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EDITORIAL  DROPSdoenças 
raras
nas redes 
sociais:

Instagram 
@vidasraras
Em setembro, o Instituto Vidas Raras (IVR) lançou em seu 
Instagram a série “Vida de Raro”. Todas as sextas-feiras, 
uma live é feita com a participação de pacientes com 
diferentes doenças raras para que, de maneira diferente e 
divertida, o público conhecer as doenças raras. O bate-papo é 
mediado pela diretora de comunicação do Instituto,  
Rosely Maria. As primeiras lives já foram realizadas  
e estão disponíveis neste link:  
https://www.youtube.com/c/vidasraras/videos

Os episódios do podcast “Vida Singular” 
estão disponíveis nas plataformas Spotify, 
Deezer e Apple Podcasts.

Youtube
@alxventura 
Em seu canal, o jornalista Luiz Alexandre Souza Ventura, 
autor do blog “Vencer Limites”, do portal Estadão, fala 
de temas e assuntos de interesse para as pessoas com 
deficiência. Em um dos vídeos, o jornalista destaca o 
livro infantojuvenil “Gol de rodas”, que traz a história do  
brasileiro Ramon de freitas, portador de Distrofia Muscular 
de Duchenne (DMD) e que se tornou o primeiro jogador de 
futebol em cadeiras de rodas da América Latina.

Tiktok
@anaclara.oficiall1 
Com mais de 1,5 milhão de seguidores no Tik Tok, a 
pequena Ana Clara Gusmão, de 10 anos, se destaca na 
rede social pela alegria nos vídeos e fotos. Portadora 
da síndrome de Huntchinson-Gilford, doença rara 
que provoca o envelhecimento precoce, ela tem dado 
maior visibilidade à doença e luta atualmente para  
reconstruir a casa onde mora, no Vale do Jequitinhonha, 
adaptada às suas necessidades.

Doença rara, a síndrome de Ehlers-Danlos, distúrbio 
hereditário que afeta a produção do colágeno (proteína 
que dá a sustentação nos tecidos do corpo), foi tema de 
uma reportagem exibida em 20 de setembro pelo 
programa “Fantástico”, da TV Globo. A reportagem 
mostrou o desafio enfrentado por Fernanda Martinez, 
natural de Santa Catarina e portadora da síndrome. 
Fernanda é a criadora da página “Convivendo com 
doenças raras”, no Facebook, que atualmente possui 
mais de 17 mil seguidores. Na página, Fernanda conta 
um pouco do seu dia a dia e dissemina informações 
sobre várias doenças raras.

Setembro foi o mês de estreia do “Vida Singular”, o 
primeiro podcast brasileiro a abordar exclusivamente as 
doenças raras. Produzido e apresentado pelos jornalistas 
Kevin Kamada e Gabriela Arruda, o programa irá pautar 
os desafios cotidianos dos pacientes diagnosticados com 
essas enfermidades. O podcast terá frequência quinzenal 
e, uma vez por mês, será produzido um podcast especial 
voltado exclusivamente a uma doença rara.

“Vida Singular” é o primeiro podcast 
brasileiro sobre doenças raras

Síndrome de Ehlers-Danlos é tema 
de reportagem no “Fantástico”

Assista à reportagem pelo link
globoplay.globo.com/v/8872127
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CADÊ A ATENÇÃO AOS PACIENTES 
RAROS, GOVERNO FEDERAL?

4 maio/agosto 2020

Enquanto escrevo este texto, entre agosto e começo de se-

tembro, muitas pessoas com doenças raras no Brasil estão 

sem medicamento. Desde o começo da pandemia, nós, do 

Instituto, estamos em contato direto com o Ministério 

da Saúde para alertar a falta dos medicamentos para os 

raros. Enviamos dezenas de e-mails, fizemos diversas liga-

ções e até acionamos parlamentares no Congresso Nacio-

nal, que são amigos da nossa causa, pedindo para que eles 

nos ajudassem a sinalizar este pedido de ajuda ao Governo 

Federal. Recebi um telefonema de alguém do Ministério da 

Saúde, no qual pude externar toda a nossa preocupação 

com este descaso. E, ainda que os remédios sejam compra-

dos agora, os pacientes irão demorar para recebê-los, o que 

comprometerá seriamente seus tratamentos.

É triste ver como os pacientes raros foram esquecidos pelo 

Governo Federal nesta época de pandemia, na qual o bá-

sico para eles deixou de acontecer. Nunca vi um retrocesso 

tão severo e me lembra muito os idos da década de 2000, 

quando a atenção dada aos raros praticamente inexistia. 

Embora tenhamos a atenção e sensibilidade da primeira-

-dama, Michelle Bolsonaro, e a agradecemos pelo grande 

apoio, nada tem acontecido por parte do Ministério da 

Saúde para reverter este descaso. Entendemos o impacto 

da pandemia na saúde, mas ela não pode ser uma desculpa 

para essa desassistência e falta de atenção com os raros 

no Brasil. Falta conhecimento da necessidade de manter o 

atendimento aos raros.

Mobilizamos toda a comunicação do Instituto para, no-

vamente, fazer barulho em toda a imprensa sobre a falta 

de atenção aos raros. Acionamos ainda algumas organi-

zações de pacientes com doenças raras do Brasil, parceiras 

do Instituto, para que ecoem junto a nós esse grito de 

urgência em favor dos pacientes. Não podemos deixar 

toda uma população, que precisa de um tratamento 

regular e específico, desassistida e sem uma resposta do 

Governo sobre os problema da falta de remédios.

Mas o universo dos raros também é feito de  

pequenas conquistas. A partir de agora, os  

recém-nascidos no município de São Paulo terão direi-

to à versão ampliada do Teste do Pezinho para detectar 

50 doenças raras no Sistema Único de Saúde (SUS). É 

uma vitória a favor da vida! Parabenizo o Instituto 

Jô Clemente, nosso parceiro de décadas pela luta para 

ampliar a versão do teste e instituição incansável que, 

como nós, acredita que somente com o diagnóstico 

precoce é possível salvar estas vidas raras. Parabenizo 

também todas as autoridades da capital paulista pela 

iniciativa. Que todas as cidades desse Brasil possam 

seguir este exemplo maravilhoso!

Ainda sobre o teste, gostaria de convidar você a ler a 

reportagem desta edição que mostra a fase atual de 

nossa campanha Pezinho no Futuro.

Chegamos a quase 200 mil assinaturas, mas precisa-

mos chegar a 1 milhão para que esse desejo de termos a 

versão ampliada do Teste do Pezinho no SUS se torne 

um projeto de lei com apelo popular. É ainda um dos 

grandes sonhos do Instituto Vidas Raras que a rede 

pública de saúde ofereça a versão ampliada. Estamos 

caminhando para os meses finais de 2020 e ainda há 

muito trabalho a ser feito. Nunca desistiremos dos 

raros. Até a próxima!
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Marcelo Aro, hoje 
deputado federal, conta 
que foi a partir do 
nascimento de sua filha 
Maria, diagnosticada 
com uma síndrome rara, 
que ele decidiu fazer 
da causa dos raros a 
bandeira da sua vida. 
Ele fala ainda da Casa 
de Maria, instituição 
fundada por ele em 
Minas Gerais que acolhe 
e oferece o atendimento 
aos raros

POR MADSON DE MORAES

EM SEU GABINETE, localizado dentro da Câmara 

dos Deputados, o deputado federal Marcelo Aro já se 

acostumou a receber quase que diariamente dezenas 

de e-mails, comentários em suas redes sociais ou ligações 

de pacientes com doenças raras de todo o Brasil em 

busca de ajuda. Não que ele reclame, muito pelo 

contrário: toda essa movimentação é resultado de sua 

luta em defesa dos direitos das pessoas com doenças 

raras, sua bandeira na vida e na política. Aos 33 anos de 

idade, o parlamentar tem se dedicado a essa causa quase 

que integralmente. Foi a partir do nascimento de Maria, 

sua filha que foi diagnosticada com a síndrome rara 

Cornélia de Lange, que ele decidiu abraçar a causa dos 

raros na política. Hoje é um dos parceiros do Instituto 

Vidas Raras e de associações de pacientes raros 

espalhados por todo o Brasil.

“Esta não é uma pauta do meu mandato, é da minha 
vida. Eu vivo para ajudar as pessoas com doenças raras. 
Foi essa a missão que Deus enviou para mim quando 
nos deu a Maria”, afirma Marcelo. Na entrevista a seguir, 
o deputado federal, que preside a Frente Parlamentar 
Mista de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras 
na Câmara dos Deputados e que criou, em setembro, 
um Grupo de Trabalho em prol das pessoas com doen-
ças com o objetivo de trabalhar pautas específicas e 
prioritárias para os raros em cada um dos ministérios, 
comenta mais seu envolvimento com os raros, fala da 
criação da Casa de Maria, organização voltada à assis-
tência dos raros, e avalia os principais desafios no Brasil 
para melhorar e qualidade de vida dos pacientes.

Como foi seu envolvimento com a causa 
das doenças raras?
Começou por causa da minha filha, Maria, que hoje 
tem oito anos e é portadora da síndrome de Cornélia de 
Lange. Ela é a primogênita. Tenho ainda a Gabriela, o 
Marcelo e o Guilherme, o mais novo. No terceiro mês 
de gravidez da Mariazinha, descobrimos que ela tinha 
algo diferente, mas foi apenas quando ela nasceu, no 
16º dia, que descobrimos que ela tinha essa síndrome 
rara e a maioria dos médicos não conhece até hoje. Foi 
a partir dela que veio esse interesse por estudar e 

entender mais o que são as doenças raras. E a partir daí 
comecei a viajar o mundo em busca de informação. No 
primeiro momento, a ideia era, com informação, dar 
qualidade de vida a minha filha. Fui aprendendo, apren-
dendo e, à medida em que fui estudando e participando 
de eventos sobre doenças raras, fui conhecendo muitos 
pacientes e famílias e me envolvendo com todos. Foi a 
partir desse contato que nasceu em mim o desejo de 
defender as pessoas com doenças raras no Congresso 
Nacional. Quando a Mariazinha nasceu, eu estava em 
campanha para vereador em Belo Horizonte.

