e, assim, contemplasse nossas crianças. Cada 

qual com seu papel, a pesquisa foi um SUCESSO e 

todos os participantes estão bem!
Hoje, 16 anos depois, todos os pacientes brasi-

leiros têm acesso ao tratamento com GALSUL-
FASE, única opção terapêutica para a MPS VI. 

E tenho MUITO, muito orgulho em dizer que 
particularmente temos um dedo na HISTÓRIA 
de cada paciente e família de MPS que está em 

tratamento no País. 
O Instituto Vidas Raras (IVR) se empenhou em 

todos os cantos do Brasil para que isso acontecesse 
e ninguém ficasse de fora. Nosso lema sempre foi 

“NINGUÉM FICA PARA TRÁS!”. Mas não acaba 
aí: conquista igualmente grandiosa tivemos agora 
em 2019, quando o Instituto conseguiu a incorpo-
ração das mucopolissacaridoses tipos IVA e VI no 
SUS, que vieram na sequência das incorporações 

das MPS I e II, frutos de ações do IVR com o 
Ministério Público Federal. Vamos comemorar! 

A VIDA é um sopro e dela temos que mostrar que 
cada segundo vale a pena lutar. Parabéns, Dudu, 
Dynardo, Lais, Flávia, Maria Eduarda, Clarissa, 

Gustavo e Leslye (nossa querida chileninha), 
além de todos os que não puderam participar da 

pesquisa, VOCÊS SÃO THE BEST! São 18 anos de 
história na vida das pessoas com MPS e RAROS 

no Brasil e no mundo. Contra história (fatos), não 
há argumentos. No mais, o que se conta é estória.

Tenham todos uma boa leitura!
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Por LUANA RODRIGUEZ

Secretário da Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Insumos estratégicos traça prognóstico em 
relação ao tratamento de doenças raras no Brasil

MINISTÉRIO
EM FAVOR
DOS RAROS

NO INÍCIO DE 2019, o cardiologista, 
professor e pesquisador Denizar 
V i a n n a  d e  A r a ú j o  a s s u m i u  a 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Insumos Estratégicos (SCTIE), do 
Ministério da Saúde. Classificada 
pelo próprio ministro, Luiz Henrique 
Mandetta, como o “Ministério da 
Saúde do amanhã”, a pasta tem entre 
as principais atribuições: formular e 
implementar políticas nacionais de 
ciência e inovação, dar assistência 
farmacêutica e fomento à pesquisa e 
coordenar o processo de incorpora-
ção de tecnologias no SUS. 

Nesse sentido, a compra de remé-
dios baseada na política de compar-
tilhamento de risco pelo sistema 
público de saúde, anunciada em feve-
reiro de 2019, surge como esperança 
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de tratamento aos raros e alívio aos cofres públicos 
– que gasta até R$ 1,3 milhão no tratamento por 
paciente anualmente. Segundo a medida, quando 
não houver melhora no quadro do paciente, o custo 
do medicamento será dividido entre o governo fede-
ral e o laboratório que propôs a droga. “É uma maneira 
de pagar pelos resultados que realmente são benéfi-
cos para o paciente”, explica o secretário. Vale res-
saltar que a ementa já está em vigor e o novo modelo 
de compra foi iniciado com o nusinersen (Spinraza®), 
geralmente receitado para atrofia muscular espinhal 
(AME). A revista Vidas Raras conversou com o secre-
tário da SCTIE para saber mais sobre essa política e 
entender o que os raros podem esperar do governo 
federal para os próximos anos. 

Qual a importância das doenças raras 
dentro do Ministério da Saúde?
As doenças raras estão assumindo uma importância 
maior para o sistema de saúde brasileiro, público ou 
privado. Primeiramente, por maior conhecimento da 
história natural da doença e o advento de tratamentos 
que, em um passado recente, não existiam. Depois 
porque a própria população está mais informada. Então 
é um conjunto de fatores que dão destaque a essas dis-
cussões, o que demanda do sistema de saúde e, prin-
cipalmente, do Ministério - que é o formulador de 
políticas -, toda uma preparação para lidar com isso.

E quais ações o senhor pretende tomar para facili-
tar o acesso das pessoas com doenças raras aos 
medicamentos?
As pessoas pensam logo no tratamento, mas temos 
de entender que, por serem condições pouco fre-
quentes, é preciso melhorar primeiro a preparação 
do sistema para diagnosticar a patologia correta-
mente e em tempo adequado. Falamos muito de tra-
tamento, mas nos esquecemos das etapas anteriores. 
Não adianta ter os medicamentos e não haver gente 
capacitada para administrá-los. Em relação ao trata-
mento, temos grandes desafios. Geralmente, são 
remédios produzidos por poucos laboratórios e indús-
trias, em um monopólio, com valores bastante ele-
vados. É preciso enfrentar isso. Identificar quais são 
os pacientes elegíveis dentro da evolução da doença 
e qual o melhor momento para tratá-la, depois pro-
curar as indústrias produtoras para propor modelos 
que possam ser mais sustentáveis em longo prazo, 
como o modelo de compartilhamento de risco.

Há perspectivas de avanço?
O Ministério sabe da importância de avançar nisso. 
Coincidentemente, foi publicada em abril de 2019 a 
primeira portaria em relação ao compartilhamento 
de risco para tratar uma doença rara. É uma inova-
ção, um avanço. Melhor do que as intenções são as 
atitudes, e essa é uma atitude clara, objetiva. Acho 
que, por si só, ela já demonstra a seriedade com que 
o Ministério está enfrentando esse desafio.

O senhor falou da questão do comparti-
lhamento de risco. O que muda e quais são 
os objetivos dessa implantação, principal-
mente nesse contexto de compra de 
medicamento para as doenças raras?
É um jeito de ter como aliado a própria indústria, 
que tem total interesse em selecionar os pacientes e 
fazer o diagnóstico adequado. A melhor síntese do 
compartilhamento de risco é você conseguir um ali-
nhamento de todos os atores participantes. Quem 

“É preciso alinhar todos 
os envolvidos nas etapas 
de produção e manuseio 
de medicamentos em 
um propósito maior: o 
cuidado do paciente”,
Denizar Vianna de Araújo



9julho/dezembro 2019

produz a tecnologia, quem paga, o médico que pres-
creve, os profissionais de saúde que interagem, o 
paciente que recebe e terá um melhor monitora-
mento de sua doença. Hoje, o paciente recebe um 
depósito de uma conta judicial e não sabemos se ele 
está fazendo uso do medicamento, se está em um 
local adequado para administrar o medicamento. É 
tudo muito incerto.

Como o senhor vê a atuação do terceiro 
setor via associação de pacientes em 
prol desse tema?
As associações de pacientes têm muitos méritos e 
estão engajadas na causa dos pacientes, mas isso não 
pode se tornar uma atividade comercial para elas. É 
preciso haver um envolvimento no melhor para o 
paciente e alinhamento com o sistema de saúde - no 
caso, o Ministério e as Secretarias Municipais e 
Estaduais. Temos inúmeros bons exemplos de orga-
nizações de pacientes que exercem com muita legi-
timidade esse papel, e isso é muito bem-vindo. 

