
No dia 13 de maio de 2009 foi criada a Associação

Brasileira de Homocistinúria – ABH. A ABH tem como
objetivos divulgar informações sobre a Homocistinúria
entre os profissionais de saúde e a sociedade em geral.

O foco da associação é atuar na proposição de ações que
facilitem o acesso dos pacientes e seus familiares a
informação, diagnósticos, acompanhamento clínio e
nutricional além dos tratamentos que contribuem para
melhoria da qualidade de vida dos pacientes de
Homocistinúria.

A ABH é umas das associações que iniciaram o
Movimento para Conscientização sobre as Doenças
Raras – MOVIMENTO DR. A necessidade de unir as

MOVIMENTO PARA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE AS DOENÇAS RARAS - n.º 05                      Setembro de 2011

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

A agenda da comissão de direitos humanos da

Câmara Federal está completamente lotada até o final
deste ano. Conseguimos marcar a audiência para o dia
29/02/2012. Simbolicamente, foi uma ótima opção
porque esse dia também é raro.

Ainda não houve definição da audiência no Senado. A
Senadora Lúcia Vânia é quem está apoiando a
realização dessa audiência na CASSAUDE -
Subcomissão Permanente de Promoção,
Acompanhamento e Defesa da Saúde.

CONCURSO DA LOGOMARCA
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Raras – MOVIMENTO DR. A necessidade de unir as
várias associações que atuam no atendimento específico
a uma doença possui motivação na esperança que, ao
nos unir, possamos atingir um número maior de pessoas
da sociedade civil que possam se sensibilizar com a
nossa causa. Assim, conseguirmos o apoio que possa
demonstrar ao Estado que precisamos de um
atendimento diferenciado, onde a informação, muitas
vezes, é mais importante que o tratamento.

Simone Arede
Presidente da ABH

1.1

CONCURSO DA LOGOMARCA

A logomarca do nosso movimento foi criada!!!

Das cinco candidatas, a vencedora foi a logomarca que
estréia nessa edição.

Agradecemos o entusiasmo e disponibilidade do
vencedor, Sr. Marcos Minini, de Curitiba. Segundo ele:

"O conceito principal da marca se baseia na
objetividade das informações, necessárias tanto para o
conhecimento e tratamento das doenças como para a
conscientização sobre elas. Os elementos, figuras
geométricas básicas, se sobrepõe formando, pela
somatória de cores básicas (Cyan, Amarelo e
Magenta), as letras D e R. O slogan é simples e
objetivo, um chamamento para que todos prestem
atenção ao assunto.“

O objetivo é que todas as associações do Movimento
DR possam utilizá-la em seus veículos de comunicação
uma vez que gera uma identidade comum.

Os direitos de uso da logomarca serão exercidos pela
ABRAPO e AMAVI.



1º ENCONTRO PARA 
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE AS 

DOENÇAS RARAS

Em 19 de agosto no Rio de Janeiro, organizado pelo

Sr. Sidney Castro, do Sindsprev-RJ, foi realizado o 1º
Encontro para Conscientização sobre as Doenças Raras.

Mais de 80 pessoas participaram do evento que contou
com a contribuição dos presidentes da Sociedade
Brasileira de Genética Médica – SBGM e Associação
MariaVitoria – AMAVI, Dr. Fracis Galera e Rogério
Lima respectivamente, Dra. Karin Gonçalves, da
Universidade Federal Fluminense e Dr. Gustavo Guida,
do Centro Nacional de Neurofibromatose – CNNF e
Unigranrio.

MARCHA DA SAÚDE

I
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Houve a participação especial da Sra. Tânia Maria
Francisca Almeira que relatou para todos a dificuldade de
conseguir o diagnóstico para o seu filho Samuel, de dois
anos.

O momento foi oportuno para divulgar o primeiro núcleo
da AMAVI fora do Distrito Federal. Em primeiro
momento o núcleo ficará sob a coordenação do Sr. Sidney
Castro e com apoio do Sr. Antônio Jorge, portador de
Esclerose Lateral Amiotrófica - ELA e da Sra. Tânia
Almeida.