Foi nesse momento que você abraçou a 
causa dos raros na política?
Ainda não. Quando atuei como vereador ainda não 
tinha uma atuação parlamentar em defesa dos raros 
embora, enquanto pai de uma criança rara, eu já tivesse 
participado de eventos e viajado a vários países para 
entender e estudar melhor as doenças raras. Em 2014, 
me candidatei a uma vaga de deputado federal e ganhei 

Marcelo com a filha Maria, diagnosticada 
com a síndrome Cornélia de Lange

Foto: Arquivo pessoal

DOENÇA 
RARA É A 
PAUTA DA 
MINHA VIDA”
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a eleição sem tocar no assunto doença rara. E aí, sim, 
eleito deputado, foi quando a minha esposa virou e me 
disse: “Você tem uma missão, uma vocação. Deus não 
te colocou lá à toa. Agora está na hora de você defender 
esta pauta”. Foi naquele momento, como deputado fede-
ral eleito, que comecei a trabalhar em pautas das pes-
soas com doenças raras.

Não havia ninguém do Congresso abra-
çando a causa?
Ninguém tinha essa defesa. Temos algumas pessoas que 
defendem as pessoas com deficiência, como a senadora 
Mara Gabrilli, além de outros parlamentares. E quando 
eu comecei a atuar, a apresentar projeto de lei, chamar 
audiência pública, as pessoas raras e famílias criaram 
em mim uma referência. Comecei a receber telefone-
mas e e-mails de famílias do Brasil inteiro. Encampei 
isso em minha vida pública e hoje, depois de cinco anos 
de quando comecei esse trabalho na Câmara dos 
Deputados, essa atuação foi crescendo a ponto de que, 
hoje, 90% do meu trabalho enquanto deputado é lutar 
pelas pessoas com doenças raras dentro do Congresso. 

Como sempre gosto de dizer, esta não é uma pauta do 
meu mandato, é uma pauta da minha vida. Eu vivo para 
ajudar as pessoas com doenças raras. Foi essa a missão 
que Deus enviou para mim quando nos deu a Maria. E, 
enquanto eu estiver em Brasília, vou trabalhar para cui-
dar de um paciente raro.

Você é um dos fundadores da Casa de Maria, 
em Contagem (MG). É a primeira instituição 
dedicada exclusivamente aos raros no Brasil. 
Quando surgiu a ideia?
A Casa de Maria completou um ano em 2020. Lá atrás, 
quando idealizei o projeto, não poderia imaginar o quão 
feliz eu ficaria ao vê-la sair do papel. Seria cômodo me 
preocupar somente com a minha filha, mas não seria 
justo. Todo o conhecimento e experiências que tive nas 
viagens que fiz em buscas de respostas para a doença 
da Mariazinha eu quero dividir com mais pessoas. 
Conheci muitos anjos durante a minha caminhada até 
aqui, mas me faltam palavras para agradecer ao William 
Rodrigues, um amigo e irmão que Deus me deu e um 
pai, que assim como eu, não se conformou em 

encontrar a solução somente para o problema do seu 
filho. O Willian foi além e colocou a mão na massa, 
cedeu o imóvel, fez tudo o que podia para que a Casa de 
Maria se tornasse realidade. Completamos um ano e 
seguimos de portas abertas para acolher os raros. De lá 
para cá, temos dado passos diários para o crescimento 
da Casa e para alcançarmos cada vez mais pessoas. São 
milhões de raros que estão na invisibilidade e precisam 
de acolhimento. Chegaremos em tantos quantos Deus 
permitir.

Qual é ainda a principal desafio dos raros 
no Brasil?
Quando se fala em doença rara no Brasil, talvez a prio-
ridade número um seja o diagnóstico. Só que, para de 
fato isso ocorrer, temos que mudar a política pública no 
País. Para o leitor ter uma ideia, temos em torno de 300 
médicos geneticistas e a grande maioria das doenças 
raras são de origem genética. A maioria dos nossos raros 
sequer tem condição de ter uma consulta com um gene-
ticista para identificar qual doença ele possa ter.  Fizemos 
uma pesquisa junto aos pacientes que assistimos na 
Casa de Maria e constatamos que, geralmente, antes do 
diagnóstico correto, o paciente raro passa por nove médi-
cos até chegar ao diagnóstico correto. Infelizmente, no 
Brasil, os pacientes raros morrem sem terem esse diag-
nóstico. Conversei tempos atrás com a primeira-dama, 
Michelle Bolsonaro, sobre este tema. Essa é uma pauta 
antiga. Cobramos e falamos isso já há algum tempo. Já 
fiz requerimento para audiência pública, projeto de lei 
nesse sentido, fiz inúmeras reuniões. Meu papel enquanto 
legislador é este. Estamos avançando, mas não na velo-
cidade que gostaríamos sobre este tema.

O apoio do Governo Federal tem sido 
relevante aos raros?
Temos hoje aliados no Poder Executivo. É a  
primeira-dama Michelle Bolsonaro, é a Damares Alves, 
ministra da Família e dos Direitos Humanos, e muitas 
outras pessoas dentro do Governo Federal que apoiam 
nossa causa. A chance é de ouro e o momento é opor-
tuno! Nos seis anos que estou aqui em Brasília, nunca 

tivemos tamanha acolhida do Executivo em relação às 
nossas demandas. Mas não iremos solucionar tudo de 
uma única vez. Precisamos priorizar as demandas. Os 
passos estão sendo dados.

Quais as conquistas que você encampou 
na política para os raros e que o orgulham?
Uma das principais desde que comecei minha atuação 
como deputado foi a criação do primeiro Centro de 
Referência para as Doenças Raras em Minas Gerais. 
O Hospital João Paulo II se transformou neste Centro. 
A luta foi grande. Fui ao Ministério da Saúde inúme-
ras vezes, me reuni com todos os ministros que lá esti-
veram desde que assumi o mandato de deputado federal. 
Outra ação da qual me orgulho foi ter sido autor da lei 
que garante que 30% dos 17,5% dos recursos arrecada-
dos pela Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico (CIDE) seja investido em pesquisas para o 
desenvolvimento na área de doenças raras. Não tenho 
dúvida que isso fomentará pesquisadores a trazer solu-
ções para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. 
O mundo inteiro está indo nessa direção. As terapias 
gênicas vão revolucionar o tratamento das doenças 
raras. Lembro ainda a luta pela incorporação do 
Spinraza ao SUS, que aconteceu neste ano. A briga foi 
longa. Muita coisa foi feita e ainda há muito a se fazer.

Hoje, 90% do meu trabalho 
enquanto deputado é lutar pelas 
pessoas com doenças raras 
dentro do Congresso. Como 
sempre gosto de dizer, esta não é 
uma pauta do meu mandato, é 
uma pauta da minha vida. Eu 
vivo para ajudar as pessoas com 
doenças raras. Foi essa a missão 
que Deus enviou para mim 
quando nos deu a Maria”

Inauguração em 2019 da Casa de Maria, insti-
tuição voltada aos pacientes raros localizada 
na cidade de Contagem (MG)
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Nosso objetivo principal com essa 
pesquisa foi o de entender o que 
aconteceu na pandemia com a 
comunidade de pacientes raros. 
Já imaginávamos que essa popu-
lação seria ainda mais vulnerabili-
zada e que, conhecendo e publici-
zando os dados, poderíamos cola-
borar com a Política 
Nacional de Atenção 
Integrada às Pessoas 
com Doenças Raras”
Dra. Ida Schwartz,  
coordenadora da pesquisa

POR ED SALLES

O s efeitos da pandemia de Covid-

19 trouxeram uma sér ie de 

mudanças nos atendimentos 

médicos, readaptações em diver-

sos tipos de tratamentos e cuidados redobra-

dos com a saúde dos pacientes com doenças 

raras. O Instituto Vidas Raras (IVR), que tem 

prestado atenção e suporte aos pacientes raros 

de todo o Brasil durante a pandemia, sabe das 

dificuldades que eles enfrentam. “Temos tido 

um descaso enorme do Governo Federal com 

os pacientes raros no Brasil. É preocupante”, 

ressalta a vice-presidente do Instituto, Regina 

Próspero (leia o Editorial desta edição para enten-

der o atual cenário de descaso). Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 

RAROS E 
PANDEMIA: 
IMPACTOS 
DESAGRADÁVEIS
Pesquisa mapeou impacto do atendimento aos pacientes raros em razão da 

pandemia de Covid-19 e revelou que a maioria dos pacientes entrevistados 

deixou de ter acesso ao tratamento que recebia em hospitais ou em casa

doença é considerada rara quando 

afeta 60 pessoas em cada 100 mil 

pessoas. Hoje, no Brasil, faltam 

dados epidemiológicos oficiais que 

apontem a incidência das doenças 

raras na população. Estima-se que 

existam hoje 13 milhões de brasi-

leiros com doenças raras.

Para entender o impacto da 

pandemia nas pessoas com doen-

ç a s  r a r a s  no Br a s i l ,  a  chefe  

do Serviço de Genética Médica  

d o  H o s p i t a l  d e  C l í n i c a s  

d e  P o r t o  A l e g r e  ( H C P A )  

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

Departamento de Genética da 

Universidade Federa l do R io 

Grande do Sul (UFRGS), Dra. Ida 

Schwartz, coordenou a pesquisa 

“O impacto da Covid-19 na comu-

nidade de doenças raras no Brasil”. 