No início de 2019, o Governo anunciou 
a criação da Coordenação Nacional dos 
Raros. Qual é a sua opinião a respeito?
Acho que pode ajudar principalmente na conscienti-
zação e educação dos profissionais de saúde. São ações 
como essa que nos permitem o alinhamento para 
maximizarmos os benefícios para os pacientes. Enten-
demos que essa seja a verdadeira política de saúde, 
pois consegue reunir esforços para um objetivo comum.

Quais outras políticas públicas devem 
ser colocadas em prática para melhorar 
a vida dessas pessoas?
A parte assistencial é fundamental. Cada vez mais, 
temos que oferecer toda a linha de cuidado para esses 
pacientes. É importante capacitar as instituições para 
que tenham como lidar com tais condições. São situ-
ações que exigem um quantitativo e qualitativo de 
profissionais de saúde, precisa-se de profissionais de 

várias especialidades. O papel do Ministério, junto 
com as Secretarias Estaduais, é tentar organizar essa 
linha de cuidado. O Brasil, por sua extensão, tem 
muita heterogeneidade. Existem lugares onde se ofe-
rece tudo e outros que não têm o mínimo necessá-
rio. É necessário criar regionalmente estruturas locais 
para poder atender esses pacientes. A organização 
desse cuidado é um grande desafio.

Além dessa organização, quais desafios 
devem ser resolvidos?
O financiamento, que considero o ponto crítico. 
Hoje, se escuta que terapias podem custar US$ 2 
milhões. Temos que estar preparados para esse 
desafio, para tornar o sistema sustentável diante 
da explosão de novas terapias que vão surgir e 
podem ter custos muito elevados.

Existe algum modo de baratear esses custos?
Com ações conjuntas entre o Governo e a indústria. 
É preciso encontrar formas de tornar factível. Nem a 
própria indústria tem interesse em quebrar o sistema 
de saúde de maneira geral. Não adianta ela inviabili-
zar o sistema. Ela tem que encontrar um ponto de 
equilíbrio. Diversas ações estão em curso para trazer 
mais transparência nesse processo de definição de 
preço. Há todo um movimento nos países europeus 
e em vários outros, inclusive com o Brasil apoiando, 
para gerar mais transparência na formu-
lação desses preços. O que esse 
valor representa nas etapas de 
pesquisa e desenvolvimento 
do medicamento que jus-
tifique esses preços? É 
necessário um amadu-
recimento no sistema 
de saúde para unir esfor-
ços em torno disso.
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A VIDA  
NÃO 

É LUTO, 
É LUTA!
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E m 2010, uma ideia nasceu dentro do Instituto 

Vidas Raras: mostrar que a vida das pessoas 

com doenças raras é mais do que sofrimento 

e dor, limando o “pré-conceito” criado sobre 

elas e mostrando-as, por meio de fotos, em momentos 

especiais. A partir disso, a Exposição Vidas Raras foi 

criada e, desde então, tem circulado pelo Brasil, cons-

cientizando a população e mostrando a força de von-

tade de inúmeros guerreiros. “É um sonho nosso, um 

meio de dizer que as doenças raras não são um ponto 

final, mas um ponto e vírgula. Muda a vida, vira do 

avesso, mas dá para continuar a frase e ainda montar 

um parágrafo incrível. Só precisamos entender que 

alguns sonhos morrem e outros devem nascer”, explica 

a diretora artística da mostra, Rosely Maria.  

A primeira exibição teve como sede a Estação da 

Luz, na cidade de São Paulo. Na época, havia apenas 

33 quadros e se chamava Eu Luto pela Vida. “Hoje, temos 

mais de 50 imagens e a exposição já deu uma boa 

andada País adentro”, conta Rosely. Entre os locais 

onde o projeto esteve nesses dez anos, estão: 

Universidade de São Paulo (USP), Câmara dos 

Deputados, em Brasília (DF), estações do metrô de São 

Paulo e Senado Federal. Só para se ter uma ideia, 41 

quadros ficaram expostos no prédio do Governo entre 

25 e 28 de fevereiro de 2019, sendo vistos por um público 

diário estimado de 10 mil pessoas. Já nas linhas ama-

rela e lilás do metrô paulistano, onde as fotografias 

também ficaram em exibição no início de 2019, há 

uma estimativa de público de 600 mil pessoas por dia. 

Exposição já passou por vários estados  
em nove anos de existência

POR LUANA RODRIGUEZ
IMAGENS: DIVULGAÇÃO

Exposição 
percorre o Brasil 
contando histórias 
de superação e 
mostrando que há 
esperança após um 
diagnóstico ruim

“Hoje, temos mais de 50 imagens  
e a exposição já deu uma boa 

andada País adentro”,
Rosely Maria, diretora artística
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HISTÓRIAS DE VIDA 
Segundo Rosely, as histórias contadas na exposi-

ção mostram que o diagnóstico de uma patologia não 

é o fim da vida. “Temos pessoas com ataxias e fibrose 

cística que nunca poderiam engravidar e estão com 

o filho nos braços, pessoas que foram condenadas e 

estão mergulhando ou saltando de paraquedas. Pessoas 

que viveriam até os 13 e hoje já estão na segunda gra-

duação”, revela. 

família, maternidade, mas vi tudo ruir naquele 

momento”, relembra Camila. Na época, por causa da 

doença, a jovem fora aconselhada pelos médicos a não 

engravidar. “Mas a vida segue planos que nós não com-

preendemos e fui presenteada com a bênção da gravi-

dez. Segui na fé de que eu e meu filho sairíamos bem, 

e saímos! Hoje, meu filho tem três anos, e eu, 36. Nossa 

relação é ímpar. O Théo veio para alegrar meus dias, é 

minha motivação de luta contra as limitações”, 

celebra. 

Outra pessoa a ter sua vida narrada é Arthur 

Zampiere, que recebeu o diagnóstico de síndrome de 

cri-du-chat aos 11 dias de vida, juntamente com o prog-

nóstico de que não passaria de um ano e, se passasse, 

seria uma ‘planta’, segundo a expressão pouco agradá-

vel usada na época para informar a família. Hoje, mais 

de quatro anos depois da notícia, o menino segue brin-

cando e cheio de vida. “A participação do Arthur na 

Exposição Vidas Raras foi de incrível importância para 

toda a família cri-du-chat no Brasil. Nossa síndrome é 

desconhecida pelos médicos e cercada de mitos criados 

pela literatura médica na década de 1970 e ainda pas-

sados para os pais no momento do diagnóstico até os 

dias de hoje”, resume Camila Chain, mãe da criança. 

