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Carta de Intenções  

Políticas públicas para Pessoas com Doenças Raras: 
uma questão de direitos humanos. 

As pessoas com doenças raras 1  solicitam uma atuação efetiva da 

Secretaria Nacional de Direitos Humanos, visando o regaste de sua plena 

Cidadania. 

 

Introdução: Pensar a experiência delicada do viver com doença rara é debruçar-se num 

universo de diagnósticos tardios ou imprecisos; grandes dificuldades em encontrar um médico 

especialista; poucas opções de tratamento, quando existem; e lidar com pessoas que 

atravessaram essas experiências com uma incômoda e desgastante sensação de isolamento. 

Freqüentemente é deparar-se com alienações, as quais, infelizmente, muitas vezes são impostas 

pela própria família e pela escola dos primeiros anos. Essas alienações acabam garantindo à 

pessoa não uma viabilidade de superação, mas mais dificuldades: preconceito, segregação, 

exclusão. 

O primeiro grande problema é a falta de informação e pesquisa, tanto médica, quanto de 

outras áreas de saúdes. Sim, há trabalhos como o da Prof.ª Dra.ª Daniele C. Garros , Terapeuta 

Ocupacional,da maravilhosa equipe do Dr. Claudio Santilli, que ajudou verdadeiramente a 

reconstruir a vida médica, social e afetiva de crianças com doenças raras. Mas são exceções, 

não a regra. 

A grande maioria dos doentes nem sequer tem diagnóstico, e quando tem, não recebe o 

tratamento adequado. 

Nenhuma proposta pode focar outro fator senão o maior bem estar da pessoa com rara, sob o 

risco de não funcionar como política pública. 

 

AVISO: TODAS AS CONTRIBUIÇÕES DO PRESENTE MATERIAL SÃO 

SUGESTÕES. NOSSA INTENÇÃO É QUE OS GRUPOS DE TRABALHO 

POSSUAM UM MATERIAL EM QUE POSSAM COMEÇAR A TRABALHAR.  
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 É considerada pessoa doença rara aquela afetada por patologia cuja prevalência em cada 100 mil 

habitantes corresponda a 65 casos, conforme recomendação da Organização Mundial de Saúde 
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As doenças raras 

A questão das doenças raras necessita de uma abordagem integral, porque as 

pessoas afetadas de forma grave, crônica e debilitante por uma doença rara, 

muitas vezes se afastam muito do que seria considerado um dia a dia com 

qualidade de vida, inclusive pela delicadeza dos cuidados especializados de 

forma prolongada a que são submetidos. Como as próprias doenças raras 

também geram, como seqüelas, deficiências, pensar a vida da pessoa com 

doença rara é pensar um contínuo adaptar-se a novas circunstâncias. Entre 6 e 

8% da população mundial são afetados por essas doenças, ou seja, por 

exemplo, cerca de 3 milhões de pessoas na França, 27 milhões na Europa e 27 

milhões na América do Norte. No Brasil, ainda que não existam dados 

mensurados, estima-se que há cerca de 13 milhões de pessoas afetados 

diretamente por doenças raras. Um terço disto morre antes dos cinco anos de 

idade, a maioria maciça, sem sequer alcançar um diagnóstico. 

 

O exemplo japonês 

O primeiro programa nacional, centrado nas pessoas com doenças raras surgiu 

no Japão em 1972. Serviu de inspiração ao modelo usado e mais difundido no 

Ocidente, o Europeu. No Japão há um sistema de registro destas pessoas, que 

permite um regime de subvenção, cobrindo a internação e o tratamento 

ambulatorial, bem como medicamentos, em várias faixas de cobertura, de 

acordo com a renda das pessoas. Este esquema tem melhorado muito o 

acesso dos pacientes ao diagnóstico, tratamento, cuidados e, claro, a uma 

qualidade de vida infinitamente melhor. 

Em segundo lugar, os grupos de pesquisa financiados pelo governo não 

realizam apenas a pesquisa sobre a prevalência, o diagnóstico e o tratamento 

das doenças raras, mas cuidam da qualidade de vida dos pacientes, além de 

servirem como uma rede para divulgar informações sobre diagnóstico e 

tratamento em todo o Japão. Existem atualmente mais de 60 grupos de 

pesquisa trabalhando lá, cada um composto de clínicos e investigadores 

eminentes no Japão. Amostras dos pacientes, obtidas com o consentimento 

informado, são compartilhadas entre os membros dos grupos de pesquisa, 

para as investigações, incluindo testes bioquímicos e genéticos. 

Em terceiro lugar, embora os investigadores principais e os peritos de cada 

grupo de pesquisa tenham mudado ao longo dos 40 anos, o conhecimento e a 

experiência foram passados para grupos sucessivos de pesquisa continuada. 

O governo estabeleceu um Centro de Informação para estes grupos em 19972. 

Este site, freqüentemente visitado por profissionais, médicos, pacientes e 

público em geral, fornece informações gerais sobre as doenças raras e 
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 Conheça o site do Centro: em inglês http://www.nanbyou.or.jp/english/index.htm 
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intratáveis, uma lista dos peritos dos grupos de pesquisa, os resultados da 

investigação e endereços de contato das organizações de apoio.  

Raras: problema de saúde pública e questão política 

As doenças raras apresentam sempre uma dupla dimensão: por um lado, 

obviamente, há o problema médico: é imperioso conhecer as patologias, seu 

diagnóstico, formar bem os profissionais, orientar acertadamente os 

tratamentos, compartilhar informações e experiências e organizar redes 

apoiadas em centros de referência. Por outro lado, as doenças raras são um 

problema político, no sentido mais nobre do termo, pois reflete e demarca a 

necessidades dos mais fracos e menos numerosos. 

Para garantir a igualdade de acesso aos cuidados, isto é, a isonomia na 

questão do acesso à saúde, é preciso incluir a pessoa com doença rara, não 

apenas na questão do cuidado médico, mas também como cidadã. É preciso 

dar a ela o direito de decidir sua própria trajetória social, a partir do acesso à 

educação, ao trabalho, à cultura, ao lazer, ao turismo, enfim, a toda miríade de 

possibilidades humanas no Estado. 

Algumas características das doenças raras: 

 Em geral, na vida de 2 a 3 pessoas afetadas, os primeiros sintomas aparecem 

antes dos 2 anos de idade; 

 1 em cada 5 pessoas com doenças raras sofrem de dor crônica; 

 Há uma deficiência motora, sensorial ou intelectual já instalada, na proporção 

de 1 para cada 03 casos, quando do diagnóstico; 

 Doenças raras são responsáveis por 35% das mortes antes de 1 ano de idade, 

10% entre 1 e 5 anos e 12% entre 5 e 15 anos; 

A maioria das doenças raras não é suficientemente conhecida pelos 

profissionais de saúde. Esta ignorância resulta em diagnósticos equivocados, 

uma fonte inesgotável de sofrimento para os pacientes e suas famílias. 