O estudo, respondido por meio de 

um formulário on-line, aconteceu 

de 1 de junho a 5 de julho e teve a 

participação de quase 1.500 mem-

bros da comunidade de doenças 

raras, incluindo pacientes (483) e 

cuidadores (983). Participaram pes-

soas de todas as Regiões do Brasil. 

A pesquisa contou com a colabo-

ração de médicos da Sociedade 

Brasileira de Genética Médica e 

Genômica (SBGM).

De acordo com o estudo, quase 

70% dos pacientes raros disseram 

que suas terapias de reabilitação 

foram interrompidas, 30% teve que 

adiar ou cancelar cirurgias/trans-

plantes e 65% deixou de ter acesso 

ao tratamento que recebia em hos-

pitais ou na sua casa.  E 20% das 

pessoa s  res ponder a m que o 

medicamento utilizado para o tra-

tamento não estava disponível em 

hospitais ou farmácias  “Os desafios 

diante da pandemia foram imensos, 

mas, para a comunidade de raros, 

lidar com o medo e a possibilidade 

de falta de atendimento foram os 

mais importantes”, contextualiza a 

geneticista, que tem mais de 30 anos 

de experiência no tratamento de 

doenças de origem genética.

O resultado foi encaminhado 

para a Coordenação Nacional dos 

Raros da Secretaria Nacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência 

do Ministério da Mulher, da Família 

e dos Direitos Humanos (MMFDH). 

“Nosso objetivo principal com essa 

pesqu isa foi  entender o que 

aconteceu na pandemia com a 

comunidade de pacientes raros. Já 

imaginávamos que essa população 

seria ainda mais vulnerabilizada e 

que, conhecendo e publicizando os 

dados, poderíamos colaborar com 

a Política Nacional de Atenção 

Integrada às Pessoas com Doenças 

Raras”, explica a Dra. Ida Schwartz.

RAROS E  
TELEMEDICINA

De acordo com o estudo, cujo 

questionário foi adaptado do  

f o r m u l á r i o  u t i l i z a d o  p e l a 

O r g a n i z a ç ã o  Eu rop ei a  pa r a 

Doenças Raras com a comunidade 

de raros na Europa, a maioria dos 
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participantes seguiu as recomen-

dações de distanciamento físico, 

ficando em casa ou saindo apenas 

para atividades essenciais (93,6%) 

e com o uso de  máscara (94%). 

Eles também relataram se senti-

rem ameaçados pela situação 

atual (92%) e frequentemente iso-

lados ou sozinhos (43%). O estudo 

a p ont o u  a i nd a  q ue  1 1 %  d o s 

Definida pela Portaria nº 199, 
de 2014, a Política de Atenção 
Integral às Pessoas com Doenças 
Raras prevê uma rede de atendi-
mento para prevenção, diagnóstico, 
reabilitação e tratamento pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). A 
lógica dessa Política, explica a Dra. 
Ida Schwartz, é que o atendimento 
seja centralizado. Atualmente são 
17 estabelecimentos e nove deles 
foram habilitados em 2019 e passa-
ram a atender a população nas cida-
des de Fortaleza (CE), Salvador (BA), 
Brasília (DF), Vitória (ES), Belo 
Horizonte (MG), Florianópolis (SC), 
Campinas e Ribeirão Preto (SP). 
Segundo a Dra. Ida, alguns destes 
estabelecimentos fornecem o o aten-
dimento de forma mais completa e 
outros nem tanto. 

“Esses Serviços são apoiados 
financeiramente pelo Ministério da 
Saúde. Atualmente são 17 Serviços. 
Não dá um por cada estado, mas a 
ideia é que existam mais destes 

Serviços. Dentro da lógica do SUS, 
nós defendemos, como está na 
Portaria, que se tenham os Serviços 
de Referência, mas nós também 
entendemos que a Atenção Básica 
precisa trabalhar em rede com esses 
Serviços para prestar um atendi-
mento melhor aos raros”, afirma.

O que orienta o tratamento das 
doenças raras no SUS são os 
Protocolos Clínicos de Diretrizes 
Terapêuticas (PCDTS), que 
incluem recomendações de con-
dutas clínicas, medicamentos, pro-
dutos e procedimentos nas 
diferentes fases evolutivas da 
doença ou do agravo à saúde. De 
acordo com o Ministério da Saúde, 
dos 154 PCDTs que a pasta já 
publicou, 46 foram destinados 
exclusivamente a tratar as pessoas 
com doenças raras. Em 2019, 
outros PCDTs foram publicados 
para doenças como Esclerose 
Múltipla, Acromegalia e Atrofia 
Muscular Espinhal (AME).

Artistas apoiam a campanha!

Como funciona o atendimento  
ao paciente raro hoje no Brasil?

Impactos da Covid-19 
na comunidade de doenças raras no Brasil

Em agosto, a Sociedade 
Brasileira de Genética 
Médica e Genômica 
(SBGM) realizou uma live 
com a Dra. Ida Schwartz 
com o tema “Visibilidade 
das doenças raras durante 
a pandemia de Covid-19”. 
Assista e fique por dentro 
do tema!

1.466 pessoas da comunidade de 
doenças raras responderam o questionário
Deste total, 483 eram pacientes com  
293 doenças raras diferentes

Pessoas de todas as regiões do Brasil 
participaram do mapeamentoAdesão às medidas de isolamento

73% saiu de casa apenas para  

atividades essenciais

90% saía sempre de máscara

92% se disse ameaçado pela situação atual

Apenas 8% disse não se sentir ameaçado

74% afirmou se sentir isolado isolado ou sozinho

44% precisou adiar ou 
cancelar tratamentos médicos 
hospitalares ou em casa

Interrupção de cuidados de profissionais da saúde

participantes relataram  terem 

feito o teste para Covis-19, mas, 

relata a Dra. Ida, não foi possível 

s a b er  a  i n for m aç ão s obre  o 

número de pacientes que efetiva-

mente foram acometidos pelo 

novo coronavírus.

Metade dos pacientes (738) 

experimentou alguma forma de 

te lemed ic i n a  no p er ío do de 

pandemia e, dentre eles, a grande 

maioria 597 (80%) teve contato 

com essa alternativa pela pri-

meira vez. Os que receberam 

prescrição via e-mail foram 35%, 

e or ientações on-l ine sobre o 

autocuidado em relação à sua 

doença rara alcançou 52% dos 

relatos. Dentre os 738 pacientes 

que participaram de telemedi-

cina, 77% a considerou como boa 

opção para estar em contato com 

os profissionais da saúde e 87% 

disse ter sido, pelo menos, par-

cialmente resolutiva.

“No pós-pandemia, medidas 

como os teleatendimentos podem 

ser adotadas. Em uma nova pan-

demia, os cuidados devem ser 

tomados para que essa população 

não sofra as mesmas consequên-

cias que sofreu nesta”, pontua a 

geneticista. Até a conclusão desta 

reportagem, outra pesquisa sobre 

Covid-19 e doenças raras, condu-

zida pela geneticista, está na fase 

de coleta de dados. 

“Acreditamos que os dados da 

pesquisa, embora sejam de julho, 

permanecem atuais em sua essên-

cia, mas, obviamente, no momento 

está sendo retomado o atendi-

mento de doenças e pacientes crô-

nicos sem relação com a Covid. 

Mostrar as consequências do que 

aconteceu a este grupo, no pico 

da pandemia, significa tentar evi-

tar que isto ocorra novamente em 

situações semelhantes”, completa 

a Dra. Ida Schwartz.

A pesquisa foi realizada entre 
1 a 5 de julho via formulário on-line

71% teve que cancelar 
ou adiar as consultas com o 
médico que o acompanha

Acesse apontando a 
câmera do celular 
para o QR code

Fonte: pesquisa coordenada pela Dra. Ida Schwartz
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Por NEWTON CARDOSO

Rara, doença provoca principalmente aumento dos 
linfonodos, seus sintomas podem ser confundidos 
com os de outras doenças

CONHECENDO 
CASTLEMAN

A recepcionista Maria Teresa Rizzo, de 64 

anos, penou durante anos para descobrir 

que possuía uma doença rara e difícil de 

diagnosticar: a doença de Castleman. 

Descrita pela primeira vez na década de 1950 pelo pato-

logista norte-americano Benjamin Castleman, a doença 

possui características semelhantes a doenças autoimu-

nes, linfomas (tipo de câncer) e algumas infecções. É 

dividida em doença de Castleman unicêntrica, ou loca-

lizada, que afeta apenas um único grupo de gânglios 

linfáticos (fazem parte do sistema linfático por onde 

circulam boa parte das células de defesa do nosso corpo) 

no qual o tórax ou abdômen são afetados com mais fre-

quência, e na forma multicêntrica, que afeta mais de 

um grupo de gânglios de várias regiões. É mais grave e 

pode ser fatal se o diagnóstico for tardio.

“Quando tinha 48 anos, senti muita dor na 

barriga e resolvi fazer um ultrassom. Viram algo em 

cima do rim, mas ninguém sabia o que era. O tempo 

foi passando e eu fazendo muitas biópsias. A dor era 

muito grande e cheguei a tomar morfina e muito 

corticoide, inchando demais. Eu tinha uma tosse 

que nunca passava e transpirava à noite a ponto de 

ter de trocar de roupa. Até que, depois de muitos 

anos entre idas e vindas com médicos, médicos do 

Hospital das Clínicas, de São Paulo, descobriram 

que eu tinha a doença de Castleman. O começo da 

doença foi terrível”, relata Maria, que possui a forma 

multicêntrica da doença.

Existem dois subtipos da forma multicêntrica 

da doença. Ela pode ser causada pelo herpes vírus 

humano-8 (HHV-8; também conhecido como herpes 

vírus associado ao sarcoma de Kaposi). Também há 

pacientes com Castleman que são negativos para o 

vírus HHV-8 e a causa é desconhecida e esses casos 

são classificados como Castleman “idiopático”.