Entre as histórias contadas, está a de Camila Tapia, 

portadora de ataxia de Friedreich. “Meus sintomas 

começaram aos 25 anos, mas só obtive o diagnóstico 

aos 28; fiquei numa peregrinação entre médicos e exa-

mes. Foi uma fase muito difícil, receber a notícia de 

uma doença neurodegenerativa, progressiva e incapa-

citante acabou com todos os meus sonhos. Eu estava 

no auge da juventude, cheia de planos de constituir 

Arthur Zampiere

Camila Tapia
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Alessandra Corrales, fisioterapeuta 

representante do Instituto Vidas Raras, 

ajudou a selecionar os personagens da 

mostra e convidou seus pacientes a par-

ticiparem. Segundo ela, alguns envia-

ram as imagens de arquivos pessoais e 

outros foram clicados por um fotógrafo 

voluntário. “O propósito disso é a espe-

rança! O diagnóstico não pode ser visto 

ALERTA PARA  
A SOCIEDADE

Para os participantes da exposição, 

a ação ajuda a conscientizar e informar 

a população de um modo geral. “É 

importante levar ao conhecimento da 

sociedade a existência de doenças pouco 

comuns. Assim como eu nunca tinha 

ouvido falar da doença do meu filho, 

acredito que a maioria que não tenha 

uma situação dessa na família acaba 

não tendo acesso a informações”, ana-

lisa Renato Trevellin, cujo f i lho, 

Gianlucca Trevellin, que tem atrofia 

muscular espinhal (AME), também está 

na exposição. A opinião de Renato é 

reforçada por Camila Tapia: “É uma 

das melhores formas de mostrar que 

nós temos vidas normais, mesmo com 

todas as limitações. Em meu caso, pude 

mostrar que, apesar de os médicos não 

aconselharem, fui e sou capaz de ser 

uma mãe normal, completa”.

como uma sentença”, sintetiza. Vale 

ressaltar que alguns critérios foram esta-

belecidos para que a pessoa tivesse sua 

história contada, tais como a necessi-

dade de ser uma doença rara ou ultrar-

rara, a não existência de patologias 

iguais na exposição e a vontade da pes-

soa em querer contar sua história. 

“O propósito disso é a esperança!  
O diagnóstico não pode ser visto 
como uma sentença”,
Alessandra Corrales, fisioterapeuta  
representante do Instituto Vidas Raras

Ana Simas
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QUER SEDIAR A EXPOSIÇÃO?
Os interessados em levar o projeto para sua empresa devem mandar um e-mail para 
institutovidasraras@gmail.com. Não há custo para sediar a exposição e apenas 
valores relacionados a taxas de correio e transporte poderão ser cobrados. 

Já Camila Chain vai além. Para ela, contar essas his-

tórias pode ajudar até mesmo em um prognóstico cor-

reto. “Muitas crianças recebem tratamento incorreto, 

tirando delas diversas possibilidades futuras. Precisamos 

que os médicos vejam que há muita vida nessa síndrome, 

que as crianças sobrevivem, comem, se divertem e são 

muito felizes. Precisamos de pesquisa, estudos e inte-

resse por parte dos profissionais da área de saúde, para 

que possamos sempre dar mais qualidade de vida aos 

nossos pequenos e esperança aos pais”, finaliza.

“É uma das melhores formas de mostrar que nós 
temos vidas normais, mesmo com todas as limita-
ções. Em meu caso, pude mostrar que, apesar de os 
médicos não aconselharem, fui e sou capaz de ser 
uma mãe normal, completa”, Camila Tapia

Arthur Stivali

Bárbara Pereira do Nascimento

Andrea Soares
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Por LEILA VIEIRA

Mesmo consideradas doenças raras, 
os avanços no tratamento da distrofia 
muscular de Duchenne e distrofia 
muscular de Becker trazem melhor 
qualidade de vida para os pacientes

VIVENDO 
COM DMD

CO 
NHE 
ÇA

Divulgação

A criança nasce aparentemente normal. Mas, 

após o primeiro ano de vida, começa a 

demonstrar alguns sintomas físicos e clíni-

cos que podem despertar a atenção de paren-

tes e médicos. Atraso para começar a andar, quedas 

constantes, uma maneira diferente de caminhar em rela-

ção aos colegas da mesma idade, dificuldade para sentar 

e levantar. Todas essas características podem ser um qua-

dro de distrofia muscular de Duchenne (DMD), que aco-

mete principalmente meninos, por ser uma doença genética 

ligada ao cromossomo X. 

Apesar de raro, o distúrbio é mais comum do que 

parece: de cada 3.500 meninos nascidos, um apresenta 

a alteração genética. Neuropediatra e professora da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Dra. 

Alexandra Prufer Araujo ressalta que “entre o primeiro 

e o quinto ano de vida, essas crianças começam a ter 

uma dificuldade gradativa no caminhar. Nessa fase, é 

nítida a diferença das outras crianças”.

Intimamente ligada ao mesmo gene alterado em 

Duchenne, a disfunção muscular de Becker também 

afeta meninos em sua maioria. A incidência da doença 

é menor que o distúrbio anterior, com um caso a cada 

30 mil nascidos do sexo masculino. As manifestações 

aparecem mais tardiamente, após o quinto ano de vida, 

tornando os sintomas mais atenuados em relação às 

degenerações musculares em Duchenne. 

“No cromossomo X, está o gene da distrofina, que 

fabrica a proteína de mesmo nome. Os homens só têm 

um cromossomo X, por isso a produção se torna total-

mente dependente das variações nesse gene. A ausência 

dessa proteína é o que causa a distrofia de Duchenne. 

Já no caso da distrofia de Becker, embora alterado, o 

gene ainda é capaz de produzir alguma proteína fun-

cional”, explica a Dra. Alexandra. 

Apesar de ocasionadas pelo mesmo gene, a princi-

pal diferença entre as duas distrofias está relacionada 

à velocidade da progressão da doença. Por apresentar 

sintomas logo nos primeiros anos de vida, Duchenne 

avança mais rapidamente nos músculos das crianças. 

A Acadim participou  
do evento Reinventar 
para Crescer
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Arquivo Pessoal

Geralmente, antes de completar 15 anos de idade, 

esses meninos podem perder a capacidade de andar 

e apresentar dificuldades respiratórias. Em Becker, 

a evolução é mais lenta e os sintomas mais bran-

dos, alcançando expectativa de vida até idades mais 

avançadas. “Os pacientes começarão a ter alguma 

dificuldade para pular ou correr após os cinco anos de 

idade”, explica Dra. Alexandra. 

MEU FILHO TEM  
OS SINTOMAS. O QUE FAZER? 

Durante os primeiros meses de vida, os bebês não 

apresentam manifestações visíveis dessas disfun-

ções — os indicativos começam a aparecer a partir do 

primeiro ano de vida. O ideal é procurar o pediatra 

e relatar os sintomas. O profissional deve solicitar 

um exame laboratorial de triagem, que avalia o nível 

da enzima creatinofosfoquinase (CPK) no sangue do 

paciente. Se presente em altas concentrações, pode ser 

o alerta para uma alteração de doenças dos músculos 

— entre elas, Duchenne e Becker. 

Com esse exame em mãos, a confirmação só será 

possível após a realização de um teste genético para 

verificar a integridade do gene da distrofina nas 

crianças do sexo masculino. “É fundamental iniciar 

o tratamento o mais depressa possível, logo após o 

diagnóstico, para evitar as deformidades e complica-

ções provenientes da patologia”, afirma a presidente 

da Associação Carioca de Distrofia Muscular (Aca-

dim), Maria Clara Migowski. 