Iniciada no mês de julho, em Brasília, pela Associação

Brasiliense de Fibrose Cística – ABRAFAC, a marcha
pela saúde realizou sua terceira edição em dia 04/09.

Em Brasília, um dos objetivos da marcha é divulgar a
falta de orientação e apoio aos pacientes da coordenação
do núcleo de genética do Hospital de Apoio do Distrito
Federal. Esse núcleo não atende as Associações da cidade
demonstrando total falta de respeito pelos cidadãos
brasilienses.

O objetivo da Marcha da Saúde é que se torne nacional
sob a bandeira de aprovação da portaria 81 do Ministério
da Saúde que institui a Genética Clínica no SUS.

São Paulo, foi a primeira cidade a aderir a esse evento e
marcou para o dia 19 de outubro, no parque Ipiranga a
realização da marcha.

Participe! Mobilize sua comunidade!! Entre em contato
com as Associações participantes do nosso movimento e
ajude a mudar uma realidade.

A SITUAÇÃO SOMENTE SE ALTERA DEVIDO A
PERSITÊNCIA E ATUAÇÃO DAS PESSOAS CERTAS.
SEJA UMA DELAS!!



GIRO PELO MUNDO

Conforme notícia da Amsterdam Molecular

Therapeutics B.V, o programa de terapia genética para
Porfiria Aguda Intermitente, em colaboração com a
Universidade de Navarra e Digna Biotech na Espanha,
está fazendo progressos animadores. Em agosto de 2011,
o consórcio começou a recrutar pacientes para um estudo
de pré-observação. Este irá fornecer dados de base para o
estudo e tratamento subseqüente. A administração da
terapia está prevista para começar em 2012.

Notícia animadora para a comunidade Porfiria!

E

ACONTECEU

Dia 10/09/2011 no clube do Rotary em Brasília e 1º

Feijoada da AMAVI. O evento contou com a participação
de músicas e muitas pessoas interessadas na temática
sobre doenças raras. Foi excelente e, breve, haverá mais
outro evento deste tipo. O apoio de amigos e outras
pessoas que voluntariam para AMAVI foi essencial,
nosso muito obrigado!
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Em setembro acontecerá a 5th International

Conference on Birth Defects and Disabilities in the
Developing World, em Lodz, Polônia www.icbd2011.com
Novamente a Aliança Brasileira de Genética – ABG -
estará presente neste importante evento, levando para
discussão dificuldades e avanços das associações de apoio
a pessoas com doenças genéticas em nosso país. A sessão
tem com título “Patient Organization’s role in Planning
and Delivering Services”

Foi apresentado, na Câmara Legislativa do Distrito

Federal, o projeto de lei n. 473/20111. Esse projeto visa o
estabelecimento de diretrizes para atendimento a pessoas
com doenças raras e possui autoria dos deputados Joe
Valle e Eliana Pedrosa.



Conheça mais a 
HOMOCISTINÚRIAHOMOCISTINÚRIAHOMOCISTINÚRIAHOMOCISTINÚRIA

A Homocistinúria é uma doença genética de caráter
autossômico e recessivo, que faz parte de um grupo de
doenças denominadas de Erros Inatos do Metabolismo.
Nessa doença, ocorre um erro no metabolismo dos
aminoácidos sulfurados (que contém enxofre) em sua
composição, sendo considerado um distúrbio da
transulfuração. A causa mais comum para esta doença é a
deficiência de uma enzima produzida no fígado, a
cistationa beta-sintetase (CBS), que atua na quebra
molecular da homocisteína. Trata-se de uma doença rara e
sua incidência mundial é variável de 1:58 000 a 1:100 000.
Ainda não há dados sobre a incidência dessa doença na
população brasileira.

Indivíduos com homocistinúria podem apresentar
alterações oculares. Os achados oculares da homocistinúria
são semelhantes aos da Síndrome de Marfan que ocorre
pela mutação da fibrilina1.

A apresentação clínica desta doença consiste em graves
problemas em diversos aparelhos e sistemas orgânicos

iniciar o mais rápido possível terapia nutricional com a
instituição de uma dieta rigorosa e individualizada com
restrição do aminoácido L-metionina e aumento da oferta
de cistina. Esta medida visa manter os níveis plasmáticos
de homocisteína baixos.