Os sinais e sintomas dependem do tipo que o 

paciente possui. Pessoas com a forma unicêntrica 

nem sempre apresentam sintomas e os médicos 

geralmente descobrem a doença durante um exame 

para avaliar outra suspeita clínica. Os sintomas, 

quando ocorrem nestes casos, são a pressão ou 

sensação de plenitude no abdômen ou no peito, uma 

protuberância sob a pele na axila, pescoço ou virilha, 

além de perda de peso inexplicável. No caso da for-

ma multicêntrica, a mais grave, os sintomas podem 

incluir febre, suor noturno, cansaço extremo, apetite 

e perda de peso, linfonodos anormalmente grandes 

(geralmente no pescoço, axila, clavícula e virilha), 

anemia e até lesões na pele.

Maria Teresa Rizzo
demorou anos para conseguir 
o diagnóstico correto
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Um dos desafios dos pacientes para tratar a doença é o acesso às medicações. Um grupo 

de medicamentos imunoterápicos (que aumentam o sistema imunológico a partir de 

anticorpos produzidos pelo paciente) utilizados para Castleman, como o Rituximabe e 

Siltuximab, não está atualmente disponível ao paciente no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Destes dois, apenas o Siltuximab tem aprovação da Food and Drug Administration (FDA), 

órgão regulador de medicamentos nos Estados Unidos, e da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), para tratamento de Castleman. O Rituximabe é utilizado na prática, mas 

sem indicação oficial para tratar a doença. “Essa seria a primeira dificuldade no 

tratamento. Quando esse paciente precisa de tratamento, acaba sendo tratado de modo 

geral, com quimioterapia e a taxa de resposta com quimioterapia é um pouco menor do que 

com as outras medicações”, explica o Dr. Antonio Brandão.

DESAFIO É ACESSO ÀS MEDICAÇÕES

DESCONHECIMENTO
Além do desconhecimento por parte da comunidade 

médica, que dificulta o diagnóstico como foi o caso 

de Maria, outro fator que torna a doença de Castleman 

difícil de ser identificada é o fato de seus sintomas 

serem semelhantes aos de doenças conhecidas. 

Segundo o hematologista da BP - A Beneficência 

Portuguesa de São Paulo e do Instituto do Câncer do 

Estado de São Paulo (ICESP), Dr. Antonio Brandão, 

qualquer doença que aumente os gânglios linfáticos 

pode ser confundida, do ponto de vista de sintomas, 

com Castleman. Na literatura científica sobre a 

doença, há uma linha de pesquisa que defende que a 

doença acontece por causa de alguma infecção e ou-

tras pontuam que ela acontece por causa de algum 

mecanismo autoimune ou inflamatório.

“Castleman é uma doença muito parecida com o 

linfoma, com alguma infecção que aumente gânglios 

ou pode ser confundida ainda com doenças autoimu-

nes como o Lúpus. Mas, diferentemente do linfoma, 

onde sabemos que existe uma célula do gânglio linfá-

tico doente, uma célula maligna, no caso da doença 

de Castleman ainda não conseguimos identificar exa-

tamente qual a célula que gera o problema principal-

mente em sua forma multicêntrica. Acabamos tendo 

que fazer, às vezes, principalmente na multicêntrica, o 

tratamento como sendo câncer apesar de ainda não se 

ter essa resposta ao certo”, explica o hematologista.

Ainda segundo o especialista, a forma unicên-

trica da doença é mais comum em mulheres (60%) 

enquanto a multicêntrica é mais frequente em ho-

mens (60%). “A unicêntrica é mais comum em jovens 

em torno dos 30 anos, mas pode acometer qualquer 

faixa etária, e a multicêntrica costuma acontecer em 

torno dos 50 anos, mas também pode acontecer em 

qualquer idade”, diz Brandão.

DIAGNÓSTICO PASSA 
POR BIÓPSIA
A biópsia do linfonodo, explica o hematologista, é 

o único exame que pode confirmar o diagnóstico 

da doença de Castleman. Neste exame, o médico 

coleta uma amostra de tecido de um linfonodo para 

identificar sinais de Castleman. Mas, para se ter 

a suspeita, é necessário conhecer essa doença. E o 

primeiro passo é o médico reconhecer a necessida-

de de se fazer uma biópsia, pois nem todo paciente 

que tem gânglio aumentado precisa do exame.

“Como é uma doença rara, dependendo do 

lugar que o paciente faz o exame, se o patologista 

que analisará a amostra não estiver tão familia-

rizado ou não tem conhecimento sobre a doença, 

pode acabar dizendo que o gânglio está alterado, 

mas que não é nada, é uma reação a alguma coisa. 

Então, será preciso repetir a biópsia ou mandar a 

amostra para algum outro local. Não é incomum 

encontrar um paciente que fez várias biópsias até 

chegar ao diagnóstico correto de Castleman ou en-

tão levar anos até fazer sua primeira biópsia”, relata 

o hematologista.

O diagnóstico tardio pode trazer consequências 

sérias para os pacientes portadores da doença. Na 

unicêntrica, a lesão pode ir crescendo progressiva-

mente, podendo comprimir algum órgão ou alguma 

estrutura e trazer um problema mais grave para o 

paciente ou até mesmo essa lesão pode crescer a 

ponto de não poder ser removida, inviabilizando a 

cirurgia, o tratamento preconizado para essa forma 

mais branda da doença. “Na forma unicêntrica, 

quando o paciente faz a biópsia, ele acaba tirando 

a lesão inteira principalmente quando é mais no 

começo. Em 95% dos casos, o paciente estará curado. 

Portanto, se demorar muito para ter o diagnóstico e 

retirar a lesão, esta pode ficar grande a ponto de que 

a cirurgia seja muito perigosa e arriscada”, afirma.

TRATAMENTO PODE 
GARANTIR VIDA NORMAL
O Dr. Antonio Brandão ressalta que o tratamento para 

a forma unicêntrica da doença, em geral, tem ótimo 

prognóstico e a maioria dos pacientes fica bem. Os 

dados da literatura médica disponíveis estimam que 

a chance de cura gira em torno de 90%. “Precisa ficar 

acompanhando porque, como é uma doença que não 

conhecemos muito bem, tem que fazer o monitora-

mento do paciente de tempo em tempo para ver como 

está, mas, de modo geral, o paciente com Castleman 

unicêntrico costuma ter uma ótima evolução”, afirma 

o hematologista. Já no caso da forma multicêntrica, o 

tratamento depende da condição atual do paciente.

A doença de Castleman multicêntrica é po-

tencialmente grave e precisa de um tratamento e 

acompanhamento, mas, destaca o hematologista, 

não é nem de longe uma sentença de morte. “Pelo 

contrário: tem tratamentos possíveis de controle. 

Os tratamentos disponíveis conseguem controlar 

a doença, mas não são capazes de curar totalmente 

principalmente a forma idiopática. Tem paciente que 

conhecemos que está há quase 10 anos em tratamen-

to e, tirando o fato de ter que receber a medicação, 

leva uma vida relativamente normal”, diz.

Maria Teresa conta que, desde que iniciou seu 

tratamento com a medicação Siltuximab, utilizado 

no tratamento de adultos com a forma multicêntrica 

e que não estão infetados com o vírus da imunode-

ficiência humana (VIH) e o herpes vírus humano 

tipo 8 (HHV-8), ela está indo para seu ciclo 110 de 

tratamento para a doença. A cada 21 dias, ele precisa 

tomar o medicamento que é aplicado durante uma 

hora. “Você fica deitado e eles aplicam como se fosse 

um soro na mão, toma o remédio e volta para casa. 

No começo, pensamos que a doença é o fim do mun-

do, não queremos fazer o tratamento, eu mesmo 

pensei várias vezes se ia fazer ou não. Antes do tra-

tamento eu chegava em casa e não tinha ânimo para 

fazer nada. Depois do tratamento comecei a fazer 

minhas coisas outra vez. Hoje eu faço tudo.”

Dr. Antonio Brandão,
hematologista

Foto: Divulgação
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POR LARISSA HANSTENREITER

O poeta Carlos de Assumpção, 

paulista de 93 anos que atual-

mente mora no interior de São 

Paulo e é considerado um dos 

grandes nomes da literatura brasileira, escre-

veu certa vez no poema “Protesto”, um de seus 

textos mais conhecidos e que se tornou refe-

rência entre a militância negra: “Hoje meu 

grito meu irmão/ É porque depois de tudo/ A 

justiça não chegou”. Em maio deste ano, a 

morte de George Floyd, cidadão negro nos 

EUA, causou manifestações antirracismo em 

todo o país após a divulgação de um vídeo 

que mostrou um policial branco ajoelhado 

no pescoço dele no qual Floyd dizia ao poli-

cial branco não conseguir respirar. Milhares 

de manifestantes, reunidos em torno do lema 

Black Lives Matter (Vidas negras importam, 

em português) foram as ruas pedir 

por justiça e igualdade e protes-

tos semelhantes ocorreram em 

outros países.

Para a maioria da população 

brasileira, o Brasil é um país racista. 

A constatação vem do estudo rea-

lizado este ano pelo Instituto 

Paraná Pesquisas. Para 61% das pes-

soas entrevistadas, somos um país 

racista. De acordo com a pesquisa, 

que ouviu 2.240 pessoas em todo o 

país entre os dias 19 a 23 de junho, 

quase 40% das pessoas já presen-

ciaram um ato de discriminação 

racial. Outra pesquisa recente, 

“Faces do Racismo”, revelou que 

nove em cada 10 brasileiros reco-

nhecem que pessoas negras têm 

mais chance de ser mortos pela polí-

cia e menos de conseguir emprego. 

A pesquisa, feita pela Central Única 

das Favelas (Cufa),  Inst ituto 

Locomotiva e Organização das 

Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO), foi 

realizada em junho com 3.100 pes-

soas de todos os estados.