Em um terço dos casos, os pacientes desenvolvem 

um acometimento de forma mais global, e não apenas 

nos músculos do corpo. Esses meninos têm um com-

portamento diferente dos outros da mesma faixa etá-

ria. Alguns podem parecer autistas, outros demoram 

mais para falar, aprender as cores e ter a independência 

que as crianças começam a adquirir nos primeiros anos 

de vida, como comer, tomar banho e se vestir sozinhas. 

Dra. Alexandra Araujo, 
Neuropediatra
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TRATAMENTO
Nos últimos anos, os avanços tecnológicos — de 

medicamentos a equipamentos — possibilitaram um 

prolongamento significativo na expectativa de vida 

dos pacientes que convivem com as duas distro-

fias. “Nas questões respiratórias, dois aparelhos se 

destacam e têm garantido melhor qualidade de vida 

aos pacientes. Um é o Bipap, que auxilia doenças 

pulmonares, e o outro é a máquina de tosse artifi-

cial. Muitos não têm força para tossir naturalmente, 

então esse equipamento faz expelir secreções pul-

monares. Eles têm salvado muitas vidas e uma das 

lutas da Associação é para que sejam incorporados 

ao SUS”, destaca a presidente da Acadim. 

COMO OCORRE A DOENÇA?

O tratamento de Duchenne precisa ser mais 

agressivo e iniciado logo após a identificação da 

doença, para se tornar mais eficaz em atrasar as 

manifestações mais graves. Os cuidados com o posi-

cionamento do corpo desses pacientes precisam ser 

redobrados para evitar o aparecimento de deformi-

dades ósseas e articulares. Os especialistas indicam 

aliar medicamentos com terapias multidisciplinares, 

que envolvem de fisioterapia a cuidados neurológi-

cos, cardíacos e respiratórios. “Iniciar a corticotera-

pia só retardará os efeitos da doença em Duchenne. 

Para Becker, se indica apenas a terapia multidiscipli-

nar”, explica a Dra. Alexandra. 

MENINOS (XY) COM DUCHENNE

MENINOS (XY) COM BECKER

Cromossomo 

Cromossomo 

Gene alterado:
Distrofina

Gene alterado:
Distrofina

Não há produção 
de distrofina

Produção de distro-
fina parcialmente 

funcional
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Outro aspecto que evoluiu foi no campo dos medica-

mentos para combater danos provocados pela degeneração 

dos músculos. O Translarna, que tem como princípio ativo 

o atalureno, foi desenvolvido especificamente para “masca-

rar” uma das variantes que fazem o gene não produzir a 

proteína. Essa alteração é conhecida como código de para-

da prematura (non stop codon, em inglês). O atalureno teve 

o registro aprovado pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) em 2019 e agora segue para os trâmites 

no Ministério da Saúde para iniciar a comercialização. 

“Esse novo medicamento faz o gene alterado nos 

pacientes com Duchenne funcionar igual ao dos meni-

nos que têm a distrofia de Becker, ou seja, atenuando 

toda a progressão da doença”, afirma a neuropediatra, 

que também é pesquisadora de enfermidades com mu-

tações genéticas. O desenvolvimento farmacêutico traz 

uma esperança para pessoas que vivem com as distro-

fias e os familiares que acompanham as consequências 

avassaladoras das doenças. Apesar disso, o medica-

mento não é indicado para todos os casos, apenas para 

aqueles que têm uma alteração genética específica 

chamada de código de parada prematura. 

Em duas décadas de trabalho, a Acadim conseguiu 

significativas conquistas para proporcionar visibilidade 

aos portadores de doenças raras. O objetivo do traba-

lho é ampliar o conhecimento dessas distrofias para o 

maior número de pessoas e aumentar a probabilidade 

de identificação precoce dessas patologias em crianças e 

adolescentes. “Queremos um olhar diferenciado em re-

lação às pessoas com doenças raras. Que o ‘pré-conceito’ 

acabe e as pessoas com essas distrofias sejam vistas com 

direito constitucional e básico à vida e à saúde”, ressalta 

a presidente da Associação. Nesse cenário, as redes so-

ciais são importantes aliadas na divulgação de informa-

ções sobre as doenças. 

Tal interação extrapolou barreiras geográficas e 

possibilitou uma parceria com a Federação Latino-

-Americana de Distrofias Musculares. Alianças também 

foram fortificadas dentro do território nacional com 

associações espalhadas pelo Brasil inteiro. ”Assim temos 

mais forças e condições de lutar pelos nossos objetivos”, 

finaliza Maria Clara. 

Dia Mundial da Distrofia Muscular de 
Duchenne, celebrado em 7 de setembro

A Acadim no Reinventar para Crescer

Maria Clara Migowski, presidente da Associação 
Carioca de Distrofia Muscular (Acadim)
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E lisângela Paulina Ribeiro estava a menos de 

20 dias para dar à luz quando percebeu algo 

estranho em sua gravidez: seu bebê não se 

mexia muito. Assustada, ela correu para 

fazer uma ultrassonografia. Foi então que descobriu 

que a idade óssea de seu filho não condizia com a idade 

gestacional. “Levei um choque. Passei o restante da 

gravidez correndo atrás de outros médicos. Só sabia 

que o Henrique teria um tipo de nanismo. Não sabia 

se ele sobreviveria ou não”, relembra Elis. 

Após o parto, o bebê, com dificuldades respirató-

rias, foi encaminhado para a UTI neonatal e subme-

tido a vários exames. Sem poder ir para casa, ele foi 

entubado, diagnosticado com outra doença rara - 

sequência Robin, também conhecida como síndrome 

de Pierre Robin - e passou três meses internado, sendo 

submetido a nove cirurgias.  “O fato de ele ser 

pequenininho era o que menos importava, eu queria 

que ele tivesse saúde”, relata a mãe. Após esse  

período, o médico deixou que ele fosse para casa no 

esquema de cuidado domiciliar (home care). 

Enquanto cuidavam do problema respiratório de 

Henrique, Elisângela e Blademir Ribeiro Pires, pais 

da criança, também se voltaram para a questão do 

nanismo. Segundo a geneticista responsável, era 

necessário esperar um pouco para ter o diagnóstico 

correto. “Foi preciso estudar as características que 

foram aparecendo. Passamos por oftalmologistas, 

otorrinolaringologistas, cardiologistas e endocrino-

logistas. Ele fez fonoaudiologia e fisioterapia”, explica. 

Quando Henrique tinha de quatro para cinco anos, 

o laudo definitivo apareceu: displasia espôndilo-

-epifisária congênita, uma mutação do gene COL2A1, 

caracterizada, entre outros fatores, pelo tronco 

curto e membros alongados. 