Por se tratar de uma doença que pode trazer seqüelas
irreversíveis com comprometimento da saúde física e
mental do paciente, a dieta com restrição de L-metionina é
fundamental para prevenir complicações e melhorar a
qualidade de vida do paciente. Trata-se de uma dieta onde
todas as proteínas de alto valor biológico (AVB) são
excluídas da alimentação (carnes, leite e derivados, ovos)
bem como algumas proteínas de origem vegetal (feijão,
soja, trigo e derivados, aveia, centeio, cevada, e são
permitidos de forma controlada alguns alimentos como
frutas, verduras, folhosos, raízes e arroz. As proteínas são
nutrientes essenciais a para os processos de síntese do
organismo humano e sua falta pode acarretar sérios agravos
à saúde podendo levar a morte. Devido a estas restrições
atingir as necessidades de proteínas para estes pacientes só
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problemas em diversos aparelhos e sistemas orgânicos
como comprometimento dos sistemas ocular (miopatia,
deslocamento ou luxação do cristalino, tendência a
desenvolver coágulos venosos e arteriais, iridodonese,
glaucoma e menos freqüentemente, atrofia óptica, catarata,
deslocamento ou degeneração retiniana), esquelético
(osteoporose, dolicostenomelia, aracnodactília, escoliose,
joelhos valgos, retardo do osso lunar, rigidez de
articulações), vascular (eventos tromboembólicos como
tromboembolismo pulmonar, trombose da artéria carótida,
renal, ataques isquêmicos cardíacos e acidentes vasculares
cerebrais) e nervoso (deficiência mental, movimentos
anormais como distonia, tremor, coreoatetose, crises
epilépticas, alterações eletroencefalográficas e distúrbios
psiquiátricos). Outros tecidos como pele, cabelo e fígado
também podem ser afetados.

Uma vez realizado o diagnóstico, através exames
bioquímico, enzimático e/ou molecular o tratamento desta
doença visa reduzir os níveis plasmáticos de homocisteína
para valores mais próximos do normal. Pacientes com
deficiência da enzima CBS respondem parcialmente a altas
doses de suplementação com Piridoxina (Vitamina B6)
combinada com suplementação de ácido fólico.

Porém uma parcela considerável de pacientes (50% ou
mais) não é responsiva a este tratamento e necessitam

atingir as necessidades de proteínas para estes pacientes só
é possível através da suplementação dietética com uma
fórmula metabólica isenta de L-metionina e suplementada
com L-cistina e todos os demais aminoácidos, vitaminas e
minerais, adequada para cada faixa etária. Esta fórmula
garante que os requerimentos de proteínas, necessárias para
o adequado crescimento, ganho de peso e formação de
células e tecidos possam ser atingidos mantendo-se a
restrição dietética que promova o bom controle da doença.
O tratamento dietético é elaborado e monitorado por
profissional nutricionista, que além de calcular todo o
cardápio individualizado, prescreve a quantidade necessária
da fórmula metabólica que o paciente deve fazer uso por
dia, de acordo com recomendações nutricionais específicas
para esta doença.

Trata-se de uma dieta que deverá ser seguida por toda a
vida e o uso da fórmula metabólica isenta de L-metionina
deve ser mantido diariamente de forma regular (de acordo
com orientação de profissional nutricionista) também por
toda a vida.

Associação Brasileira de Homocistinúria - ABH
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Espaço Associativo
Espaço destinado para divulgação das atividades das associações. 

Encaminhe sua sugestão para amavi@amavi.orgv

Vamos levar um Show de Realidade as ruas de SP!!!