Do ponto de vista médico, ainda que o estudo da etiologia dessas doenças 

tenha se desenvolvido de maneira expressiva, sobretudo por meio da 

identificação de genes que permitiram a identificação de mais de 800 doenças, 

nos últimos anos, espera-se muito progresso na pesquisa neste campo para a 

próxima década. Esperamos a implantação nacional de um programa de 

incentivo à pesquisa científica. 
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A. Contribuição número 1 

Sugestões já encaminhadas que sugerimos retomar: (atualizada e 

revisada): 

Criação de um Departamento de Doenças Raras no Ministério da Saúde: 

Uma Rede de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Doença Rara  
Rede, porque balizará a integração de Médicos, Centros, hospitais, 
Associações, parlamentares. 
Integral porque pensará Diagnóstico, tratamento, medicação, qualidade de 
vida.  
 
Teria cinco unidades:  

 Centro de controle de medicamentos órfãos e alimentos/ 
suplementos específicos  

 Centro de Controle de Dispositivos Médicos 

 Centro de Incentivo à Pesquisa 

 Central e Apoio Diagnóstico (Programa de Doenças não 

diagnosticadas)  

 Coordenação dos CR em Doenças Raras 

Centro de controle de medicamentos órfãos e alimentos/ suplementos 
específicos – Em parceria com a ANVISA, objetiva melhorar e agilizar a 
avaliação e desenvolvimento de produtos como medicamentos e alimentos 
que demonstrem a promessa para o diagnóstico e / ou tratamento de doenças 
e suas implicações. Será responsável pela avaliação das observações 
científicas e dados clínicos fornecidos, buscando identificar e designar os 
produtos realmente promissores para doenças e para o avanço do 
desenvolvimento científico em relação ao conhecimento e tratamento dessas 
patologias. O Centro trabalhará conjuntamente com as comunidades médicas 
e de pesquisa, as organizações profissionais, as universidades, os órgãos 
governamentais, as indústrias e as associações de pessoas com doenças. 

Centro de Controle de Dispositivos Médicos - Em parceria com a ANVISA, 
objetiva melhorar e agilizar a avaliação e desenvolvimento de produtos como 
dispositivos médicos, produtos biológicos etc. que demonstrem a promessa 
para o diagnóstico e / ou tratamento de doenças e suas implicações. Será 
responsável pela avaliação das observações científicas e dados clínicos 
fornecidos, buscando identificar e designar os produtos realmente promissores 
para doenças e para o avanço do desenvolvimento científico em relação ao 
conhecimento e tratamento dessas patologias. O Centro trabalhará 
conjuntamente com as comunidades médicas e de pesquisa, as organizações 
profissionais, as universidades, os órgãos governamentais, as indústrias e as 
associações de pessoas com doenças. 
 
Centro de Incentivo à Pesquisa – visa melhorar e agilizar a avaliação e 
desenvolvimento de projetos de fomento em pesquisa. Gerenciar fundo de 
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pesquisa. Organizar e atender a financiamento de pesquisas clínicas que 
testem a segurança e eficácia dos fármacos, produtos biológicos, dispositivos 
médicos e alimentos médicos para pacientes com doenças raras. Criaria um 
PREMIO ANUAL DE PESQUISA, financiamento para desenvolver consórcios 
sem fins lucrativos, facilitando o desenvolvimento de dispositivos médicos ou 
pesquisas na área. Estes programas somados permitiriam esperança e saúde 
para grande número das pessoas afetas pelas doenças.  
 
Central e Apoio Diagnóstico – gerenciaria o Programa de Doenças não 
diagnosticadas para avaliar casos de doenças não diagnosticadas para tentar 
dar respostas às pessoas com doenças misteriosas e para o avanço do 
conhecimento médico sobre as doenças. Teria acesso a e especialistas para 
fornecer mais informações sobre a elegibilidade e que tipos de informação 
médica o seu médico necessita de apresentar para a revisão. 
 
Coordenação dos CR em Doenças Raras – Organizaria um website com 
dados abertos (hospitais, médicos, centros de referências, associações de 
apoio) e fechados (cadastro nacional de pessoas com doenças raras). 
Centralizaria todas as informações do CR e auditaria seu funcionamento. 

 
B. Criação de Centros de Referências em Raras, modelo proposto pelo 

dep. Edinho Silva (PT-SP), com alterações 

 

Contribuição número 2  

A. Projeto de lei elaborado com base no Projeto Lei nº 648, de 2011, 

com alterações sugeridas por reuniões do Instituto Baresi e outras 

associações.  

Dispõe sobre a política de tratamento de Doenças Raras no Estado de São 

Paulo e dá outras providências. 

Artigo 1.º - Institui a política de tratamento de Doenças Raras no Estado de 

São Paulo e estabelece diretrizes para sua consecução. 

§ 1º Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa doença rara aquela 

afetada por patologia cuja prevalência em cada 100 mil habitantes corresponda 

a 65 casos, conforme recomendação da Organização Mundial de Saúde 

§ 2º A pessoa com doença rara é considerada pessoa com deficiência, para 

todos os efeitos legais. 
 

Artigo 2º - Entende-se por Doença Rara, a doença que afeta um número 

limitado de pessoas, dentre a população total, definido como menos de uma 
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em cada 2000 e que comprometem a qualidade de vida das pessoas e podem 

causar deficiências. 

 

Artigo 3º - Cabe ao Poder Executivo Estadual oferecer serviços de saúde 

especializado às pessoas com Doenças Raras, nos termos da Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada por 

meio do decreto federal nº 6.949 de 9 de agosto de 2009. 

 

Artigo 4º - A política de tratamento de Doenças Raras, no âmbito da saúde do 

Estado de São Paulo, deverá ser executada em Centros de Referência em 

Doenças Raras, devidamente cadastrados no Sistema Único de Saúde – SUS. 

 

Parágrafo único: Na ausência ou insuficiência de Centros de Referência em 

Doenças Raras, fica autorizado o Poder Executivo a criar os referidos centros, 

ou firmar convênios com municípios, universidades e demais instituições que 

julgar necessário para a criação dos centros de referência. 

 

Artigo 5.º - Os Centros de Referência em Doenças Raras têm como objetivo: 

I - prestar assistência médica, de reabilitação e farmacêutica plena aos 

usuários do Sistema Único de Saúde (SUS); 

II - diagnosticar, mapear e promover a efetividade do tratamento das doenças 

raras; 

III - promover o uso responsável e racional de medicamentos de dispensação 

excepcional fornecidos pela Secretaria Estadual da Saúde; 

IV - proceder à avaliação, o acompanhamento e, quando for o caso, a 

administração de medicamentos nos pacientes; 

V - prescrever, avaliar, adequar, acompanhar a dispensação de órteses, 

próteses, meios auxiliares de locomoção e dispositivos médicos; 
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VI – servir como um centro de pesquisa, ensino e extensão em Doenças Raras 

na área da saúde; 

VII – encaminhar o paciente para internação, com prescrição médica, em leito 

de reabilitação em Hospital Geral ou Especializado, cadastrado no Sistema de 

Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde - SIH/SUS; em leito de 

reabilitação em Hospital Geral ou Especializado, ou ainda, prescreve a 

Internação Domiciliar para o paciente quando está for mais adequada, de 

acordo com a Portaria n°2.529 do ministério da Saúde, de 19 de outubro de 

2006, que institui a internação domiciliar no âmbito do SUS. 

VIII – prover diagnóstico e intervenção precoce para reduzir ao máximo as 

deficiências adicionais. 