POR LUANA RODRIGUEZ

A luta diária de Kenia e Elisângela para garantir 
qualidade de vida para quem tem nanismo

CORAGEM  
DO TAMANHO 

DO MUNDO
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Vale ressaltar que, segundo a literatura científica, 

existem mais de 400 tipos de nanismo já estudados. “O 

tipo do Henrique é um pouco mais raro. Mas, hoje, ele 

leva essa condição física numa boa. Vai para a escola, 

joga bola com os amigos, é superinteligente”, afirma 

Elis. O tipo mais comum de nanismo é a acondroplasia, 

que afeta Kenia Rio, presidente da Associação de 

Nanismo do Estado do Rio de Janeiro (Anaerj).  Advogada 

há 30 anos, ela aprendeu com o pai a enfrentar a vida 

de cabeça erguida. “Meu pai era acondroplásico e casou 

com uma mulher com altura considerada normal pelos 

padrões da sociedade. Eles casaram e tiveram os três 

filhos com nanismo. E cada filho tem um filho com 

nanismo. Eu também tenho um neto assim. Meu pai 

era uma pessoa renomada, respeitada. A gente teve um 

espelho dentro de casa e isso foi muito importante na 

construção do meu caráter, da minha pessoa, das minhas 

ambições”, conta Kenia.  

Apesar de oito pessoas na família de Kenia terem 

a acondroplasia, esta não é considerada uma doença 

hereditária. Cerca de 80% das pessoas com acondro-

plasia têm pai e mãe com estatura e ossos convencio-

nais, sem nenhuma mutação no gene FGFR3. Apenas 

os outros 20% dos casos de nanismo surgem em famí-

lias em que pai ou mãe – ou ambos – tem acondro-

plasia. E mais: mesmo que pai e mãe tenham a 

condição, seus filhos não a terão obrigatoriamente. 

Cada pessoa com esse tipo de nanismo tem 50% de 

chances de passar a condição adiante. 

LUTA DIÁRIA
Por causa do filho, Elisângela se tornou ativista 

e militante na causa de pessoas com nanismo e está 

hoje à frente da Associação das Pessoas com Nanismo. 

Para ela, um dos maiores problemas enfrentados é a 

falta de acessibilidade. “Como mãe, eu luto bastante 

para que sejam feitas adaptações nas escolas. As crian-

ças com nanismo, em geral, precisam ter as cadeiras 

e mesas adaptadas. Ficar mais de quatro horas 

Henrique esbanja simpatia  
ao fazer pose para a foto 
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estudando sentado em uma cadeira com os pés sol-

tos, sem apoio no chão, cansa. E pode agravar ou cau-

sar problemas futuros”, explica, acrescentando que 

bebedouros e sanitários também precisam ser adap-

tados. “Temos que buscar na escola apoio para que 

sejam feitas adaptações e eles possam estudar de 

maneira correta.” 

Kenia também acredita nisso. Avó do pequeno 

Bernard, ela chegou a escrever uma carta para a escola, 

sugerindo os cuidados devidos e apresentando o 

assunto do nanismo à instituição de ensino. “Hoje, 

todas as crianças da Anaerj, quando vão para a escola, 

levam uma carta endereçada ao diretor dizendo como 

cuidar das crianças com nanismo. É muito impor-

tante. Os cuidados não são os mesmos”, pontua. Entre 

outras questões, o documento explica que as crianças 

com nanismo podem lesionar a coluna vertebral mais 

facilmente, possuem tendência à obesidade - e, por 

isso, devem adquirir bons hábitos alimentares - e 

transpiram mais, precisando beber água com mais 

frequência. Além disso, a carta alerta para que ter-

mos pejorativos como ‘anão’ sejam banidos do voca-

bulário de professores e alunos.

A acessibilidade também afeta os adultos. No 

Brasil, o nanismo só passou a ser considerado uma 

Kenia e o neto 
Bernard curtem a 
bela vista do Pão 
de Açúcar, no Rio 
de Janeiro

deficiência física em 2004, e, apesar de algumas leis 

exigirem a adaptação de lugares públicos e privados 

para pessoas com mobilidade reduzida, muito ainda 

precisa ser feito para melhorar a qualidade de vida 

dessas pessoas. “Como eles vão tirar dinheiro em um 

banco, por exemplo? Mesmo o caixa eletrônico para 

cadeirante pode não ter a altura adequada. Os ônibus 

também são altos para eles. Precisamos de muito mais 

políticas públicas para melhorar esse cenário”, exem-

plifica Elisângela.

Kenia Rio, presidente da Associação de Nanismo 
do Estado do Rio de Janeiro (Anaerj)
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Além do tronco curto e membros alongados, os 

portadores da displasia espôndilo-epifisária con-

gênita podem apresentar alto grau de miopia, fenda 

palatina, baixa estatura acentuada (em geral, entre 

0,91 m e 1,22 m), entre outras. Já a acondroplasia 

CHEGA DE PRECONCEITO
Limitações físicas à parte, quem tem algum tipo 

de nanismo também sofre com outra questão: o 

preconceito. “Ainda existe muito olhar, apontamento. 

Isso é muito triste de ver. O apontar é muito chato. 

A gente já percebeu alguns olhares, mas ele é muito 

criança, não se atenta a isso ainda”, desabafa a mãe 

do Henrique. “O preconceito mutila , derrota,  

retroage. A falta de informação é o pior. As pessoas 

não sabem que nós somos pessoas com deficiência e 

devemos ser respeitadas. Qualquer outro tipo de defi-

ciência gera comoção. Com a gente, não. A gente con-

vive muito com lendas urbanas e piadas”, reforça Kenia, 

que já chegou a representar o filho em um processo 

de injúria. Na ocasião, ele fazia uma visita ao Pão de 

Açúcar quando, ao pedir sua meia-entrada, foi bar-

rado na bilheteria. “Ô, anão, vai chamar seu pai por-

que você não pode entrar sozinho”, falou o vendedor. 

“Sonho com um mundo 
com menos preconceito 
para o Henrique. Com 
mais acessibilidade  
e amor”, Elisângela  
Paulina Ribeiro

“Meu filho me ligou e eu o aconselhei a procurar o 

policial. Eles foram processados e perderam a causa”, 

relembra a advogada.

Curiosamente, além de ter na figura do pai um 

modelo de como lidar com a acondroplasia, foi dele a 

influência para Kenia seguir no direito. “Ele era advo-

gado, um homem respeitado e inteligentíssimo. Todo 

mundo o chamava de doutor. Ninguém usava adjeti-

vos. Isso em 1928. Fui aprovada para os cursos de  

oceanografia, direito e comunicação. Como meu pai 

estava doente, optei pelo direito”, conta.

Para ela, apesar de o pai ter lhe ensinado a lidar 

com o preconceito, esse é um problema que está enrai-

zado na sociedade há muito tempo, e um exemplo é a 

história da Branca de Neve. No conto infantil, os sete 

anões aparecem com imagens caricatas e roupas fol-

gadas, reforçando um estereótipo. “Acho que esse conto 

foi o grande precursor do preconceito. A princesa come 

uma maçã envenenada, adormece, os sete anões cui-

dam dela dia e noite e, no final, aparece um príncipe 

do nada e ela se relaciona com o príncipe. Por que não 

se relacionar com um deles?”, indaga. 