Um convite a todos.... entidades, usuários, movimentos sociais, todos que precisam de promoção a 
saúde e mais investimento em saúde.
Reunião: 17/09/2011
Local: Câmara Vereadores de SP
http://artritereumatoide.blogspot.com/2011/09/marcha-da-saudesp-gerd.html
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XIV Encontro de Ataxias da ABAHE

Data: 26/11/2011 (sábado)
Local: Auditório da Subprefeitura de Pinheiros da Cidade de São Paulo
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 7123 - Bairro PinheirosCidade: São Paulo –
SP 
Horário: das 13h30 às 18h 
Objetivo: Fornecer orientações, informações e mostrar terapias às pessoas com 
ataxia, a fim de melhorar a qualidade de vida.



Rotina DR
Espaço destinado para divulgar a realidade dos pacientes com Doenças 

Raras e sua família. Texto para amavi@amavi.org

O COMODISMO DE ALGUNS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Quem vive a realidade de uma doença rara muitas vezes se

depara com o comodismo de alguns profissionais que,
obviamente, é mais fácil dizer para os pais que eles devem se
conformar com tal situação do que investigar o que lhes é
apresentado como novo. Infelizmente me deparei com muitos
médicos deste tipo na estrada com meu filho. Um deles é
considerado sumidade em neurologia infantil no Rio de

Foram exatamente estas palavras que eu ouvi e não consegui
emitir nenhuma outra, apenas fiquei com meu filho no colo até
que o médico do andar deu as costas e foi embora. Parei por
uns minutos. Na hora não senti raiva, não senti nada. Somente
um grande vazio. Era como minha mente tentasse se manter
neutra para pensar em algo. Liguei para a médica nutróloga
que estava acompanhando ele e contei o ocorrido e pedi a ela
algum neurologista que ela conhecesse que pudesse ver meu
filho no hospital. Ela me atendeu. Mandou um neuro que
primeiro checou toda a medicação que meu filho estava
tomando, depois ficou observando meu filho por uns 15
minutos. Só observando ele no meu colo fazendo os espasmos.
Daí ele disse: “É mãe ... ele está muito descompensado mas
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considerado sumidade em neurologia infantil no Rio de
Janeiro. Pois bem, meu filho estava na sua primeira internação
em que muitas coisas estavam acontecendo e ninguém sabia o
porquê Daí, num dado momento meu filho começou a fazer
uns espasmos em que ele jogava todo o corpo para traz de
forma involuntária e contínua. Isto dia e noite sem parar e
consequentemente nem dormia. No segundo dia com o mesmo
quadro pedi ao pediatra responsável que chamasse o tal medico
neuropediatra que atendia no mesmo hospital. Dez minutos
após o medico sair do quarto ele voltou dizendo que o medico
(neuro) tinha dito que meu filho já estava medicado com
gardenal e rivotril e que não podia fazer mais nada por ele, e
que era para eu acostumar pois era o quadro dele que iria piorar
e não tinha como reverter o processo. ...

Estiquei meu filho nos braços mostrando-o ao medico do andar
e perguntei: “Dr., como posso ver meu filho neste estado e não
poder ajudá-lo de alguma forma? Ele já não dorme há dois dias
e não para com os espasmos! Por favor, peça ao “Dr. Neuro”
para ao menos vir vê-lo pois deve ter algum remédio que o faça
melhorar!

O medico do andar disse que ia falar de novo com o neuro.
Novamente dez minutos de novo ele voltou dizendo: “Mãe não
tem jeito, ele disse que não verá seu filho pois não tem mais
nada que fazer por ele.”

Daí ele disse: “É mãe ... ele está muito descompensado mas
vamos tentar alguma coisa!” Era tudo que eu queria ouvir:
“VAMOS TENTAR ALGUMA COISA”. Daí ele mexeu na
medicação, disse que meu filho iria dormir muito por uns três
dias mas que provavelmente após este período iria começar a
acordar e daí veríamos o resultado. Dito e feito, após três dias
praticamente dormindo meu filho “acordou” sem os espasmos.
Hoje ele ainda os faz muito esporadicamente e quando isso
acontece é só aumentar a dose do remédio que foi incluído e
ele melhora e daí retorna com a dose normal.

Daí a gente pensa: ser sumidade de coisas que a literatura
medica já conhece é muito fácil pois basta estudar, basta ler,
pois aquilo já existe e está ali acontecendo todos os dias. Agora
quero ver ser sumidade diante do desafio, diante do
inexplicável. É difícil.