Parágrafo único: Entende-se por Hospital Geral ou Especializado, o hospital 

que possui condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos 

humanos especializados para a realização dos procedimentos clínicos, 

cirúrgicos e diagnósticos, necessários para potencializar as ações de 

reabilitação e atendimento integral à pessoa com doenças raras. 

 

Artigo 6º- A atuação dos Centros de Referência em Doenças Raras deve 

seguir os princípios da Medicina Baseada em Evidências e os protocolos do 

Ministério da Saúde para as doenças raras identificadas. 

 

Parágrafo único: Na ausência de protocolos do Ministério da Saúde, caberá 

ao Centro de Referência apresentar ao Ministério da Saúde sugestão de 

protocolos, com base na revisão criteriosa da literatura e na melhor evidência 

científica disponível, seguindo as diretrizes estabelecidas na portaria nº 375 de 

10 de novembro de 2009 do Ministério da Saúde. 

 

Artigo 7º - O Centro de Referência em Doenças Raras será composto por: 

I – Corpo médico, com títulos de especialização em ortopedia, endocrinologia, 

reumatologia, pediatria, clinica médica, neurologia e genética, reconhecidos 

pela respectiva Sociedade ou com Residência Médica reconhecida pelo 
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Ministério da Educação - MEC, com experiência profissional em tratamento de 

Doenças Raras; 

II – Equipe Multidisciplinar composta por nutricionista, enfermeiro, fisioterapeuta, 

fonoaudiólogo, fisiatra, farmacêutico, psicólogo, terapeuta ocupacional, 

pedagogo, cientista social, assistente social e dentista; 

III – Um médico dirigente com especialização em uma das seguintes áreas: 

ortopedia, endocrinologia, reumatologia, clínica médica, pediatria, neurologia 

ou genética, reconhecida pela respectiva Sociedade ou com Residência 

Médica reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC. 

Parágrafo único: O médico dirigente deverá, independentemente da sua 

formação, ter experiência profissional em tratamento de Doenças raras. 

 

 Artigo 8º - Integrarão os Centros de Referência o Serviço de Reabilitação 

Física, o serviço de Referência em Medicina Física e Reabilitação, os Serviços 

de Maior Nível de Complexidade e leitos para uso ambulatorial e internação. 

§ 1º - Entende-se por serviço de reabilitação física a unidade ambulatorial 

devidamente cadastrada no Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema 

Único de Saúde - SIA/SUS que dispõe de instalações físicas apropriadas, 

equipamentos básicos para reabilitação e recursos humanos com 

especialização, formação e capacitação na área de reabilitação, para o 

atendimento a pacientes com doenças raras que requerem cuidados de 

reabilitação; 

§ 2º Constitui um Serviço de Referência em Medicina Física e Reabilitação a 

unidade ambulatorial, devidamente cadastrada no Sistema de Informações 

Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde - SIA/SUS, que disponha de 

serviços especializados para o diagnóstico, avaliação e tratamento de pessoas 

com doenças raras; 

§ 3º Caracteriza-se como serviço de maior nível de complexidade as 

instalações físicas adequadas para o atendimento de pacientes que demandem 

cuidados intensivos de reabilitação física, com equipe multiprofissional e 

multidisciplinar especializada. 
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Artigo 9º - A abertura de cada Centro de Referência em Doenças Raras deverá 

seguir as diretrizes e princípios do Sistema Único de Saúde – SUS. 

 

Artigo 10 - A Secretaria Estadual da Saúde disponibilizará os recursos 

materiais e humanos necessários ao funcionamento dos Centros de 

Referências em Doenças Raras. 

 

Artigo 11 - Os equipamentos existentes no Estado de São Paulo poderão ser 

adaptados para o cumprimento da presente lei. 

 

Artigo 12 - Fica autorizado o Poder Executivo a realizar convênios com 

empresas privadas para a melhoria das instalações e para a consecução dos 

objetivos da referida lei.  

 

Artigo 13 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta 

de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 

Artigo 14 - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 

(noventa) dias, contados de sua publicação. 

 

Artigo 15- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Justificativa 

As doenças raras afetam a vida de dois milhões e meio de paulistas3. Apesar 

de, individualmente, cada uma das patologias tidas como raras comprometer 

                                                 
3
 Uma doença rara é uma doença que ocorre com pouca freqüência ou, raramente, no geral da população. 

Para ser considerada rara, cada doença específica não pode afetar mais de um número limitado de pessoas 

de toda a população. Na Europa a definição para doenças raras abarca as que atingem 1 em cada 2.000 

cidadãos (Regulamento CE sobre Medicamentos Órfãos) . Nos EUA, são consideradas raras as doenças 

que afetam menos de 200 mil indivíduos. No Japão, a definição jurídica de uma doença rara que afeta 

menos de 50 mil pacientes no Japão, ou cerca de 1 em 2.500 pessoas. Além de comprometer a qualidade 
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65 a cada 100 mil habitantes, é preciso salientar: há mais de cinco mil doenças 

raras identificadas. A etiologia das doenças raras é diversificada sendo a 

grande maioria delas de origem genética (80%), mas doenças degenerativas, 

auto-imunes, infecciosas e oncológicas também podem originá-las. 

A definição européia de doença rara afirma também que do ponto de vista da 

patologia humana, o conceito de doença rara é absolutamente transversal, 

distribuindo-se por entidades de causa genética (80%), degenerativas, auto-

imunes, infecciosas, oncológicas. Estima-se que em cada semana sejam 

descritas 5 novas patologias a nível mundial. Muitas delas têm um caráter 

sistêmico e as suas manifestações clínicas iniciam-se em quase 65% dos 

casos nos 2 primeiros anos de vida, sendo aliás a causa de 35% da 

mortalidade na idade de 1 ano, 10% dos 1 a 5 anos e de 12% entre os 5 e 15 

anos4. 

As doenças raras são, freqüentemente, crônicas, progressivas, degenerativas, 

incapacitantes e/ou fatais. Foi negado a muitos pacientes que sofrem de 

doença rara o direito de diagnóstico médico, de tratamento e, 

conseqüentemente, de uma vida digna. Na União Européia, 25% dos pacientes 

relataram espera entre 5 e 30 anos entre o início dos primeiros sintomas e o 

diagnóstico da sua doença. O diagnóstico tardio leva a conseqüências graves, 

como tratamento médico inadequado, incluindo cirurgias e dano neurológico 

grave a 40% dos pacientes. Além disso, muitas vezes ou o paciente ou algum 

dos seus familiares deve cessar a sua atividade profissional por causa da 

doença5. 

As seqüelas causadas pelas doenças raras são responsáveis pelo surgimento 

de cerca de 30% das deficiências (que podem ser físicas, auditivas, visuais, 

cognitivas, comportamentais ou múltiplas, a depender de cada patologia). Além 

disso, são a segunda maior causa de mortalidade infantil no Brasil. 

A dificuldade no tratamento médico começa na falta de um mapeamento 

estadual destas pessoas. A baixa incidência destas, quando comparada com 

outros países, leva à suspeita da falta de diagnóstico de muitos casos, em 

especial nos Estados mais pobres do Brasil6. 