Diante da importância do tema 

e ecoando o trabalho do Instituto 

Vidas Raras, que envolve também 

a conscientização da comunidade 

de pacientes com doenças raras 

sobre problemas estruturais no 

Brasil, a reportagem de Vidas 
Raras conta a história de Gabi e 

Alice, duas pacientes que, além do 

preconceito por terem uma doença 

rara, precisam lidar ainda com o 

racismo no dia a dia. 

Gabi e Alice, pacientes 
raras, falam de racismo, 
do orgulho de serem 
negras e dos artistas 
negros que as inspiram

“Demorei muito  
para perceber que  
era racismo”

Gabrielle Aparecida Pereira tem 

16 anos e mora em Natal, capital 

do Rio Grande do Norte. A estu-

dante foi diagnosticada aos seis 

anos de idade com miastenia gra-

vis, uma doença neuromuscular 

rara e crônica que tem como prin-

cipais sintomas fraqueza muscular, 

d i f i c u l d a d e  p a r a  e n g o l i r  e 

mastigar, queda das pálpebras e 

lacrimejar nos olhos. Em razão dos 

sintomas acima, não é incomum 

que ela sofra preconceito, princi-

palmente na escola, pelo fato das 

p e s soa s  de scon hecerem s u a 

doença. “Na escola, já até tomaram 

o remédio da minha mão dizendo 

que iam tomar porque não iria 

acontecer nada. Ou se eu falo que 

estou de tal jeito por causa da 

minha doença sempre tem alguém 

VIDAS RARAS 
(E NEGRAS) 
IMPORTAM As pessoas não olham só para a cor ao serem 

racistas. Os traços físicos implicam muito. 
Foram tantas as vezes que fui discriminada 
por causa do cabelo que, se eu fosse contar, 
não terminaria hoje”

Gabrielle Aparecida Pereira, diagnosti-
cada aos seis anos com miastenia gravis

Foto: Arquivo pessoal

EM 
FRENTE
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para dizer que é por outra coisa e 

não por causa da doença. Como a 

miastenia é uma doença que nin-

guém vê e o paciente só sente, as 

pessoas duvidam que ela existe ou 

que os sintomas são reais”, diz.

Já pelo fato de ser negra, Gabi 

relata que já perdeu as contas de 

quantas vezes foi vítima de discri-

minação racial por causa dos 

cabelos.

 “As pessoas não olham só para 

a cor ao serem racistas. Os traços 

físicos implicam muito. Foram tan-

tas as vezes que fui discriminada por 

causa do cabelo que, se eu fosse con-

tar, não terminaria hoje. Mas eu 

demorei muito para perceber que 

era racismo. Eu não sabia que era”, 

relata. A mãe, Adriana, lembra de 

um episódio que aconteceu com 

Gabi, em 2018, em que ela foi vítima 

de racismo quando um garoto da 

escola pediu um pedaço do cabelo 

dela dizendo que era para lavar a 

louça na casa dele. “A Gabi chorou 

no colégio e chorou muito chegou 

em casa. Foi bem difícil esse episó-

dio de racismo para nós duas.”

Por causa de toda essa persegui-

ção, Gabi diz que chegou a odiar seus 

cabelos e chegou a desejar ter a 

mesma cor de pele da sua mãe, que 

é branca. “Eu me desenhava branca, 

era como uma meta ser branca e ter 

o cabelo liso”, lembra a estudante, 

que chegou a alisar o cabelo acredi-

tando que, assim, os episódios de 

racismo iriam parar, mas não foi 

bem assim. “Eu achava estranho por-

que tinham na minha turma meni-

nas brancas que alisavam o cabelo, 

Três sugestões 
de vídeos que 
explicam o que é 
o racismo no 
Brasil
 

Em entrevista à BBC Brasil, a 

filósofa Djamila Ribeira e 

autora do l ivro “Pequeno 

Manual Antirracista” fala 

sobre o assunto.

 http://abre.ai/bDfG

 

N e s t e  v í d e o ,  o  j u r i s t a , 

professor e presidente do 

Instituto Luiz Gama, Silvio 

Almeida, fala da história da 

d iscr i m i nação r acia l  na 

educação brasileira.

 http://abre.ai/bDfS

 

Oito negros de diferentes 

realidades e profissões para 

contar sobre sua perspectiva 

como é ser negro no Brasil.

 https://abre.ai/bDfD

Livros infanto-juvenis sobre  
racismo para ler em casa
 

Confira três sugestões de livros que abordam o problema da discriminação 

racial e enaltecem a representatividade negra.

O Pequeno Príncipe Preto (Ed.  Nova Fronteira)

Na releitura dessa obra clássica que encanta gerações, o escritor Rodrigo 

França dá protagonismo para a ancestralidade do povo africano e mos-

tra a importância da construção do amor-próprio, principalmente para 

as crianças negras, com a mensagem de que elas são capazes e fortes o 

suficientes para enfrentar qualquer situação. 

Meu crespo é de rainha (Ed. Boitempo)

O livro é um poema ilustrado que aborda, de forma delicada e 

elogiosa, a diversidade e a beleza dos cabelos crespos e cache-

ados. Com figuras de linguagem e versos que podem ser lidos 

ou mesmos ditos em voz alta, o poema associa os cabelos a sen-

sações e imagens positivas. As ilustrações, em aquarela, mos-

tram o caráter lúdico e afetivo da criação dos penteados.

Amoras (Ed. Companhia das Letrinhas)

Na música "Amoras", o rapper Emicida canta: “Que a doçura das 

frutinhas sabor acalanto/ Fez a criança sozinha alcançar a conclu-

são/ Papai que bom, porque eu sou pretinha também". E é a partir 

dessa canção que um dos artistas brasileiros mais influentes da 

atualidade cria seu primeiro livro infantil e destaca temas como 

negritude, representatividade, preconceito e autoconfiança.

ficava semelhante ao meu quando 

estava alisado, mas não faziam 

metade das piadas que faziam 

comigo”, lembra.

Ela tinha 12 anos quando decidiu 

assumir de vez os cachos. “Foi nessa 

época que a mídia começou a mos-

trar mais as meninas de cabelo cache-

ado e crespo e eu amava ver vídeos 

delas arrumando os cabelos. Foi liber-

tador, exatamente como as pessoas 

falavam”, diz a estudante, que é fã de 

artistas negros como Elza Soares e 

Emicida. “A música deles mostra o 

empoderamento e eu amo”, diz. 

“Mexeu muito comigo”
Também pessoa rara, a estudante 

de administração Alice da Silva 

Teixeira tem 24 anos e convive desde 

a infância com lipodistrofia congênita 

generalizada, doença que provoca o 

acúmulo ou perda de gordura em algu-

mas partes do corpo. O aumento cos-

tuma acontecer na barriga, mamas e 

partes do pescoço. Moradora de 

Quatis, no Rio de Janeiro, ela lembra 

de quando foi vítima de discriminação 

racial na escola. “Um menino chegou 

e me mandou ir tomar banho, esfregar 

todas as manchas do corpo e parar de 

ser preta. Foi forte ouvir isso na hora! 

As meninas que estudavam comigo 

na época me defenderam no momento, 

mas desabei ao chegar à sala. Não tinha 

noção de racismo”, recorda.

Aos 16 anos, ela se lembra de outro 

episódio que marcou a adolescência. 

“Entrei em uma loja e o segurança 

começou a me seguir, achando que 

fosse furtar algo. Chamei a gerente e 

foi uma confusão! Esse caso na loja 

me marcou. Quando eu era bebê, pelo 

fato de eu ser negra e minha mãe ser 

mais clara, uma vez perguntaram a 

ela onde tinha me roubado por eu ser 

mais pretinha”, relata a estudante. Até 

hoje, afirma Alice, é comum as pes-

soas a olharem torto mesmo em con-

sultórios médicos e hospitais 

particulares que costuma ir para fazer 

seu tratamento. “Me olham torto tanto 

por eu ser negra e por eu ter um 

doença rara que, no meu caso, deixa 

algumas sequelas bem visíveis”, afirma 

Alice. Uma pessoa negra que a inspira 

a lutar contra o racismo é a jornalista 

e apresentadora Maju Coutinho, da 

TV Globo. “Me inspira por causa da 

sua origem e a maneira como enfrenta 

o racismo atualmente”, diz.

Até hoje me olham torto tanto por eu ser 
negra como por eu ter um doença rara 
porque, no meu caso, algumas das sequelas 
da doença são bem visíveis”

Alice da Silva Teixeira, paciente rara com 
lipodistrofia congênita generalizada

EM 
FRENTE



CARTÃO 
QUE PODE 
SALVAR 
VIDAS
Desenvolvido com base em protocolos internacionais, 

Associação Brasileira Addisoniana lança cartão de 

identificação para pacientes com insuficiência adrenal. 

Atitude já inspira outras associações de pacientes a 

fazer o seu cartão

POR LEILA VIEIRA E MADSON DE MORAES

P arceiro do Instituto 

Vidas Raras (IVR), um 

dos primeiros desejos 

d a  A s s o c i a ç ã o 

Brasileira Addisoniana (ABA), 

assim que foi fundada em abril 

de 2019, era lançar um cartão de 

identificação para pacientes com 

insuficiência adrenal no Brasil. 

Nas pessoas com esse distúrbio, 

as glândulas adrenais, localizadas 

no rim, não produzem hormônios 

em quantidade suficiente, como 

o cortisol e aldosterona. A Doença 

de Addison (também conhecida 

como insuficiência adrenal pri-

mária) e a Hiperplasia Adrenal 

Congênita (HAC) são as mais 

conhecidas.  Na HAC, os pacientes 

nascem com a doença e seus sin-

tomas aparecem logo nos primei-

ros dias de vida. Já a Doença de 

Addison se desenvolve geralmente 

na vida adulta e é adquirida por 

alguma outra condição como infec-

ção, inflamação ou autoimunidade, 

dentre outras razões. Não há dados 

oficiais que apontem o total de pes-

soas com insuficiência adrenal no 

Brasi l . De acordo com a ABA, 

estima-se ter 1 um caso a cada 100 

mil pessoas.