Segundo Kenia, uma das formas de acabar com o 

preconceito é naturalizar o nanismo, dando visibili-

dade e acesso à informação sobre o assunto. “Temos 

que dar a verdadeira visão da pessoa com nanismo. 

O dia a dia, as dificuldades. Mostrar que a gente pode 

se relacionar com pessoas saudáveis também”, 

finaliza.

tem como características o encurtamento rizo-

mélico dos membros, macrocefalia, base nasal 

deprimida, tronco longo e estreito, cifose e lordose 

acentuadas, altura estimada entre 1,12 m e 1,45 m, 

entre outras. 

CARACTERÍSTICAS QUE PODEM DIFERENCIAR  
ACONDROPLASIA E DEEC
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ALENTO
   AO
SOFRIMENTO
Ao contrário do que muita gente imagina,
cuidados paliativos não estão relacionados a acelerar
ou retardar a morte, mas a dar dignidade ao processo

Por LUCILENE OLIVEIRA
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É um diagnóstico? Uma fase da vida? Ou 

nenhum dos dois? Quando se fala em cui-

dados paliativos, muitas são as dúvidas sobre 

o que de fato são e qual sua importância para 

a abordagem de pessoas diagnosticadas com uma 

doença incurável. Para desmitificar e explicar o con-

ceito, vamos recorrer à origem da palavra ‘paliativo’, 

que vem do latim pallium. O nome é oriundo de um 

manto usado por cavaleiros na época das Cruzadas 

para protegê-los do frio, do vento e da chuva durante 

o caminho na longa jornada. 

Aplicado à medicina, cuidado paliativo é, simples-

mente, oferecer uma proteção contra o sofrimento 

físico, emocional, espiritual e social das pessoas que 

possuem alguma doença grave, com pouca ou nenhuma 

opção de tratamento. É importante destacar que o con-

ceito também está relacionado à forma como se lida 

com a morte, mas não apenas a ela, uma vez que uma 

pessoa que sofre um acidente de carro, por exemplo, e 

tem as pernas amputadas pode não correr risco de morte, 

mas passa por um período de sofrimento que desesta-

biliza todas as áreas de sua vida. 

“A equipe de cuidados paliativos tem um papel fun-

damental na melhora da qualidade de vida do paciente, 

tanto no aspecto físico quanto psicológico, no qual o 

indivíduo precisa lidar com mudanças profundas e dolo-

rosas”, explica a médica paliativista Milena Reis, coor-

denadora da equipe de Controle de Sintomas e Cuidados 
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Paliativos do Hospital Santa Paula, em São Paulo (SP). 

É um mito afirmar que o conceito tem o papel de ace-

lerar ou retardar a morte. O processo busca tratar o 

momento como um evento natural e dar dignidade à 

pessoa, observando pontos como o local de sua prefe-

rência para seguir com o tratamento paliativo e auxi-

liando na resolução dos problemas concentrados no 

encerramento da vida. 

A equipe multidisciplinar treinada para atuar nesse 

momento é apta a identificar as prioridades do paciente 

e enfatizar sua participação em atividades prazerosas, 

como passar um tempo com seu animal de estimação 

mesmo quando internado.

Ao contrário do que grande parte das pessoas ima-

gina, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reco-

menda que a introdução dos cuidados paliativos deva 

ocorrer já no momento do diagnóstico e não somente 

nas fases finais da vida. O conceito é visto pela OMS 

como uma necessidade humanitária urgente para 

pessoas com doenças graves. “Todas as vezes que pen-

samos em uma pessoa com alguma doença rara, incu-

rável, estamos pensando em muito sofrimento - físico 

ou não”, explica o médico geriatra, secretário-geral da 

Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP) e 

assistente do Núcleo de Cuidados Paliativos do Hospital 

das Clínicas da USP, Douglas Crispim. 

O paliativista chama a atenção para o fato de o 

conceito de cuidados paliativos estar mais relacionado 

com empatia do que com qualquer nova tecnologia 

para a descoberta de um medicamento capaz de frear 

a evolução da doença ou mesmo de um novo trata-

mento que leve à cura. “Devemos agradecer aos cien-

tistas que nos trouxeram novas fontes de cuidado para 

as doenças e devemos lamentar por nossos profissio-

nais que entenderam que essas tecnologias iriam subs-

tituir a empatia”, afirma Crispim ao relembrar o caso 

de uma paciente que se sentia invisível em meio à 

ciência. “Uma vez, eu passava pelo corredor do pronto-

-socorro e uma paciente de 24 anos me puxou pelo 

braço e disse: ‘Você pode me ajudar? Eu não sou ape-

nas um saco de câncer!’.” Ainda sensibilizado com a 

cena, o paliativista destaca que, se ela estivesse viva 

hoje, saberia explicar claramente o tema da campanha 

26 julho/dezembro 2019

VARIE
DADES

Uma vez, eu passava pelo 
corredor do pronto-socorro e 
uma paciente de 24 anos me 
puxou pelo braço e disse: 
‘Você pode me ajudar? 
Eu não sou apenas um 
saco de câncer!’
Douglas Crispim, médico 
geriatra da Academia Nacional 
de Cuidados Paliativos

Douglas Crispim
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50 caracteres

mundial, que mobiliza milhares de pessoas em diver-

sos países para fortalecer os cuidados paliativos.

O tema a que o médico se refere é Porque Eu Importo, 

escolhido pela Worldwide Hospice Palliative Care 

Alliance (WHPCA), organização internacional não 

governamental que tem como objetivo o desenvolvi-

mento da assistência ao redor do mundo, para as cele-

brações do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, que 

acontece anualmente no segundo sábado de outubro. 

A campanha de 2019 teve o objetivo de se centrar na 

percepção da experiência vivida por pessoas com doen-

ças crônicas, olhando para o que é mais importante, 

incluindo o impacto financeiro e as necessidades de 

cuidados paliativos em pacientes e seus familiares. 

O grupo multidisciplinar de cuidados paliativos não 

se limita ao atendimento do paciente, mas em auxiliar 

seus familiares em todas as dimensões da dor, uma vez 

que, ao longo do adoecimento, uma pessoa viverá o 

sofrimento na extensão física - trazido pelos sintomas 

da doença, como falta de ar, náuseas, perda de movi-

mentos, deformidades - e também os sofrimentos que 

dizem respeito a como a pessoa e seus familiares lidam 

com as perdas que a patologia traz para suas vidas. 

Milena Reis destaca que, ao tratar de doenças raras, a 

família tem de estar envolvida no processo e também 

ser acolhida pela equipe multidisciplinar, especialmente 

em casos de doenças raras oriundas de falhas genéticas. 

“Em geral, os pais se sentem bastante sensibilizados e 

chegam a se questionar sobre de quem é a culpa, de 

quem foi o gene. E quando começamos a conversar 

sobre o acaso e o que a genética fala, trazemos alívio”, 

explica. 

Apenas 3% das doenças raras possuem tratamento 

medicamentoso, levando a um cenário em que a maio-

ria delas requer a adoção dos cuidados paliativos para 

garantir a plena atenção ao paciente e seus familiares. 