Dados internacionais apontam que a mortalidade infantil de portadores de 

doenças raras chega a 30% em países desenvolvidos. Este percentual pode 

ser ainda mais alto no Brasil, uma vez que estas crianças não recebem o 

tratamento adequado. Contudo, não existem estudos suficientes sobre a 

                                                                                                                                               
de vida da pessoa, são as doenças raras que causam um terço das deficiências. A OMS recomenda a 

prevalência de 65 para cada 100 mil habitantes.  
4

 http://www.spmi.pt/nedr_constituicao.asp 

ehttp://www.eurordis.org/sites/default/files/publications/Fact_Sheet_RD.pdf 
5

 Dados do relatório do Instituto Francês de Doenças Raras 

http://www.institutmaladiesrares.net/?page_id=3 
6
 Estudos recentes efetuados pela EURORDIS, compararam dados de 08 doenças raras em 17 países 

europeus, (num universo de 6.000 doentes e familiares), verificando que 25% dos doentes inquiridos 

esperaram entre 5 a 30 anos contados do aparecimento dos sintomas iniciais para obter o diagnóstico 

definitivo. Estima-se que no Brasil a dificuldade de tratamento seja ainda maior. 

 

http://www.spmi.pt/nedr_constituicao.asp
http://www.eurordis.org/sites/default/files/publications/Fact_Sheet_RD.pdf
http://www.eurordis.org/sites/default/files/publications/Fact_Sheet_RD.pdf
http://www.institutmaladiesrares.net/?page_id=3
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incidência das doenças raras no Brasil tamanho o despreparo para o 

diagnóstico e tratamento das mesmas. A sistematização do diagnóstico e 

tratamento produziria dados concretos capazes de embasar o desenvolvimento 

de uma abordagem coerente com as necessidades desta parcela da população. 

O diagnóstico e o tratamento são dificultados pela falta de conhecimento sobre 

estas doenças e de protocolos de atendimento específicos. Faltam, ainda, 

profissionais especializados capazes de entender as implicações dos 

tratamentos em um corpo com características especiais. Isto leva ao 

agravamento de sintomas e seqüelas. Muitas vezes, as pessoas com doenças 

raras ou as associações que as congregam são responsáveis por localizar e 

traduzir as pesquisas mais recentes sobre sua patologia, encaminhando-as 

para seus médicos. 

As pessoas com doenças raras enfrentam gigantescas dificuldades sociais, as 

barreiras são muitas vezes intransponíveis. O preconceito a estas deficiências 

e aos sintomas físicos pouco comuns destas patologias é frequente, assim 

como a visão assistencialista que entende esses indivíduos como um peso 

para a sociedade e não como parte integral desta. Muitos acabam isolados 

socialmente, devido à falta de estrutura adequada a suas necessidades 

específicas em escolas, universidades, locais de trabalho e centros de lazer. A 

grande maioria das pessoas com doenças raras não têm acesso às condições 

necessárias para atingir seu pleno potencial. 

Para contemplar estas questões e restabelecer a cidadania real das pessoas 

com doenças raras é preciso contemplá-las em todas as discussões a respeito 

de suas necessidades. 

O Brasil já deu grandes passos para garantir o respeito às necessidades das 

pessoas portadoras de doenças raras, em especial, com a ratificação da 

Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência e seu protocolo 

facultativo. O decreto federal nº 6949 de 25 de agosto de 2009, integra a 

Convenção e seu protocolo facultativo ao ordenamento jurídico brasileiro. Com 

a promulgação do decreto em questão o Brasil se compromete a propiciar 

“serviços de saúde que as pessoas com deficiências necessitam 

especificamente por causa da sua deficiência, inclusive diagnóstico e 

intervenção precoces, bem como serviços projetados para reduzir ao máximo e 

prevenir deficiências adicionais” (art. 25, b). Contudo, o decreto ainda pende de 

regulamentação. 

A criação de centros de referência vem ao encontro das disposições da própria 

Convenção sendo a melhor forma de tratar as doenças raras. Uma das maiores 

conseqüências da falta de tratamento adequado de doenças raras é o 

desenvolvimento de deficiências que agrava o estado de saúde do paciente, 

aumenta as despesas do Sistema Público de saúde e, principalmente, 

compromete a qualidade de vida dos mesmos. 
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Os Centros de Referência são a base da política pública para raras na União 

Européia desde 2005 7 , embora alguns países tenham estabelecidos estes 

centros antes desta data (como a França, desde 2004). 

A aprovação do presente projeto e a conseqüente criação dos Centros de 

Referência no Estado de São Paulo, além de atender à obrigação do Estado de 

garantir a saúde de seus cidadãos, pode acarretar economia as cofres públicos, 

uma vez que permitirá o diagnóstico mais rápido e tratamento mais eficiente 

aos pacientes com raras, diminuindo a mortalidade e o desenvolvimento das 

deficiências adicionais e a garantindo uma vida com dignidade aos cidadãos do 

Estado. 

 

Sala das sessões, em... 

 

Edinho Silva 

 

 

Contribuição número 3 

 

C.. Criação da rede de Centros de referência No Ministério da Saúde 

Minuta da portaria que instituiria essa rede: 

Portaria n.º xxxxx. Baseada na que formalizou os CROIS de 
Osteogenesis Imperfecta que inclusive precisam ser revistos e ampliados.  

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando a constante necessidade de atualização da Tabela de 
Procedimentos do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de 
Saúde; 

Considerando os estudos realizados para o tratamento de diversas 
patologias conhecidas como “doenças raras”; 

Considerando que as doenças raras constituem-se em preocupação 
relevante para a saúde pública, uma vez que são a segunda maior causa da 
mortalidade infantil no Brasil, e suas seqüelas são responsáveis por parte 
significativa das deficiências, impondo aos pacientes das doenças raras risco à 
saúde e limitações de qualidade de vida; 

                                                 
7

 UE Orphan Drug. Legislação: http://www.eurordis.org/content/european-centres-reference.Consulte 

ainda http://www.eurordis.org/sites/default/files/publications/position-paper-EURORDIS-centres-

excellence-networksFeb08.pdf 

http://www.eurordis.org/content/european-centres-reference
http://www.eurordis.org/sites/default/files/publications/position-paper-EURORDIS-centres-excellence-networksFeb08.pdf
http://www.eurordis.org/sites/default/files/publications/position-paper-EURORDIS-centres-excellence-networksFeb08.pdf
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Considerando a necessidade de ampliar a oferta de serviços e de criar 
mecanismos que facilitem o acesso ao tratamento dos pacientes de doenças 
raras, quando tecnicamente indicado, resolve: 

Art. 1º Indicar na forma Portaria SAS/MS nº 375, de 10 de novembro de 
2009, que aprova o roteiro a ser utilizado na elaboração de PCDT, no âmbito da 
Secretaria de Atenção à Saúde – SAS, o modelo de Protocolo de Indicação de 
Tratamento Clínico para doenças raras no âmbito do Sistema Único de Saúde 
– SUS. 

§ 1º Os Protocolos de que trata esta Portaria deverá ser observado na 
avaliação inicial dos pacientes, na indicação do procedimento clínico e na 
descrição da evolução do tratamento, daqueles pacientes a ele submetidos; 

Art 2º Aprovar, na forma do Anexo II, desta Portaria, a Ficha de Inclusão 
de Pacientes de Doenças Raras no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. 

