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Agenda

• A problemática de Doenças Raras

• Atuação do Instituto Baresi 



18/04/2011

3

3Apresentacao Instituto Baresi

As Pessoas com Doenças Raras

•As doenças raras respondem por ~33% das deficiências mundialmente, porém cada patologia tem, 
por definição, um pequeno número de afetados. Segundo dados internacionais a quantidade de pessoas 
com doenças raras varia de 6% a 8% da população. Estima-se portanto que sejam de doze a treze milhões 
no Brasil.

- Estas doenças são pouco conhecidas tanto pela população em geral como também entre a comunidade médica.

As pessoas com doenças raras sofrem discriminação e encontram poucas acomodações para suas necessidades

A raridade dos casos faz com que haja poucos ou nenhum médico especializado no Brasil para cada doença 
rara, prejudicando o tratamento e a divulgação de pesquisas internacionais e novos tratamentos.

- A grande variedade dificulta a abordagem destes indivíduos e associações, fragmentando a força do segmento.

- As associações de doenças específicas tendem a ser pequenas e com poucos recursos, tanto financeiros como 
organizacionais, limitando sua atuação.

•Nosso Instituto  é focado no apoio organizacional, educativo, legal e social a estas associações, a 
partir de nossa experiência com instituições de Pessoas com Deficiência e outras minorias

- Nossos valores são ética, acessibilidade,  inclusão, diversidade e cidadania.

- Nossa atuação é potencializada pelo desenvolvimento de um corpo de conhecimento e metodologias que poderão 
ser aplicado, com as modificações necessárias, nas diversas associações. 

• O Instituto assessora em atos como: regularizar a documentação, otimizar a comunicação, organizar 
processos administrativos, criando modelos que possam ser reutilizados em projetos futuros pelas 
instituições parceiras.

- Para viabilizar verdadeiras acessibilidade e inclusão,  desenvolvemos, ainda,  material didático para escolas, locais de 
trabalho e de lazer, bem como sua implantação nesses locais.
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Mundialmente, as doenças raras tem 
sequelas que causam um terço das deficiências

33%

33%

33%
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66%

99%

Causas das Deficiencias
Fisicas no Mundo

Doenças Raras

Acidentes

Vítimas de guerra
e violência

•Há poucas vítimas e refugiados de 
guerra no Brasil

•A violência urbana no Brasil tende a 
reduzir a expectativa de vida de 
jovens, e também causa pode 
originar deficiências, assim como o 
grande número de acidentes de 
trabalho. No entanto, temos número 
reduzido de seqüelas referente à 
guerra. 

•A falta de diagnóstico e tratamento
de doenças raras no Brasil leva a uma
quandidade maior de seqüelas e 
agravamento das deficiências

Conclusão – há motivos para
suspeitar que as sequelas de 
doenças raras no Brasil causem
ainda mais que 33% das 
deficiências
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As doenças raras são extremamente variadas, 
dificultando a abordagem conjunta 

Fonte: ABOI, Associação Williams, Fundação Internacioal de Pemphigus  

Diagnóstico
Expectativa 

de vida
Principais características Principais impactos

Osteogenesis 
Imperfecta (OI)

4 a 14 32 anos

-Deficiência física de grau 
moderado a grave

-Ossos frágeis, levando a 
múltiplas fraturas

-Cirurgias recorrentes

-Não afeta cognição

-Perda de mobilidade

-Dores crônicas

Síndrome de 
Williams

Infantil 21 a 35 anos

-Desordem de desenvolvimento 
neurológico

-“Face de duende”

-Problemas cardiovasculares

-Deficiência cognitiva grave

- Hiperatividade

Paraneoplástica
pamphilus

Em geral adulto Baixa

- Doença autoimune, surge 
como complicação de câncer 
linfático

- As camadas mais profundas 
da derme e dos pulmões são 
atacadas pelo sistema imune, 
causando lesões e úlceras

-Dores gravíssimas

-Forte efeitos colaterais de 
drogas

-Morte por infecção generalizada 
ou danos irreversíveis aos 
pulmões
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No entanto, as doenças raras compartilham 
algumas características gerais

Doenças raras

São consideradas graves ou 
muito graves, crônicas e 

debilitantes

50% dos casos são 
diagnosticados na infância

A qualidade de vida da 
pessoa é afetada

Alto impacto psicológico para a pessoa e 
sua família

 Incerteza quanto a diagnósticos e tratamentos

 Falta de esperança

 Dificuldades na vida cotidiana

Sem cura e com pouco tratamentos 
eficazes, principalmente focados na 

redução de sintomas

Fonte: Rare Diseases: Understanding this Public Priority – EURORDIS 2005  
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Embora as doenças sejam raras, 
as pessoas são muitas