Mas para que se importar com um ou dois casos que nunca viu
e se colocar à prova, se é mais cômodo ficar no seu pedestal de
sumidade das coisas cotidianas, não é mesmo?

Por: Tânia (mãe da Samuel, portador de doença rara ainda
sem diagnóstico)



Rotina DR
Espaço destinado para divulgar a realidade dos pacientes com Doenças 

Raras e sua família. Texto para amavi@amavi.org

DIA NACIONAL DE 
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A 

ESCLEROSE MÚLTIPLA

Dia 30 de agosto foi “Dia Nacional de Conscientização

sobre a Esclerose Múltipla”. Ocasião de ênfase nessa
enfermidade inflamatória do Sistema Nervoso Central
(encéfalo e medula espinhal), e que no Brasil afeta
aproximadamente 0.36 pessoas a cada 2000 habitantes.
Comumente manifesta na juventude, infelizmente é ainda

complementares e serviços para auxiliar a melhoria na
qualidade de vida das/os portadoras/es.

Mais informações em: WWW.aesclerosemultipla.blogspot.com

Natália Maria Alves Machado, portadora de Esclerose
Múltipla, pesquisadora, articuladora e multi-ativista. É
Conselheira Fiscal da AMAVI.

TRANSPLANTE DE OSSOS 
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Comumente manifesta na juventude, infelizmente é ainda
muito desconhecida inclusive por profissionais de saúde, o que
atrasa diagnósticos e dificulta a interação social e o acesso a
direitos por muitas/os que a portam.

Podendo afetar várias funções do organismo, voluntárias e
involuntárias, a E.M. configura-se então como enfermidade
sistêmica, classicamente gerando sintomas motores, sensoriais
e álgicos. A doença possui algumas formas distintas de se
apresentar, assim como logicamente aponta singularidades de
pessoa para pessoa, é crônica e ainda sem etiologia e cura
conhecidas. Pode ser comprometedora de funções físicas no
médio, longo e, em alguns casos mais graves, até mesmo no
curto prazo.

Ainda não há cura conhecida, porém, boa parte dos pacientes
costuma responder ao que existe em termos de medicamentos
para relativo controle dessa patologia, logo, para se evitar
seqüelas e complicações, é fundamental diagnosticá-la no
início de sua manifestação. Os medicamentos específicos
existentes, todos de alto custo, são fornecidos pelo MS, apesar
de serem comuns episódios de falta dos mesmos e até mesmo a
necessidade de intervenções judiciais; há ainda o fato de as
medicações auxiliares para os sintomas nem sempre serem
totalmente disponibilizadas gratuitamente; assim como é
patente a ausência no serviço público, de equipes
multiprofissionais variadas que possam oferecer terapêuticas

Quando comecei a divulgação da doação de ossos, em 2007,
após me submeter a duas cirurgias, nao tinha noção de que um
sonho poderia, realmente, se tornar real: ajudar pessoas que,
como eu, sofrem com grande perda óssea a VOLTAR A
ANDAR.

Hoje, quase quatro anos após o inicio da campanha
informativa, permanente, o panorama eh bem diferente do que
eu encontrei ao me deparar com a realidade da necessidade de
transplante. Em 2005, aguardei um ano e meio para conseguir
concluir meu tratamento. Hoje, o único banco de ossos 100%
gratuito no Brasil, do Instituto Nacional de Traumatologia e
Ortopedia, INTO, no RJ, do Ministerio da Saude, consegue
operar os pacientes em casos graves, como era o meu, em
semanas. Alem disso, consegue capacitar médicos em outros
estados, e operar pacientes em regiões longínquas, como
Belém do Para.

Saiba mais sobre transplante ósseo em
www.INTO.saude.gov.br.