§ 1º É obrigatório o preenchimento de todas as informações contidas na 
Ficha de Inclusão de Pacientes de Doenças Raras, pelas unidades que 
efetuarem a avaliação inicial e pelos Centros de Referência que realizarem o 
procedimento e o acompanhamento clínico dos pacientes; 

§ 2º A Ficha de Inclusão de Pacientes de Doenças Raras deverá constar 
do prontuário médico do paciente, para fins de acompanhamento e auditoria. 

Art 3º Estabelecer que decorridos 6 (seis) meses do início do tratamento, 
o Centro de Referência deverá, obrigatoriamente, enviar a Ficha de Inclusão de 
Pacientes de Doenças Raras devidamente preenchida ao Ministério da Saúde 
para inserção no banco de dados de acompanhamento do tratamento das 
Doenças Raras; 

Parágrafo único. O não cumprimento do estabelecido no caput deste 
Artigo acarretará o descadastramento do Centro de Referência. 

Art. 4º Aprovar, na forma do Anexo III, desta Portaria, as Normas para 
Cadastramento e Centros de Referência em Doenças Raras 

Art. 5º Relacionar, na forma do Anexo IV, desta Portaria, os hospitais já 
cadastrados no Sistema Único de Saúde como Centro de Referência em 
Doenças Raras. 

Art. 6º Incluir na Tabela de Procedimentos do Sistema de Informações 
Hospitalares do Sistema Único de Saúde – SIH/SUS, o Grupo de 
Procedimentos e os procedimentos, abaixo descritos: 

xxxxxxxx – Tratamento Clínico de Doenças Raras 

Parágrafo único. No valor do procedimento estão incluídos os 
medicamentos, materiais, insumos e exames necessários para o tratamento. 

Art. 7º Estabelecer que o procedimento constante do Artigo 6º desta 
Portaria, somente poderá ser realizado/cobrado por hospital que esteja 
previamente cadastrado como Centro de Referência em Doença Rara. 

http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2001/GM/GM-2305.htm#ANEXO%20II
http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2001/GM/GM-2305.htm#ANEXO%20III
http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2001/GM/GM-2305.htm#ANEXO%20IV
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Parágrafo único. As despesas decorrentes do Tratamento de Doença Rara 
serão custeadas com recursos do Fundo de Ações Estratégicas e 
Compensação – FAEC, sendo classificado como procedimento estratégico 
(sugestão) 

Art. 8° Definir que a Secretaria de Assistência à Saúde poderá emitir atos 
normativos em complemento ao disposto nesta Portaria. 

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
a partir da competência de xxxx 

  

Alexandre Padilha 

  

ANEXO II 

  

Ficha de Inclusão de Pacientes no Tratamento de Doença Rara 

  

Nome do portador: 

Data de nascimento: 

Sexo: 

Altura ao nascer: 

Peso ao nascer: 

Altura atual: 

Peso atual: 

  

Quando soube (ou souberam) que era portador de Doença rara? (Descrever se 
foi durante a gestação, no nascimento, com qual idade e por que) 

Nome da patologia rara: 

Alguém em sua família tem ou teve esta doença? 

Em caso positivo: quem? (irmãos? pais? avós? bisavós? tios? primos?) 

O médico que atendeu pela primeira vez conhecia bem a doença? 
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O médico prescreveu alguns exames de laboratório para realizar o 
diagnóstico? 

Quais? 

Consultou um geneticista? 

Data do início do tratamento no CR: 

Estuda ou estudou? 

Até que série? 

Houve dificuldades na escola decorrentes da doença rara? 

Quais? 

Estado em que nasceu: 

Cidade em que nasceu: 

Estado em que mora atualmente: 

Cidade em que mora atualmente: 

 

  
ANEXO III  

NORMAS PARA CADASTRAMENTO 

 CENTROS DE REFERÊNCIA NO TRATAMENTO EM DOENÇAS RARAS 

  

  

1 - NORMAS GERAIS 

As presentes Normas Gerais são válidas para o cadastramento de 
Centros de Referência no Tratamento de Doenças Raras. 

1.1 - Processo de cadastramento 

1.1.1 - A abertura de qualquer Centro de Referência no Tratamento de 
Doenças Raras deverá ser precedida de consulta ao Gestor do SUS, de nível 
local ou estadual, sobre as normas vigentes, a necessidade de sua criação e a 
possibilidade de cadastramento do mesmo, sem a qual o SUS não se obriga ao 
cadastramento. 
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1.1.2 - Uma vez confirmado à necessidade do cadastramento e conduzido 
o processo de seleção de prestadores de serviço pelo Gestor do SUS, o 
processo de cadastramento deverá ser formalizado pela Secretaria de Saúde 
do estado, do Distrito Federal ou do município em Gestão Plena do Sistema 
Municipal de Saúde, de acordo com as respectivas condições de gestão e a 
divisão de responsabilidades estabelecida na Norma Operacional de 
Assistência à Saúde – NOAS/SUS 01/2001. 

1.1.3 - O Processo de Cadastramento deverá ser instruído com: 

a - Documentação comprobatória do cumprimento das exigências 
estabelecidas por esta Portaria; 

b - Relatório de Vistoria – a vistoria inicial deverá ser realizada “in loco” 
pela Secretaria de Saúde, que avaliará as condições gerais de funcionamento 
do serviço e a existência as condições para cadastramento – área física, 
recursos humanos, responsabilidade técnica, materiais/equipamento, recursos 
de diagnóstico/tratamento, rotinas escritas e o que mais for estabelecido como 
exigência para fins de cadastramento; 

c - Parecer Conclusivo do Gestor – manifestação expressa, firmada pelo 
Secretário de Saúde, em relação ao cadastramento. No caso de Processo 
formalizado por Secretaria Municipal de Saúde de município em Gestão Plena 
do Sistema Municipal de Saúde, deverá constar, além do parecer do gestor 
local, o parecer do gestor estadual do SUS, que será responsável pela 
integração do novo Serviço à rede de referência estadual. 

1.1.4 - Uma vez emitido o parecer a respeito do cadastramento pelo(s) 
Gestor(es) do SUS e se o mesmo for favorável, o Processo deverá ser 
encaminhado ao Ministério da Saúde/Secretaria de Assistência à 
Saúde/Departamento de Controle e Avaliação de Sistemas, para análise; 

1.1.5 - O Ministério da Saúde avaliará o Processo de Cadastramento e, 
uma vez aprovado, a Secretaria de Assistência à Saúde tomará as 
providências necessárias à sua efetivação. 

1.2 - Exigências Gerais para Cadastramento: 

Além das Normas Específicas de Cadastramento, o hospital para ser 
cadastrado como Centro de Referência no Tratamento de Doenças Raras 
deverá preencher os seguintes pré-requisitos básicos: 

1.2.1- Tipo de Hospital 

a - Ser hospital cadastrado pelo Sistema Único de Saúde 

b - Contar com ambulatório para avaliação e acompanhamento do 
tratamento. Os Centros cadastrados deverão realizar o acompanhamento 
clínico dos pacientes submetidos ao tratamento bem como garantir, em caso de 
intercorrência, a devida assistência hospitalar. 