Da aspiração à mão na massa, o 

projeto do cartão de identificação 

para pacientes brasileiros se tornou 

realidade em fevereiro deste ano e a 

ABA se tornou a primeira associação 

de pacientes com doenças raras no 

País a oferecer o cartão. Mais de 550 

pacientes já se cadastraram no site da 

ABA para receber o seu e, deste 

número, aproximadamente 400 já 

receberam o cartão via Correios. Eles 

começaram a ser distribuídos em 

fevereiro deste ano aos pacientes que 

se cadastraram no site da ABA. 

“Estamos em todo o Brasil”, destaca 

a psicóloga e vice-presidente da enti-

dade, Adriana Santiago. O cartão 

vem com o nome do paciente, pro-

tocolo para o caso de uma crise e um 

contato de emergência, além de estar 

escrito em português e inglês. “É um 

cartão para salvar vidas”, reforça 

Adriana. Outras associações de 

pacientes raros no Brasil, inspira-

das pela ABA, já planejam criar o 

cartão para seus pacientes como, 

por exemplo, a Associação Eu Luto 

Pela Imuno Brasil.

O cartão de identificação criado 

pela ABA foi inspirado no modelo 

utilizado pelo Grupo de Autoajuda 

para Doenças de Addison (ADSHG, 

em inglês), associação de pacientes 

sediada em Londres, na Inglaterra. 

Outra troca de informações impor-

tantes para a criação do cartão acon-

teceu com a Associação Sueca de 

Addison, fundada pelo sueco Martin 

Norrman. Ambas as associações são 

hoje parceiras da ABA. “O Martin 

foi o nosso primeiro contato inter-

nacional”, destaca Adriana. No 

Brasil, a associação teve o apoio de 

médicos especialistas do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São 

P a u l o  ( H C - F M U S P )  e  d a 

Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), que ajudaram na 

criação do cartão. 

“O cartão é o item mais básico 

em países como EUA, Inglaterra e 

Suécia. Hoje, no Brasil, temos ape-

nas a carta do médico, que não 

segue um padrão e que pode ser 

facilmente rasgada ou rasurada”, 

diz Adriana. A carteirinha do 

paciente combate ainda um pro-

blema conhecido dos raros: o des-

conhecimento médico. “Muitos não 

sabem e, mesmo com o paciente 

com a carta do médico em mãos, 

não querem aplicar o medicamento”, 

diz a psicóloga. 

CARTÃO EM MÃOS
O militar reformado da mari-

nha, Marcos José da Silva, de 58 

anos, teve uma experiência positiva 

com a carteirinha recém-adquirida 

da ABA. Durante a pandemia de 

Covid-19, o tratamento que faz no 

Hospital Naval Marcílio Dias, no 

Rio de Janeiro, para a doença rara 

que possui, a pan-hipopituitarismo, 

que provoca a diminuição de hor-

mônios e alteração na hipófise, teve 

de ser suspenso. Com crises e 

Diretoria da Associação Brasileira Addisoniana (ABA)
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preocupado em perder o acesso aos 

remédios, que recebe no hospital, 

o militar entrou em contato com a 

ouvidoria da instituição e enviou 

todos os documentos e o cartão de 

identificação que recebeu da ABA. 

Após alguns dias, conseguiu um 

retorno positivo. “Eu realizo esse 

tratamento desde 2015 e foi impor-

tante ter o cartão de identificação 

na hora”, conta.

A  b a n c á r i a  C a r o l i n e 

Commerço, de 34 anos, também 

relata uma experiência na qual 

ter o cartão foi importante. Em 

2007, ela foi diagnosticada com 

doença de Cushing e após anos 

de tratamento precisou retirar as 

adrenais direita e esquerda desen-

volvendo, assim, a doença de 

Addison. “Na pandemia, eu pre-

c i s e i  d a r  ent r a d a  n a  m i n h a 

licença no INSS. Para acessar a 

agência em horário especial e ter 

A ideia de fundar a ABA nasceu do sonho de duas Adrianas. 
Psicóloga, Adriana Santiago se deparou com Addison, uma 
das doenças adrenais mais conhecidas, quando a filha foi 
diagnosticada há 10 anos. “Ninguém da minha família tinha 
a doença. Minha filha foi a primeira. Não sabia nada a respei-
to”, lembra. Ela foi atrás de informações sobre a insuficiência 
adrenal e começou a participar do grupo "Doença de Addi-
son”, no Facebook. Foi lá que ela conheceu Adriana Fadel, 
médica que convive com Addison desde 2014 e, da amizade 
entre as duas, nasceu o desejo de fundar a ABA, aspiração 
que se concretizou em abril de 2019. Desde então, a entidade 
promove diversas ações para tornar a Doença de Addison 
mais conhecida como cursos e palestras, além de orientar 
pacientes em grupos de WhatsApp. Além do cartão e do kit 
de emergência, a ABA se prepara ainda neste ano para outra 
ação inédita sobre o tema no País: a realização do I Fórum 
Internacional de Insuficiência Adrenal, que acontecerá no dia 
7 de novembro. 

Visite o site da ABA: www.abaddison.org.br.

um atendimento diferenciado, e 

ela estava fechada no período, 

utilizei o cartão de identificação 

e deu tudo certo”, conta.

Adriana, da ABA, esclarece que 

o cartão de identificação não exclui 

a importância de o paciente guar-

dar consigo a carta do seu médico. 

“Temos pedido às pessoas não des-

prezarem a carta do médico e, 

mesmo com a carteirinha, andar 

com ela. O cartão, na verdade, é 

mais um facilitador. Temos rece-

bido relatos de pacientes que che-

gavam com a carta do médico no 

pronto-socorro e os profissionais 

que atendiam ficavam com dúvi-

das de como realizar o tratamento. 

Mas, quando essa pessoa mostrou 

o cartão de identificação, o profis-

sional mudou na hora seu posicio-

namento porque viu um outro 

d o c u m e n t o  q u e  r e s p a l d a  o 

paciente”, relata a psicóloga. 

KITS QUE PODEM 
SALVAR VIDAS

Outra iniciativa adotada pela 

ABA, diante da pandemia, foi a dis-

tribuição de kits de emergência aos 

pacientes para aplicação única em 

momentos de crise. No kit, os 

pacientes recebem um manual com 

o passo a passo de utilização, o 

medicamento hidrocortisona, as 

seringas, as agulhas e o álcool para 

fazer a higienização. Já foram libe-

rados 110 kits e, para recebê-lo, o 

paciente precisa de um termo do 

médico liberando e o termo de con-

sentimento do paciente. Na maioria 

dos países, af irma Adriana, o 

paciente com insuficiência adrenal 

conta com o kit para se aplicar em 

casa antes de ir ao hospital.

“O kit emergencial já existe há 

muito tempo em vários países e 

vimos a necessidade de trazermos 

esse item básico para os pacientes, 

principalmente nesta época da 

pandemia. Em caso de uma crise 

adrenal, que pode levar à morte, 

ter o kit em casa, pode salvar mui-

tas vidas”, explica a presidente da 

ABA, a Dra. Adriana Fadel, diag-

nosticada com Addison em 2014. 

A entidade, reforça ela, não cobra 

nenhum valor para emitir os car-

tões e enviar os kits de emergên-

cia . Apenas no caso do kit , o 

paciente precisa custear o frete 

estipulado pelos Correios. Sarah 

Rosa, paciente de 23 anos, foi a 

primeira a receber o kit. Ela ainda 

não precisou utilizar, mas garante 

que se sente mais segura em poder 

viajar e ter uma vida mais tran-

quila com o kit em mãos. “Ter uma 

crise não é brincadeira! Eu já tive 

três episódios e em um deles fui 

parar na UTI. O kit é de extrema 

necessidade para nós, pacientes”, 

garante Sarah.

DUAS ADRIANAS E UM SONHO EM COMUM

25maio/agosto 202024 maio/agosto 2020

Mais de 550 paciente de várias regiões do Brasil já se cadastraram no site da ABA 

para receber o seu cartão de identificação

PACIENTES COM SEUS CARTÕES E KITS

Outra iniciativa da ABA foi a distribuição de kits de emergência aos pacientes para 

aplicação única em momentos de crise.
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Mesmo com desafios causados pela pandemia, Instituto Vidas Raras tem promovido ações para 

intensificar a campanha Pezinho no Futuro, que busca disponibilizar o Teste do Pezinho Ampliado no 

SUS. Petição on-line conta com quase 200 mil assinaturas

POR ED SALLES

“S ou testemunha de 

que, se tivesse 

tido um diagnós-

t i c o  p r e c o c e , 

meus filhos não teriam sofrido tanto 

mesmo em uma época na qual não 

tinha nem tratamento e tudo era 

muito desconhecido”. As palavras 

são da vice-presidente do Instituto 

Vidas Raras, Regina Próspero. Ela 

sabe na pele a dor de perder um filho 

raro por causa de um diagnóstico 

tardio. Regina é mãe de Niltinho, 

conhecido, é feita entre o terceiro e 

quinto dia após o nascimento do bebê. 

É por meio desse teste que algumas 

doenças raras podem ser detectadas, 

o que facilita o tratamento precoce.

Além da batalha para tornar o 

teste do pezinho ampliado uma rea-

lidade disponível em todo o Brasil, a 

campanha do Instituto tem como pilar 

a conscientização da população sobre 

a importância do diagnóstico precoce 

a partir do teste, independentemente 

de ele ser básico ou ampliado.