“Essas são as doenças que chamamos de ‘marginaliza-

das’, apesar de o Governo dizer que o termo não é cor-

reto, mas é dessa maneira que nos sentimos. Sem pai 

nem mãe”, afirma a vice-presidente do Instituto Vidas 

Raras, Regina Próspero. Diante do percentual, a porta-

-voz do Instituto faz uma triste constatação: se não 

forem feitos investimentos em cuidados paliativos, as 

crianças com doenças raras vão morrer mais cedo. 

“Precisamos garantir que essa criança tenha acesso à 

fisioterapia, a um bom tratamento médico e um bom 

acompanhamento multiprofissional.”

Mais do que elevar a qualidade de vida de um 

paciente com doença rara, os cuidados paliativos podem 

representar economia de até 40% com o tratamento 

clínico, uma vez que há a redução de internações em 

UTI e a necessidade de ventilação mecânica, por exem-

plo. De acordo com a ANCP, a introdução do acompa-

nhamento por cuidados paliativos minimiza os gastos 

com a internação hospitalar, uma vez que quase metade 

dos pacientes clínicos em critério de terminalidade não 

precisaria estar no hospital.

Apesar da comprovada redução de custos, o Brasil 

ainda precisa evoluir consideravelmente nesse aspecto. 

No País, há somente 177 equipes de cuidados paliativos, 

o que representa uma cobertura de apenas 5% nos hos-

pitais brasileiros, em comparação com os Estados Unidos, 

que possuem 63% de cobertura, ficando nítido o cami-

nho que precisa ser percorrido no Brasil. “Sou muito 

otimista. Melhor que observar o número absoluto, 

vamos acompanhar a linha do tempo. Estamos espe-

rando que, no próximo atlas da ANCP, esse número 

cresça muito”, finaliza Douglas Crispim.

27julho/dezembro 2019

Milena Reis
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AUDIÊNCIA COM A 
SENADORA ZENAIDE MAIA

A vice-presidente do 
Instituto Vidas Raras, Regina 
Próspero, e a diretora Amira 
Awada foram recebidas pela 
senadora Zenaide Maia (RN) 
em 16 de outubro, em Brasília 
(DF). A parlamentar afirmou 
seu apoio à causa das doenças 
raras e à campanha Pezinho no 
Futuro, pela ampliação do Teste 
do Pezinho no Brasil. 

Em prol da defesa dos raros brasi-
leiros, o Instituto Vidas Raras via-
jou para Nova Iorque, nos Estados 
Unidos, para participar do evento 
Dia das Doenças Raras 2019, promo-
vido pelas Nações Unidas. O encontro 

aconteceu em 21 de fevereiro. 
Além da presença da vice-presi-
dente do Instituto, Regina Próspero, 
o Brasil foi representado pela ativista 
da Associação Brasileira de Pacientes 
de Esclerose Sistêmica (Abrapes), 
Juliana Viscardi, e pela vice-presi-
dente da Associação Brasileira de 
Ataxias Hereditárias e Adquiridas 
(Abahe), Amália Maranhão. 
O evento foi apoiado pelo Comitê de 
Organizações Não Governamentais 
de Doenças Raras, com o intuito de 
inserir a pauta dentro da próxima 
declaração sobre cobertura univer-
sal de saúde encabeçada pela ONU e 
pressionar o órgão sobre uma resolu-
ção acerca das patologias raras. 

Reunião na ONU
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O Instituto Vidas Raras participou de 

um encontro de associações de pacien-

tes latino-americanas. O evento acon-

teceu dentro da programação do 

Lyssomal Week 2019 em 12 de agosto, 

em Bogotá, Colômbia. 

ENCONTRO DE ASSOCIA-
ÇÕES DE PACIENTES DA 
AMÉRICA LATINA  

A campanha do teste do pezinho 
ampliado já foi apoiada por mais de 
100 mil pessoas. O Instituto Vidas 
Raras colhe, desde 2018, assinatu-
ras para divulgar a importância da 
incorporação do exame ampliado 
no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Atualmente, o teste feito no sistema 
público é o simples, que detecta ape-
nas seis doenças. Com essa inser-
ção da versão estendida, o teste do 
pezinho pode identificar até 53 pato-
logias logo após o nascimento da 
criança, possibilitando o diagnóstico 
precoce e tratamento desde os pri-
meiros meses de vida. 
Se você ainda não participa da cam-
panha, junte-se a nós nessa luta! 
Acesse: pezinhonofuturo.com.br

Cem mil assinaturas na campanha do teste do pezinho 
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Um novo personagem chegou 
na Turma da Mônica. Edu, de nove 
anos, é o novo morador do bairro do 
Limoeiro e tem uma doença gené-
tica rara: a distrofia muscular de 
Duchenne. A inserção da histó-
ria do menino faz parte de um pro-
jeto editorial chamado Cada Passo 
Importa,  parceria da Maurício de 
Sousa Produções com o laboratório 
Sarepta. No quadrinho de estreia, 
lançado em fevereiro deste ano, o 
menino é recepcionado pela Mônica 
e seus amigos na escola. 

Com o intuito de fomentar o 
conhecimento sobre a patologia 
entre as crianças e alertar sobre a 
necessidade de um diagnóstico pre-
coce para o início do tratamento 
desde os primeiros anos, o primeiro 
quadrinho de Edu conta um pouco 
mais da descoberta de seus pais 
sobre a Duchenne, como o diagnós-
tico foi feito e os cuidados tomados 
pelo menino e sua mãe para que seus 
músculos não encurtem, como os 
alongamentos no final do dia e o uso 
das órteses (um aparelho ortopédico) 
durante a noite. 

Outras duas edições do projeto 
foram publicadas em 2019. 
A segunda parte da história foi 
lançada em agosto e conta os medos 
e receios do garoto em relação à 

doença, como o uso de medica-
mentos e a locomoção em cadeira 
de rodas.

Além de ser distribuída gra-
tuitamente na exposição Olá, 
Maurício!, na Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), na Avenida Paulista, em 
comemoração aos 60 anos da 
Maurício de Sousa Produções, a 
história em quadrinhos pode ser 
encontrada no site  
cadapassoimporta.com.br.

TURMA DA MÔNICA APRESENTA  
PERSONAGEM COM DOENÇA RARA
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O Instituto Vidas Raras teve 
agenda cheia em Brasília (DF) no 
dia 16 de outubro. Além de audiência 
com a senadora Zenaide Maia (RN) 
para falar sobre a campanha Pezinho 
no Futuro, confira outros compro-
missos e encontros realizados:

- Visita à senadora Maria do 
Carmo Alves; 

- Reunião com o Ministério da 
Saúde sobre a falta de remédio para 
os raros assistidos;

- Reunião com a SCTIE e a 

Para fomentar o conhe-
cimento acerca das doenças 
raras, o Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo 
(FMUSP) disponibiliza a Linha 
Rara, para que o público leigo 
possa sanar dúvidas. 