1.2.2 – Área Física 
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A área física do Centro de Referência deverá se enquadrar nos critérios e 
normas estabelecidos pela legislação em vigor ou outros ditames legais que as 
venham a substituí-los ou complementá-los, a saber: 

a - Portaria GM/MS nº 1884, de 11 de novembro de 1994 – Normas para 
Projetos Físicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde; 

1.2.3- Rotinas de Funcionamento e Atendimento 

O Centro deve possuir Rotinas de Funcionamento escritas, atualizadas a 
cada quatro anos e assinadas pelo Responsável Técnico pelo Serviço de , 
contemplando, no mínimo, os seguintes itens: 

a- Critérios de avaliação dos pacientes e de indicação do procedimento 
em conformidade com o Protocolo estabelecido no Anexo I desta portaria; 

b- Procedimentos médicos; 

c -Procedimentos de enfermagem; 

d - Rotinas de suporte nutricional; 

e - Rotinas de controle de Infecção; 

f - Ficha própria para descrição do tratamento; 

g - Rotinas de acompanhamento ambulatorial dos pacientes 

1.2.4 - Registro de Pacientes 

O Centro deve possuir um prontuário para cada paciente com as 
informações completas do quadro clínico e sua evolução, todas devidamente 
escritas, de forma clara e precisa, datadas e assinadas pelo profissional 
responsável pelo atendimento. Os prontuários deverão estar devidamente 
ordenados no Serviço de Arquivo Médico. 

Informações Mínimas do Prontuário: 

a- Identificação do paciente; 

b- Histórico Clínico; 

c - Avaliação Inicial – de acordo com o Protocolo estabelecido; 

d - Indicação do procedimento; 

e - Descrição do tratamento; 

f - Condições na alta hospitalar; 

g - Descrição da Evolução 
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1.2.5- Manutenção do Cadastramento 

A manutenção do cadastramento estará vinculada : 

a – ao cumprimento, pelo Centro, das Normas estabelecidas nesta 
Portaria; 

b – ao preenchimento e envio, em tempo hábil, da Ficha de Inclusão de 
Pacientes ao Centros de Referência no Tratamento de Doenças Raras de cada 
paciente submetido ao tratamento, decorridos 18 meses da realização do 
procedimento; 

c – à avaliação de funcionamento do serviço por meio da realização de 
auditorias periódicas pela Secretaria de Saúde sob cuja gestão esteja o Centro 
de Referência. 

2 - NORMAS ESPECÍFICAS 

As exigências específicas para cadastramento Centros de Referência no 
Tratamento de Doenças Raras são as seguintes: 

2.1- Recursos Humanos 

a - Responsável Técnico 

O Centro de Referência deverá ter um responsável técnico - médico com 
título de especialização em uma destas áreas: Ortopedia, Endocrinologia, 
Reumatologia, Clínica Médica, Pediatria, e/ou Genética reconhecido pela 
respectiva Sociedade ou com Residência Médica reconhecida pelo Ministério 
da Educação - MEC, com experiência profissional em tratamento de Doenças 
raras;  

b- Possuir, além do responsável técnico, equipe formada por médicos com 
título de especialização em ortopedia, endocrinologia, reumatologia, pediatria, 
clinica médica, e genética, reconhecido pela respectiva Sociedade ou com 
Residência Médica reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC, com 
experiência profissional em tratamento de Doenças Raras 

c - Equipe Multiprofissional 

Dispor de equipe multiprofissional composta por: nutricionista, enfermeiro, 
fisioterapeuta, fisiatra, farmacêutico, psicólogo, terapeuta ocupacional, 
pedagogo, cientista social e assistente social. 

2.2- Área Física 

Além do cumprimento da legislação de que trata o item 1.2.2 das Normas 
Gerais de Cadastramento, a área física do Centro deverá contar com as 
seguintes instalações: 

a – sala de recepção e espera; 

b – secretaria; 
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c – copa; 

d – sanitários para pacientes; 

e – sala para atendimento de urgência/emergência, com área mínima de 
10 m², com sanitário, chuveiro, tanque de inox e lavabo para a equipe de 
saúde; 

f – vestiário de enfermagem com sanitário e chuveiro, separados por sexo; 

g – sala para conforto médico, com sanitário; 

h – posto de enfermagem; 

i – sala de serviço; 

j – sala para guarda de material e equipamentos; 

k – sala de utilidades/expurgo; 

l – almoxarifado; 

m – quartos preferencialmente com no máximo 4 leitos, lavabo para a 
equipe de saúde, sanitário e chuveiro; 

n - rouparia; 

o – sala para recreação, com área mínima de 15 m²; 

p – quarto do médico plantonista, com sanitário e chuveiro; 

q– consultório médico 

Os Centros deverão contar com o seguinte: 

2.3.1 – Unidades de Internação: 

a – camas com grades; 

b - mesas de cabeceira; 

c – mesas para refeições; 

d – arcos de proteção; 

e – mesas auxiliares com rodízios ( 40x60x90 cm ), para procedimentos; 

f – suportes para soro; 

g – estetoscópio e esfigmomanômetro/leito; 

h- aspirador elétrico à vácuo, portátil; 



20 

 

i- bandejas para passagem de catéter venoso central e cateterismo 
vesical; 

j– nebulizadores; 

k– conjunto de inaladores; 

l- cadeira para banho; 

m - oxímetro de pulso; 

n – capnógrafo; 

o - laringoscópio com fibra ótica; 

p - desfibrilador – cardioversor; 

q – eletrocardiógrafo; 

r – carrinho de emergência; 

s – oto-oftalmoscópio; 

t – aspirador elétrico à vácuo portátil 

u – monitor de pressão arterial não-invasivo; 

v – conjunto de inalador e nebulizadores; 

x – comadre/papagaio/leito; 

z – bandeja inox; 

a’ – cuba rim; 

b’ – bacia inox; 

c’ - jarra inox. 

2.4- Recursos Diagnósticos 

O Centro deve contar em sua própria estrutura, nas 24 horas do dia, com: 

2.4.1- Laboratório de Patologia Clínica no qual se realizem exames nas 
áreas de: 

a – bioquímica; 

b – hematologia; 

c – microbiologia; 
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Obs.: O laboratório deve possuir certificado de controle de qualidade. 

2.4.2-Unidade de Imagenologia, equipada com: 

a – Raios-X; 

b – Raios-X portátil; 

c – Ultra-sonografia; 

d – Tomografia Computadorizada; 

e –densitometria óssea 

  

Obs.: Os exames de Tomografia Computadorizada e Densitometria Óssea 
poderão ser realizados em serviços de terceiros, instalados dentro ou fora da 
estrutura ambulatório-hospitalar do Centro. 

 3. Os que se fizerem necessários para as especificidades de cada 
doença rara, conforme análise do SUS 

 
 

ANEXO IV 

  

UF CNPJ Razão Social 

SP 62.779.145/0001-90 Irmandade da Santa Casa de São Paulo  

SP 60.453.032/0001-74 Escola Paulista de Medicina – Hospital São Paulo 

RJ 33.781.055/0002-16 MS FIOCRUZ – Instituto Fernandes Figueira 

DF 00.038.174/0006-58 FUB – Fundação Universidade de Brasília - Hospital 
Universitário de Brasília 

DF 00.054.015/0002-13 Hospital de Base do Distrito Federal 
 

 

 

Contribuição número 4 

Base de dados Baresi de Cadastro Municipal de 

Pessoas com Doenças Raras 

O Instituto Baresi desenvolveu, com o trabalho de Adriana Dias, uma base de 

dados sobre Doenças Raras, para uso de Secretarias Municipais de Saúde. A 

base de dados integra informações sobre doenças raras da base orphanet 
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(traduzida), artigos científicos em português, cadastro de pacientes, cadastro 

de associações de apoio, cadastro de centros de referências em aptologias 

específicas e médicos especialistas. O objetivo é evitar a não notificação ou a 

sub-notificação. 