Hoje, no SUS, a versão simples é 

obrigatória e detecta até sete tipos de 

doenças (fenilcetonúria, hipotireoi-

dismo congênito, fibrose cística, ane-

mia falciforme, hiperplasia adrenal 

congênita, deficiência de biotinidase 

e toxoplasmose, esta última ainda em 

processo de regulamentação para ser 

ofertada) e está disponível gratuita-

mente no Sistema Único de Saúde 

(SUS). Já as outras versões ampliadas 

podem detectar de 10 a 50 tipos de 

doenças, mas é encontrada apenas nos 

laboratórios privados. A versão 

ampliada já é uma realidade em outros 

que tinha mucopolissacaridose tipo 

6 (MPS6), que morreu em 1995 em 

uma época em que não se sabia 

quase nada sobre doenças raras no 

Brasil. Dudu, segundo filho, tem a 

mesma doença rara, mas, por ter 

sido diagnosticado a tempo, conse-

guiu estudar e se formar como qual-

quer jovem, ainda que tenha hoje 

restrições e sequelas.

O que Regina viveu acima é o 

retrato de muitas famílias de pacien-

tes raros no Brasil. Se tivesse tido 

acesso à versão ampliada do teste, tal-

vez a história fosse diferente. Por isso, 

uma das principais ações hoje do 

Instituto é a Campanha Pezinho no 

Futuro, lançada em 2018 e que busca 

dar visibilidade ao assunto de tama-

nha importância e disponibilizar um 

exame mais completo na rede pública 

de saúde de todo o país, com o Teste 

do Pezinho Ampliado, que detecta até 

53 doenças ainda nos primeiros dias 

de vida do bebê. A triagem neonatal, 

nome pelo qual o Teste do Pezinho é 

países. O estado de Nova York, por 

exemplo, faz o rastreio para até 45 tipos 

de doenças. 

Petição on-line:  
quase 200 mil assinaturas

No Distrito Federal, a versão 

ampliada do Teste do Pezinho pelo 

SUS foi garantida por lei de 2008, 

que inclui cerca de 30 tipos de enfer-

midades no teste oferecido à popu-

lação. Em 2019, a capital federal 

aumentou sua lista de doenças detec-

táveis por meio do teste do pezinho 

para mais de 40. Outros estados, 

como Minas Gerais, Paraíba e Rio 

Grande do Sul também possuem leis 

que já garantem algum tipo de 

ampliação do teste na rede pública 

de saúde. Até o momento, a campa-

nha encabeçada pelo Instituto já 

recebeu quase 200 mil assinaturas. 

Para a campanha ganhar força den-

tro do Congresso Nacional e se tor-

nar um projeto de lei de apelo 

popular, a petição on-line precisa ter 

1 milhão de assinaturas. “A conquista 

de nossa comunidade de doenças 

raras será fazer com que todos os 

bebês nascidos no Brasil tenham 

d ireito ao Teste do Pezin ho 

Ampliado”, deseja Regina.

Quando se trata de doença rara, 

seja progressiva, seja degenerativa, o 

diagnóstico precoce é a primeira e tal-

vez única chance que uma pessoa tem 

para uma condição de vida digna e de 

qualidade. “Conseguimos montar a 

campanha de forma que sensibilizasse 

as pessoas e que levasse conhecimento. 

É muito importante que isso siga em 

frente para que a sociedade brasileira 

entenda o benefício da triagem neo-

natal e do diagnóstico precoce e nos 

ajude a salvar vidas. Estamos em quase 

200 mil assinaturas e não vamos desis-

tir”, afirma Regina. A campanha 

Pezinho no Futuro conta com apoio 

de mais de 50 associações de pacientes 

raros em todo o País e de entidades 

como a Sociedade Brasileira de 

Genética Médica e Genômica (SBGM), 

o Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

e da Rare Diseases International (RDI), 

aliança global de pessoas com  

doenças raras.

A CAMPANHA  
NÃO PODE PARAR

Conseguimos montar a campanha de forma que sensibilizasse as 
pessoas e que levasse conhecimento. É muito importante que isso siga 
em frente para que a sociedade brasileira entenda o 
benefício da triagem neonatal e do diagnóstico 
precoce e nos ajude a salvar vidas. Estamos em quase 
200 mil assinaturas e não vamos desistir”
Regina Próspero, vice-presidente  
do Instituto Vidas Raras
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O apoio à campanha é simples: basta assinar a petição no site e com-
partilhar as informações também em redes sociais e com sua rede 
de contatos, convidando amigos, familiares para abraçarem essa 
causa pela vida!

Mesmo com os desafios 
impostos pela pandemia de 
Covid-19 este ano, o Instituto 
Vidas Raras tem realizado 
ações para chamar a atenção 
da população sobre a impor-
tância do Teste do Pezinho. 
Na cidade de São Paulo, três 
estações de trens da Linha 
5-Lilás ( Santa Cruz, Campo 
Belo e Largo Treze ) recebem 
em outubro e dezembro de 
2020 e janeiro de 2021, res-
pectivamente, uma exposição 
com painéis explicativos e 
depoimentos de familiares 
de crianças que enfrentam 

doenças que podem ser diag-
nosticadas precocemente 
pelo teste do pezinho. Já em 
toda a Linha 4-Amarela de 
metrô da capital paulista, são 
distribuídos folhetos expli-
cativos sobre o teste do pezi-
nho e as opções disponíveis 
do exame.

Em 2019, o Instituto Vidas 
Raras promoveu, em São 
Paulo,  o I  Encontro pela 
A mpl i ação  do  Te s te  do 
P e z i n h o  -  J u n t o s  p e l o 
Ampliado, que reuniu asso-
ciações de pacientes com 
doenças raras e formadores 

Custo x benefício: estudos* 
em outros países mostraram 
que a versão ampliada do 
teste gera economia de 
recursos ao sistema de 
saúde. Um estudo* feito no 
Brasil, que analisou apenas a 
triagem para imunodeficiên-
cias primárias, identificou 
uma economia de R$ 3 
milhões por paciente.

TRÊS MOTIVOS PARA DEFENDER O TESTE  
DO PEZINHO AMPLIADO NO SUS

* Fonte: Dr. Antônio Condino Neto, professor titular de Imunologia do Instituto 
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (USP) e presidente do 
Departamento de Imunologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

A campanha Pezinho no Futuro conta com o 
apoio de embaixadoras muito especiais: os 
próprios pacientes raros, que usam suas 
redes sociais para contribuir, levar informa-
ção sobre as doenças raras e influenciar 
outros pacientes a buscarem seus direitos. 
Confira o apoio de algumas!

Embaixadoras raras e muito especiais

Ainda precisamos de muitas assinaturas e 
desistir não é uma opção. Para nós uma 
assinatura faz muita diferença! Falar de 
doenças raras no Brasil é falar de um 
assunto obscuro para a maioria das pessoas. 
A melhor forma de jogar luz nessa causa é a 
informação. Nós não desistimos desse 
futuro! A vida é a nossa causa”

Juliana Ervilha, de 41 anos,  
diagnosticada com Esclerose Múltipla

 @rededobem2019

Nós estamos na luta para que todos os 
recém-nascidos, sem exceção, possam 
realizar o teste do pezinho ampliado gratui-
tamente. Nos ajude deixando uma assina-
tura nessa petição e compartilhando para 
que outras futuras mamães também tenham 
acesso a essa informação”

Fernanda Martinez, 22 anos, do perfil 
“Convivendo com Doenças Raras”, que 
tem a síndrome de Ehlers-Danlos
   @convivendocomdoencasraras

A campanha continua! Assinem a petição 
para que o teste do pezinho ampliado che-
gue ao SUS. Pensem em quantas famílias 
poderão ajudar com um simples gesto. É 
uma campanha muito nobre e fazer o bem 

sem olhar a quem custa pouco”
Alessandra Dias, mãe da Lorena,  
que possui a síndrome Cromossomo  
18 em anel     @registromaternal

Artistas apoiam a campanha!

O teste do pezinho ampliado 
é importante para o bem 
dessas crianças e famílias. 
Os raros precisam ser vistos, 
olhados e ouvidos! Nós 
damos voz a tantas coisas, 
levantamos tantas bandeiras 
e as doenças raras merecem 
este lugar de destaque”
Bianca Rinaldi, atriz

É complicado não termos o 
apoio das autoridades para 
ampliar o teste do pezinho. 
O poder está nas mãos de 
poucos, que têm o aval de 
decidir, assinar e colocar em 
prática, mas não o fazem 
porque, às vezes, nem tem 
conhecimento da importân-
cia que isso traz para as 
vidas dos raros. Todo apoio a 

esta campanha”.
Julianne Trevisol, 
atriz

A identificação precoce de 
doenças raras por meio do 
teste do pezinho ampliado 
poupa a família das dificul-
dades de encontrar o diag-
nóstico de uma doença rara 
muito tarde e dá a ela a 
possibilidade de tratamento 
precocemente. É  absoluta-
mente inaceitável o Governo 
não contemplar o teste 

completo na rede 
pública de saúde.”
Adriana Birolli, 
atriz

www.pezinhonofuturo.com.br

Mais doenças detectadas: 
enquanto o Teste do Pezinho 
básico obrigatório e ofere-
cido gratuitamente pelo SUS 
detecta apenas 7 doenças 
(uma delas em processo de 
regulamentação para ser 
ofertada), a opção ampliada 
do exame pode detectar até 
53 doenças congênitas.

Tratamento e diagnóstico 
precoce: uma vez que essas 
doenças são diagnosticadas 
no começo da vida, o 
tratamento adequado é 
realizado de imediato, 
muitas vezes, antes mesmo 
da manifestação de sinto-
mas, o que minimiza even-
tuais sequelas caso a 
doença rara seja diagnosti-
cada tardiamente, garante 
melhor qualidade de vida 
ao paciente e salva vidas.

de opinião de todo o Brasil 
p a r a  f a l a r  d o  Te s t e  d o 
Pezinho Ampliado e unir for-
ças para a campanha Pezinho 
no futuro. 