Larissa Jansen

www.transplanteosseo.wordpress.com



Contatos
Associação Site Contato Escritório

AAPPAD - Associação dos Amigos, Parentes e 
Portadores de Ataxias Dominantes 

www.aappad.com.br/ aappad@aappad.com.br Porto Alegre - RS

ABAMPS - Associação Baiana dos familiares e 
amigos dos portadores de Mucopolissaridiose

*-*-*- bamarcia1@gmail.com Salvador - BA

ABG - Aliança Brasileira de Genética www.abg.org.br abg@abg.org.br São Paulo - SP

ABH - Associação Brasileira de Homocistinúria
www.associacaobrasileiradehomocistinuri
a.blogspot.com/ 

simonearede@gmail.com Rio de Janeiro - RJ

ABRAFAC - Associação Brasiliense de Amparo 
ao Fibrocístico

www.wn.com/abrafc fibrosecisticabsb@terra.com.br Brasília - DF

AMANF - Associação Mineira de Apoio aos 
Portadores de Neurofibromatose www.amanf.org.br centro@amanf.org.br Belo Horizonte - MG

ABRANGHE - Associação Brasileira de 
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ABRANGHE - Associação Brasileira de 
Portadores de Angiodema Hereditário

www.abranghe.org.br abranghe@gmail.com São Paulo - SP

ABRAPHEL- Associação Brasileira das Pessoas 
com Hemangiomas e Linfangiomas

www.abraphel.org.br valerioalex@abraphel.org.br São Paulo - SP

ABRAPO - Associação Brasileira de Porfiria www.porfiria.org contato@porfiria.org.br Curitiba - PR
AFAG - Associação dos Familiares, Amigos e 
Portadores de Doenças Graves 

www.afag.org.br cecilia@afag.org.br Campinas - SP

AMAVI - Associação MariaVitoria www.amavi.org amavi@amavi.org Brasília - DF
AMMPS - Associação Mineira de 
Mucopolissacaridiose

*-*-*- miriamgontijo@yahoo.com.br Moema - MG

AMPAPEB - Associação Mineira dos parentes, 
amigos e portadores de Epidermólise Bolhosa 

www.ampapeb.com ampapeb@terra.com.br Uberaba - MG

APAF/DF - Associação de pais e amigos de 
fenilcetonúricos do Distrito Federal

www.apafdf.blogspot.com/ wmparoneto@terra.com.br Brasília - DF

APMPS - Associação Paulista dos Familiares e 
Amigos dos Portadores de Mucopolissacaridiose 

www.apmps.org.br/ reginagprospero@yahoo.com.br São Paulo - SP

APPEB - Associação de Parentes, Amigos e 
Portadores de Epidermólise Bolhosa Congênita 

*-*-* appebdf@gmail.com Brasília - DF



Contatos
Associação Site Contato Escritório

Associação Brasileira Superando Lúpus www.superandolupus.com.br superandolupus@gmail.com Tucuruvi - SP
Associação de Neurofitromatose www.nf.org.br presidente@nf.org.br  São Paulo - SP

Associação Niemannpick Brasil
http://www.niemannpickbrasil.blogspot.co
m/

hdourado10@gmail.com Curitiba - PR

CNNF - Centro Nacional de Neurofibromatose www.cnnf.org.br presidente@cnnf.org.br Rio de Janeiro - RJ
EURORDIS - Europe Rare Disease www.eurordis.org eurordis@eurordis.org Paris - França

Fundação Brasileira da Síndrome do X-Frágil www.xfragil.com.br/ fichbein@portoweb.com.br Porto Alegre - RS

Fundacion Geiser www.fundaciongeiser.org fundgeiser@yahoo.com.ar  Buenos Aires - Argentina
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Fundacion Geiser www.fundaciongeiser.org Buenos Aires - Argentina

Instituto Canguru www.institutocanguru.org canguru@institutocanguru.org.br São Paulo - SP

Marfan Brasil www.marfan.com.br flavia.heumann@hotmail.com São Paulo - SP

Movitae - Movimento em Prol da Vida www.movitae.ning.com andreabalb@gmail.com São Paulo - SP

Pestalozzi de Águas Lindas de Goiás www.faspego.org.br pestalozziaguaslindas@gmail.com Águas Lindas de Goiás - GO

Raríssimas - Associação Nacional de Deficiências 
Mentais e Raras

www.rarissimas.pt info@rarissimas.pt Lisboa - Portugal