 

 

Contribuição número 5 

O Baresi sugere ao SUS modificação da tabela para evitar subnotificação de 

doenças raras. Por exemplo: fratura de osteogenesis imperfecta deveria 

constar em separado. Informações podem ser solicitadas ao Dr. Claudio Santili, 

do Conselho Científico do Instituto Baresi. 
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Ciência e Tecnologia 
A questão dos dispositivos médicos, hastes, órteses, 
próteses, entre outros. 
Algumas vezes, mais importantes que medicamentos na manutenção da 
vida e da qualidade desta. 

 
Conhecido também como instrumental médico, os dispositivos médicos são 
empregados por profissionais da saúde para diagnosticar, prevenir e tratar 
enfermidades. A ação destes instrumentos é física ou mecânica. São exemplos: 
bisturi, desfibrilador, estetoscópio, máquina de raio-X, respirador, hastes para 
osteogenesis imperfecta e outros assemelhados. A regulamentação 
internacional dos mesmos é feita pela ISO 13485:2003: Dispositivos médicos - 
Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos para fins regulamentares 
 
Acreditamos que a parceria com faculdades de medicina e projetos 
interdisciplinares entre as faculdades de medicina, de engenharia e de 
arquitetura podem gerar importantes pesquisas nas áreas. Sugerimos a 
possibilidade da criação de um fundo nacional de pesquisa científica específico 
para doenças raras e negligenciadas, bem como a criação de bolsas e editais 
de prêmios para a criação de dispositivos médicos, parte das patentes dos 
quais reverterão para esse novo fundo, posteriormente.  
 
Além do incentivo à criação é preciso criar mecanismos que viabilizem 
AGILIDADE para a pesquisa científica na questão das raras, lembrando que 2 
dias podem significar, de fato, óbito. Entre as sugestões enviadas por diversos 
pesquisadores, destacamos as oferecidas por Miguel Mitne Neto e Mayana 
Zatz, professores e pesquisadores da Universidade de São Paulo: 
 

 Redução na carga tributária sobre produtos rotulados e destinados 

exclusivamente para a pesquisa. Esta medida traria benefícios tanto para o 

pesquisador, devido à diminuição do preço do produto, quanto para a economia 

brasileira: Uma vez aumentada a demanda nacional, as empresas aumentam o 

interesse em instalar aqui filiais para suprir o mercado. (issod deve ser 

instituído pela Receita Federal). 

 Redução na burocracia de importação. Criar um cadastro nacional de 

pesquisadores responsáveis por suas importações, os quais teriam liberação 

imediata das mercadorias a eles destinadas. Para tanto, poderiam ser 

utilizados critérios semelhantes àqueles que definem a classe de pesquisador 

junto ao CNPq.  

 Eliminar por completo a necessidade de despachantes para o 

desembaraço junto à alfândega. Redução da burocracia para uso da lei de 

incentivo à pesquisa.  

 Agilizar o processo de avaliação de projetos de isenção fiscal para 

empresas que investirem em pesquisa. Incentivo fiscal para que pessoas 

físicas possam doar quantias para a pesquisa, nos moldes da isenção que já 
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existe para doações para fomento da cultura. Esta medida aumentaria 

consideravelmente o número de patrocinadores da pesquisa e, 

conseqüentemente, promoveria maior fomento na área. Se tomarmos como 

exemplo as instituições americanas, veremos que grande percentual de seu 

orçamento provém de doações de pessoas físicas. Isto está previsto em 

projeto de Lei sendo escrito pelo instituto Baresi. 

 Definição de avaliadores junto ao CONEP – Conselho Nacional de Ética 

em Pesquisa. Assim como acontece em fundações de amparo à pesquisa, 

como a FAPESP – Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, 

estabelecer que uma vez que o pesquisador submeta um projeto de pesquisa 

ao CONEP, ele passe, automaticamente, a ser um revisor creditado junto à F. O 

objetivo dessa proposta é acelerar a avaliação dos projetos que chegam ao 

CONEP, além de permitir que uma avaliação direta seja feita por maior número 

de especialistas na área.  

 Tratamento especial para doenças de acelerada progressão e que levem 

rapidamente ao óbito. Proposição de regimentos que facilitem o acesso 

desses pacientes à pesquisa. Desta forma, seria respeitada a vontade que 

muitos pacientes têm de contribuir para busca da cura. 

 

Para as pessoas com doenças raras, a grande esperança é que a ciência 
descubra novos medicamentos e/ou tratamentos que possam enfim trazer 
a cura para estas doenças ou ao menos melhorar sua qualidade de vida. 

Laboratórios e pesquisadores do mundo inteiro trabalham para descobrir a cura 
da AIDS, do câncer e uma série de outras doenças que assolam a humanidade. 
Mas quais são os critérios que determinam qual doença deverá ser estudada 
prioritariamente? Será que laboratórios particulares (que visam apenas lucro) 
vão investir em longas pesquisas para descobrir remédios para doenças que 
atinjam uma pequena parcela da população ou irão escolher investir em 
doenças comuns que mesmo que não sejam tão devastadoras como algumas 
doenças raras como a E.L.A mas que possam atingir um número maior de 
pessoas e conseqüentemente , gerar mais lucros com a venda de tais 
remédios?  

Infelizmente, os interesses financeiros parecem se sobrepor imperiosamente às 
necessidades das pessoas com doenças raras. Leiam estas duas matérias: 

 http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1647559-15605,00.html 

http://hssuffer.wordpress.com/2011/08/31/industria-farmaceutica-nao-quer-curar-pessoas-diz-
premio-nobel/ 
  
http://portalteses.icict.fiocruz.br/transf.php?script=thes_chap&id=00006205&lng=pt&nrm=iso 
  
Por estes motivos, é de fundamental importância que a pesquisa seja feita em 
universidades públicas, que visem descobrir remédios e tratamentos não pelo 
lucro que irão gerar, mas sim para de fato melhorar a qualidade de vida 
daqueles que mais precisam. 
 

http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1647559-15605,00.html
http://hssuffer.wordpress.com/2011/08/31/industria-farmaceutica-nao-quer-curar-pessoas-diz-premio-nobel/
http://hssuffer.wordpress.com/2011/08/31/industria-farmaceutica-nao-quer-curar-pessoas-diz-premio-nobel/
http://portalteses.icict.fiocruz.br/transf.php?script=thes_chap&id=00006205&lng=pt&nrm=iso
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Receita Federal 
Isenção de impostos para medicamentos, médicos, 
fisioterapeutas, casas de repouso, dispositivos médicos 
para pessoas com doenças raras. 
 
Pessoas com doenças raras precisam desse benefício fiscal. Ou morrerão 
pagando juros. 