AÇÕES PARA CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO

Acesse apontando a 
câmera do celular 
para o QR code
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Adolescente com distúrbio adrenal  
participa do Concurso Artista Raro 2020
O adolescente Arthur Oliveira dos 
Santos, de 13 anos e portador de insu-
ficiência adrenal secundária, participa 
da edição do “Concurso Artistas Raros 
2020”, criado em 2010 pela Fundação 
EveryLife para Doenças Raras, orga-

nização nor-
te-americana 
dedicada a pro-
mover o desen-
volvimento de 
oportunidades 
de tratamento 
e diagnóstico 
para pacien-
tes com doen-
ças raras por 

LINHA RARA REALIZOU 680 
ATENDIMENTOS NO PRIMEIRO 
SEMESTRE DE 2020
Mesmo durante a pandemia da Covid-19, o Linha Rara, atendimento telefônico 
criado pelo Instituto Vidas Raras e que oferece suporte às famílias, pacientes, 
profissionais, estudantes e professores a respeito das doenças raras, não parou 
de funcionar e passou a atender as dúvidas e orientações por meio de e-mail, 
WhatsApp e em número de celular. De janeiro a julho deste ano, foram realizados 

680 atendimentos. Desde 
julho, os pacientes, familiares 
e cuidadores de pessoas 
com doenças raras já podem 
voltar a ligar para o número 
0800 006 7868 e tirar suas 
dúvidas. A Linha Rara está 
disponível de segunda a 
sexta, das 10h às 15h. 
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meio de políticas públicas. O desenho 
de Arthur, que concorre na catego-
ria adolescente, é uma borboleta azul 
criada em homenagem a mãe, Elineuda 
Santos, diagnosticada com a Doença de 
Addison em 2015.

O concurso tem o objetivo de mos-
trar os dons dos raros e promover a 
expressão de suas histórias por meio 
da arte. Qualquer pessoa conectada à 
comunidade de doenças raras pode 
enviar obras de arte, incluindo cuida-
dores, pacientes, médicos, irmãos e 
amigos. A votação pode ser feita até 
30 de outubro. Você pode votar no 
desenho de Arthur neste link:  
https://bit.ly/34cljFG.
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PELA PRIMEIRA VEZ, PESQUISADORES BRASILEIROS 
USAM TERAPIA GÊNICA EM CRIANÇA COM  
MUCOPOLISSACARIDOSE TIPO II

Pela primeira vez no Brasil, pes-
quisadores do Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre (HCPA) e da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS) utilizaram um 
vírus geneticamente modificado 
(tratamento conhecido como tera-
pia gênica) para tratar uma criança 
com mucopolissacaridose tipo II. Os 
portadores da doença, causada por 
uma mutação no DNA, não produ-
zem uma determinada enzima, o que 
causa uma série de problemas físicos 
e neurológicos.

Assim, por causa da codifica-
ção errada do gene, a enzima deixa 
de ser fabricada e o paciente com a 
doença acumula no seu organismo 
as substâncias que deveria eliminar, 
o que compromete ossos e articula-
ções, vias respiratórias, sistema car-
diovascular e funções cognitivas, 
entre outros problemas.

PROJETO DE LEI PREVÊ USO DE RECURSOS  
DE PESQUISA EM SAÚDE PARA COMPRA DE 
MEDICAMENTOS PARA DOENÇAS RARAS

O Projeto de Lei 4352/20, apresentado na 
Câmara dos Deputados, prevê que recur-
sos do Programa de Fomento à Pesquisa 
em Saúde sejam destinados para a com-
pra de medicamentos para o tratamento 
de doenças raras ou negli-
genciadas para que sejam 
distribuídos pelas farmá-
cias de alto custo. O texto 
altera a Lei 13.930/19 que 
hoje estabelece que no 
mínimo 30% dos recursos 
do programa sejam aplica-
dos em atividades voltadas 
para o desenvolvimento de 

Taubaté, em São Paulo, cria semana  
de conscientização sobre doenças raras
A Câmara dos Vereadores da cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, 
sancionou em agosto uma lei que criou o Dia Municipal de Informação e 
Conscientização Sobre Doenças Raras e a Semana Municipal de Informação e 
Conscientização Sobre Doenças Raras. As datas já foram inseridas no calendá-
rio oficial da cidade e a última semana de fevereiro será dedicada ao evento e o 
último dia deste mês marcará a data municipal. O objetivo da criação do projeto 
é conscientizar a população e criar mecanismos para melhor condição de saúde 
e vida para portadores de doenças raras e suas famílias. As atividades contarão 
com debates, palestras e campanhas de esclarecimento.

CASA DOS RAROS, EM PORTO ALEGRE, 
DEVERÁ FICAR PRONTA NO FINAL DE 2021

Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, terá um local de atendimento específico para pacientes raros. O 

Centro de Atendimento Integral e Treinamento em Doenças Raras, ou Casa dos Raros, começou a ser 

construído em junho deste ano e a obra tem previsão para ser finalizada até o final de 2021. A ideia é atender 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS), convênios e particular. O projeto arquitetônico da Casa conta com 

estrutura de consultórios, dois laboratórios (um para diagnóstico, outro para produção de terapias avançadas) 

e salas para os mais variados tipos de tratamentos, além de espaço para eventos e treinamento de profissionais. 

Iniciativa do Instituto Genética para Todos (IGPT), organização da sociedade civil que desenvolve projetos na 

área de doenças genéticas raras, o local terá vários especialistas e oferecerá uma atenção mais direta aos 

pacientes com um diagnóstico mais rápido. “Queremos ter um centro dedicado a esses pacientes para dar 

não apenas atenção integral a eles no diagnóstico e tratamento, mas também para treinar outros profissionais 

de saúde para atender pacientes com doenças raras”, destaca o Dr. Roberto Giugliani, idealizador do projeto.

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: G
et

ty
 Im

ag
es

Foto: Reprodução

A versão correta do gene, transpor-
tada pelo vírus, induz a fabricação 
da enzima dentro do organismo e as 
substâncias que estavam acumuladas 
devem começar a ser degradadas, corri-
gindo o problema. “Ainda é uma terapia 
experimental, mas muito promis-
sora”, afirmou em entrevista ao site do 
HCPA o professor titular de Genética 
da UFRGS e coordenador do estudo, Dr. 
Roberto Giugliani.

medicamentos, imunobiológicos e outros 
produtos destinados ao tratamento dessas 
doenças. O projeto de lei encontra-se em 
análise atualmente na Câmara. Com infor-
mações da Agência Câmara de Notícias.
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SCTIE-MS publica portaria 
incorporando medicamento 
para tratar MPS VII
A Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde 
(SCTIE-MS) tornou pública sua decisão, em 
agosto deste ano, de incorporar o medica-
mento alfavestronidase para o tratamento de 
mucopolissacaridose tipo VII (MPS VII), tam-
bém chamada de síndrome de Sly. Com a por-
taria, o prazo máximo para efetivar a oferta da 
medicação no Sistema Único de Saúde (SUS) 
é de cento e oitenta dias Na MPS VII, ocorre 
a falta da substância responsável pela degra-
dação das glicosaminoglicanas (GAGs), o 
que ocasiona o acúmulo destes em tecidos e 
órgãos, causando sintomas como atraso no 
desenvolvimento, retardo mental, baixa esta-
tura e dificuldade de locomoção, problemas 
respiratórios e cardíacos e aumento do fígado 
e baço. 

Na reunião realizada em fevereiro, a 
Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no Sistema Único de Saúde 
(CONITEC) havia recomendado pela não 
incorporação ao SUS. Com as recomendações 
feitas em Consulta Pública entre fevereiro e 
março, o órgão modificou sua posição inicial e 
se decidiu pela incorporação do medicamento. 
“Por isso, insistimos tanto que os pacientes 
participem das Consultas Públicas”, destaca 
a vice-presidente do Instituto Vidas Raras, 
Regina Próspero. Estima-se que, no mundo, 
são registrados menos de 200 casos por 
ano. Ainda não há um Protocolo Clínico de 
Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério 
da Saúde para o tratamento da doença.
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QUASE 30% DOS 
BRASILEIROS NÃO 
SABEM O QUE SÃO 
DOENÇAS RARAS, 
REVELA PESQUISA 
Uma pesquisa feita pela farma-
cêutica Pfizer, em parceria com o 
IBOPE Inteligência, revelou a falta de 
conhecimento dos brasileiros sobre 
as doenças raras. De acordo com a 
pesquisa “Doenças Raras no Brasil - 
diagnóstico, causas e tratamento sob 
a ótica da população”, 28% dos brasi-
leiros não sabem o que são doenças 
raras, o que equivale 3 entre 10 pes-
soas. Foram entrevistadas duas mil 
pessoas em cinco capitais do País, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, 
Fortaleza e Porto Alegre. 

Ainda de acordo com a pes-
quisa, 42% acreditam que descobrir a 
doença na fase inicial não é relevante 
para o tratamento e 26% acredita que 
a maioria das doenças raras podem 
ser curadas. Dos entrevistados em 
São Paulo e Fortaleza, 48% conhecem 
a hereditariedade das doenças raras. 
O estudo teve como objetivo desta-
car os impactos dos diagnósticos das 
doenças raras, o prognóstico desses 
pacientes e as consequências para 
as famílias e o sistema de saúde. “Os 
resultados mostram a importância 
do trabalho de conscientização que o 
Instituto e as associações de pacien-
tes raros seguem fazendo sobre as 
doenças raras”, ressalta a vice-pre-
sidente do Instituto Vidas Raras, 
Regina Próspero.



Acompanhe o
Instituto Vidas Raras 
nas redes sociais!

Venha curtir e compartilhar a
nossa fanpage no Facebook.

Ajude na divulgação e conscientização das 
doenças raras no Brasil.

facebook.com/vidasraras
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