Fonte: EURORDIS, RDUK

93%

7%

80%

20%

75%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Incidencia de Doenças Raras
na População Mundial

Pessoas com doenças raras Causas

Estima-se que entre 6 e 8% 
da população é pessoa de 

doença rara (~14 milhões 
de brasileiros)

Origem 
Genética

Outras causas
Adultos

Crianças

30% morreram 
antes de 

completar 5 
anos – cerca de 

3,2 milhões 
crianças no 

Brasil). 
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As pessoas com doenças raras enfrentam 
dificuldades em comum em todo o mundo

Diagnósticos 
tardios ou 
incorretos

Falta de 
informação

Falta de 
Pesquisa 
Médica

Dificuldade no 
tratamento

Isolamento 
Social

•Dificuldade em 
diagnosticar por 
falta de 
conhecimento 
médico

•Consultas a 
diversos 
especialistas na 
busca por uma 
resposta

•Exames clínicos 
comuns não são 
conclusivos e os 
sintomas dos 
pessoas são 
descartados como 
“hipocondria”

• As pessoas não 
recebem 
informações 
abrangentes sobre 
suas condições

•Há pouco material 
em português 
sobre muitas 
destas patologias

•Desconhecimento 
dos direitos legais

•Desconhecimento 
de soluções para 
melhoria da 
qualidade de vida

•Não é prioridade 
de pesquisa devido 
a baixa incidência 
de cada doença 
individualmente

•Baixo retorno para 
o laboratório

•Dificuldade em 
obter-se dados 
sobre as patologias 
e o efeito de 
tratamentos novos

•Alto custo dos 
medicamentos não 
cobertos pela 
saúde pública

-É comum a pessoa 
ter gastos elevados 
com remédios não 
subsidiados.

•Pouca 
disponibilidade de 
tratamentos

•Falta de 
conhecimento dos 
tratamentos mais 
recentes

•Falta de 
acessibilidade

•Preconceito para 
com pessoas com 
deficiência

-Agravado por 
sintomas físicos 
extremos

•Poucas 
oportunidades 
educacionais, 
profissionais e de 
desenvolvimento 
cultural
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Porém, como classificar uma 
doença como rara?

Critérios de Caracterização de Doenças Raras

Incidência máxima
População máxima 
afetada

Outros critérios

EUA 

(Rare Disease Act)

~1 em 1.500

(calculado)

200.000

(definido)
NA

Japão

(definição legal)

~1 em 2.500

(calculado)

50.000

(definido)
NA

Europa e Canadá 

(Comissão Européia de Saúde 
Pública)

1 em cada 2.000

(definido)

~380.000

(calculado)

• Necessariamente com risco 
de morte ou que tem como 
seqüela deficiência crônica

• +6.000 doenças 
classificadas como raras

Fonte: Rare Disease Act of 2992, EURORDIS, Orphanet  

O modelo europeu é de fácil implantação e favorece a pessoa, uma 
vez que a listagem de doenças facilita sua identificação como rara
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Apesar das dificuldades, inúmeras pessoas com 
estas doenças fizeram grandes contribuições

Seal, músico, Lupus infantil

Doug Herland, medalhista olímpico (1984), 
Osteogênese Imperfecta

Ator Michael J. Fox, 
Huntingtons

Stephen Hawkings, físico, 
Esclerose lateral amiotrófica 

JF Kennedy, presidente 
americano, Crohns Jessica Cox, aviadora
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Agenda

• Introdução às Doenças Raras

• Atuação do Instituto Baresi 
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Nossa missão é melhorar a qualidade de 

vida de pessoas com doenças raras e 

deficiências e facilitar o acesso a 

informações sobre estas
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Todos ao redor da pessoa com 
doença rara são afetados

Pessoas 
com 

doença 
rara

Família

Amigos

Empregadores

“Aos 6 anos de idade, meu filho foi 
diagnosticado com uma doença metabólica 
rara. Quase 3 anos após sua morte, nós ainda 
somos uma família com uma doença rara: eu 
descobri sintomas associados ao fato de ser 
portadora do gene, meu casamento acabou 
devido ao stress da perda de um filho e minha 
filha não pode prestar exames acadêmicos 
devido ao peso da perda do irmão e do 
divorcio.”                   

Depoimento pessoal.

Necessidade de apoio

Escola Lazer e

Cultura
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Este círculo de efeitos norteia a atuação do 
instituto

Pessoa 
com 

doença 
rara

Família

Amigos

Empregadores

Legislação adequada e 
implantação dos direitos

Escola Lazer e

Cultura

Ações educativas contra 
o preconceito

Apoio às associações

Desenvolvimento de 
metodologia de apoio 

psicológico e de soluções 
para a vida cotidiana

Apoio ao cuidador da 
pessoa com doença rara