“Ao entrar em contato no 
0800 006 7868, o requerente soli-
cita a informação que precisa, e 
uma equipe altamente especiali-
zada em doenças raras, coorde-
nada por profissionais de saúde, 
retornará a demanda em até 
sete dias, dependendo da com-
plexidade do assunto”, explica 

“MARATONA DE REUNIÕES  
PELO BEM” EM BRASÍLIA (DF)

USP TEM PLATAFORMA DE  
ORIENTAÇÃO SOBRE DOENÇAS RARAS 

a vice-presidente do Instituto 
Vidas Raras, Regina Próspero, 
para o portal da Secretaria 
Estadual da Saúde de São Paulo. 

A consolidação da Linha Rara 
se deu por conta de um convê-
nio das instituições Raríssimas 
Portugal, Raríssimo Brasil e 
Instituto Vidas Raras. Desde 
2018, quando a Linha foi criada, 
242 dúvidas foram atendidas, 
sendo os temas mais procu-
rados pelos requerentes: cen-
tros de referência e diagnóstico, 
artigos científicos, informa-
ções sobre tratamento e médicos 
especialistas. 

CONITEC para falar sobre incorpo-
ração do tratamento de Pompe no 
SUS, que a princípio será somente 
para as formas precoces, mas com 
estudo para ampliar para todas as 
outras formas;

- Audiência pública na CCJC 
para tratar do PL 7082/17, que trata 
sobre Pesquisas Clínicas no Brasil;

- Reunião com médicos (que-
ridos) de Brasília para falar 
do melhor cuidado dos nossos 
assistidos.
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O longa-metragem Mundo dos Raros, 
produzido pelo Instituto Vidas Raras, 
foi um dos selecionados para a Mostra 
Competitiva da VI Mostra VideoSaúde 
de 2019 da Fiocruz.

De acordo com a vice-presidente do 
Instituto Vidas Raras, Regina Próspero, 
foi uma grata surpresa e uma grande 
honra participar dessa mostra. “Mais 
do que efetivamente vencer o prêmio, 
o objetivo do Instituto é fazer com que 
o filme seja assistido, propagando ao 
mundo as vozes das pessoas acometidas 
por doenças raras.”

Os melhores filmes/vídeos foram 
selecionados e integrarão em breve uma 
mostra on-line. Ao final, haverá uma 
premiação para produções escolhidas 
pela comissão julgadora e pelo público, 
e essas obras serão apresentadas em 
evento. Todos os vídeos passarão a 

integrar o acervo, catálogo e ações de 
divulgação da VideoSaúde Distribuidora 
da Fiocruz. 

As Mostras VideoSaúde, realizadas 
desde 1992, são atividades estratégicas de 
comunicação no campo audiovisual, com 
o objetivo de ampliar a circulação de pro-
duções e debates sociais sobre temas, con-
flitos, histórias e desafios da saúde pública 
e ciência — elementos fundamentais para 
a consolidação da saúde e do Sistema 
Único de Saúde (SUS) como direitos cons-
titucionais de toda a população brasileira. 

O filme escolhido pelo público será 
exibido, junto com as produções selecio-
nadas pela comissão julgadora, numa ceri-
mônia de premiação durante a Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia, em 
outubro, no auditório do Museu da Vida.

 Assista e compartilhe o longa-metra-
gem: mundodosraros.com

LONGA-METRAGEM MUNDO DOS RAROS 
PARTICIPA DE CONCURSO DA FIOCRUZ

O Instituto Vidas Raras marcou presença 

no encontro que celebrou os 20 anos de 

existência da Associação Brasileira de 

Captadores  de Recursos (ABCR). 

Realizado em 22 de outubro, o evento foi 

uma grande oportunidade de aprendizado 

sobre captação, doação e voluntariado, 

e que deve ser dividido entre as associa-

ções parceiras do Instituto.

20 ANOS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA  
DE CAPTADORES DE RECURSOS (ABCR) 
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Doença que manifesta movimentos invo-
luntários e repetitivos, podendo ser motores 
ou vocais, simples ou complexos, a síndrome 
de Tourette foi tema de uma audiência 
pública conjunta, promovida por duas sub-
comissões que funcionam na Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS), em 3 de setembro.

Apesar de sua denominação ser desco-
nhecida por grande parte da sociedade, é 
comum deparar com pessoas acometidas 
por esses sintomas clínicos, conhecidos por 
tiques. Segundo a Organização Mundial da 

SÍNDROME DE TOURETTE PODE SER INCLUÍDA  
NO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Saúde (OMS), a doença é rara e atinge 1% 
da população.

A principal reivindicação dos partici-
pantes da audiência foi a inclusão da sín-
drome de Tourette no Estatuto da Pessoa com 
Deficiência (Lei 13.146/2015). O transtorno, 
inclusive, já está previsto na Classificação 
Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde da OMS, afirma o 
representante da Comissão das Pessoas com 
Síndrome de Tourette, Aníbal Moreira Júnior.

Fonte: Agência Senado

A ministra Damares Alves, da pasta da 
Mulher, Família e Direitos Humanos, parti-
cipou do Fórum de Políticas Públicas para 
Pessoas com Doenças Raras, em 30 de julho, 
em Brasília (DF). No encontro, ela afirmou que 
o Ministério e o Governo “estarão juntos” no 
apoio à assistência de saúde de qualidade para 
pessoas com doenças raras. 

Damares ainda citou o trabalho da 
Coordenação Geral das Pessoas com 
Doenças Raras, criada em 2019 para 

“Vamos estar juntos”, afirma ministra  
Damares sobre assistência aos raros 

defender os direitos dos raros frente ao 
Ministério da Saúde e ao Congresso 
Nacional: “Vamos acertar o tempo todo? 
Acredito que não. Mas não vamos errar 
— nessa Coordenação, nessa Secretaria, 
nesse Ministério — por omissão, acreditem. 
Também não vamos errar, com relação ao 
tema dos raros, motivados por ideologias ou 
interesses próprios. Podemos errar apenas 
por limitação. Limitação da equipe, limita-
ção de falta de conhecimento da gente”. 
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INSTITUTO VIDAS RARAS NO TJCC
O Instituto Vidas Raras mar-

cou presença em mais uma edição 
do importante encontro de discus-
são sobre os rumos do tratamento 
do câncer no Brasil. O 6º Congresso 
Todos Juntos Contra o Câncer acon-
teceu entre 3 e 5 de setembro, em 
São Paulo (SP). O Instituto parti-
cipou oficialmente do Summit de 
Inovação e Sustentabilidade em 
Saúde, Compartilhamento de Risco 
para Incorporação de Tecnologias 
em Saúde – O que isso Significa na 
Prática?, e das masterclass Avaliação 

de Novas Tecnologias na Saúde — 
Todos os Pacientes Podem Ter Acesso 
ao Melhor Tratamento? e Futuro da 
Nova Pesquisa Clínica no Brasil com a 
Nova Legislação.

O Instituto foi representado pela 
parceira e voluntária do Instituto 
Vidas Raras há mais de cinco anos, 
Andréa Callipo. Ela é bióloga com 
mais de 20 anos de experiência em 
advocacy, relações governamentais 
e marketing em empresas multina-
cionais do segmento farmacêutico na 
área de doenças raras.
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