 
O custo econômico e social 
 
O endividamento de pessoas com doenças raras é, segundo pesquisas iniciais 
do Instituto Baresi, 5 vezes maior do que o endividamento médio da população. 
O custo com médicos, remédios, cuidadores, profissionais auxiliares, alimentos 
específicos, suprimentos, transporte diferenciado etc. é altíssimo, obrigando as 
famílias a se endividarem para não correrem o risco de perderem seus entes 
queridos. 
 
Os poucos especialistas em doenças raras trabalham em grandes centros e 
suas consultas chegam a custar R$ 800,00 por mês. Boas fisioterapias, 
indispensáveis para a sobrevivência da pessoa com doença rara chegam a 
custar R$ 180,00 a hora, com a necessidade, por vezes de três sessões 
semanais.Ou seja, um único mês de fisioterapia já custaria R$ 2.160,00. E 
raramente os profissionais têm algum convênio, exatamente por serem 
altamente especializados. 
Alguns associados do Instituto Baresi chegam a ter custo mensal de 
R$ 3.000,00 mensais de remédios. O custo total com a doença de outro deles 
ultrapassava os R$ 6.000,00 mensais. Muitas vezes a família inteira trabalha 
apenas para ajudar no caso, e algumas vezes, enquanto o custo se eleva, um 
dos familiares é obrigado a deixar a atividade de trabalho para cuidar da 
pessoa com doença rara, diminuindo a arrecadação da família. 
 
 
Assim, as pessoas com raras também precisam de isenções fiscais para: 
 

 remédios; 

 dispositivos médicos; 

 compra de veículos; 

 equipamentos de adaptação residencial; 

 tratamento com profissionais específicos, recomendados por médicos.  

 internação em casa de repouso para períodos de pós-cirurgia, por exemplo, 

quando é necessária uma atenção de enfermagem 24h. 
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Previdência Social 
Pensão por invalidez, ampliação da licença-maternidade 
por raras e auxílio cuidador 
 
Pessoas com doenças raras precisam desses benefícios.  
É uma questão de justiça social. 

 
Solicitamos a possibilidade de pensão por invalidez para raras graves e 
incapacitantes independentemente da idade; ampliação da licença-
maternidade para dez meses em caso de recém-nascido com doença rara 
que exija cuidado constante; e auxílio cuidador para famílias que ganham até 
3 salários mínimos de renda total. O auxílio cuidador pode ser na forma de um 
cuidador por família com carga horária de 35h semanais.  
 
Um exemplo que ajuda a pensar 
 
Uma carta enviada por um paciente de ELA 
 
Prezado Senador, 

Amanhã, terá audiencia pública para tratar da Aposentadoria diferenciada para Pessoas com 

Deficiência ( PLC 040/2010 ) e peço seu apoio a este projeto.  Por que a importância? Vou citar 

o exemplo do problema que afeta pessoas  como minha mãe, a Esclerose Lateral Amiotrófica. 

 

 "...Pacientes e médicos gelam diante de tal diagnóstico, inaceitável porque ele aponta para um 

único prognóstico: a morte inexorável e por demais sofrida. Assim, receber a notícia de ser 

portador de ELA é receber nas mãos, sem apelação a Deus ou à ciência, uma sentença de 

morte. Ao doente, primeiro vai-lhe faltar força muscular para os movimentos mais simples: 

segurar uma caneta, fechar um zíper, apertar a válvula sanitária, abraçar um filho. Antes disso, 

ou logo depois dessas manifestações, podem ocorrer também quedas do nada - está-se 

andando e, de repente, desaba-se.  

 

Em poucos meses, a ELA evolui à paulatina e desesperante perda da fala, e ocorresse essa 

perda abruptamente seria menos chocante do que acontecer por etapas: dificuldade de 

pronunciar algumas palavras, depois um balbuciar, na sequência um emitir de grunhidos, 

finalmente a ausência de qualquer som e do mexer dos lábios - com muita saliva escorrendo 

pelo queixo. Aí vem a impossibilidade de andar, a cabeça insustentável para um pescoço que 

parece feito de mola, restando ao enfermo somente o movimento dos olhos - com o corpo 

paralisado, são eles, os olhos, que se tornam mais vivos e inquietos, até porque é através 

deles que o doente tenta expressar o que lhe vai pela mente. E como fica o cérebro em tudo 

isso?  

Como o condenado à morte que caminha lúcido para o patíbulo, o portador de ELA mantém-se 

com o raciocínio claro. Ele sabe tudo o que está acontecendo porque somente os neurônios 

que comandam nervos e movimentos se degeneram. Falou-se em caminhar rumo ao patíbulo. 

Pois bem, esse trajeto dura em média de três a cinco anos (a partir dos primeiros sintomas) 
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quando então todos os músculos do corpo se petrificam e ela, a morte, finalmente vem sob a 

forma de parada respiratória. Hoje há no Brasil cerca de 14 mil pessoas vivendo esse drama e, 

no mundo, são aproximadamente 400 mil os que desenvolveram a doença..."  

 

http://www.istoe.com.br/reportagens/paginar/81748_O+DRAMATICO+DIAGNOSTICO+DA+ELA

/2 

Ou seja, após contribuir por cerca de 30 anos em média, a pessoa com ELA descobre que terá 

apenas mais 3, 5 anos de vida. NÃO TEM CURA. mas não basta ter ese diagnóstoco, esta 

sentença de morte em mãos; a pessoa só consegue se aposentar atualmente ao atingir o 

estágio final da doença, a tetraplégia.  

Ou seja, ela contribui durante a vida inteira mas só consegue se aposentar ( quando 

consegue ) nos últimos meses de vida. Concluímos então que esta pessoa PAGA a 

aposentadoria dos outros. a pessoa com ELA não está pedindo benefício adicional; está 

apenas pedindo que o dinheiro que ela contribuiu durante toda sua vida possa ser usado agora 

em seu dramático final, quando ela vai ter despesas enormes no tratamento da doença. esse é 

um exemplo do porque as pessoas com deficiência merecem ter uma aposentadoria 

diferenciada. para entender o que sente uma pessoa que vive com ELA (Esclerose Lateral 

Amiotrófica) veja o depoimento do historiador britânico Tony Judt onde ele fala sobre a doença. 

Ele faleceu meses depois, em consequência da mesma: "...Com efeito, a ELA constitui um 

aprisionamento progressivo sem liberdade condicional. Em primeiro lugar, você perde o uso de 

um dedo ou dois; depois, de um membro; depois, quase inevitavelmente, dos quatro...' '...Essa 

existência de barata é cumulativamente intolerável, embora seja perfeitamente administrável. 

"Barata", é claro, é uma alusão à "Metamorfose", de Franz Kafka, em que o protagonista 

acorda certa manhã e descobre que foi transformado em um inseto..."   

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/779518-leia-texto-do-historiador-tony-judt-no-qual-ele-

fala-sobre-a-doenca-que-o-vitimou.shtml  

Contamos com a senhora Senadora, um forte abraço. Maurício Coppini 

 

Num blog, o mesmo colaborador da ABRELA comentou: 

link: http://www.deficienteciente.com.br/2011/08/pessoas-com-deficiencia-dependentes-de-
familiares-como-sobreviver-com-14-de-salario-minimo.html#.TlZVncZW_h4.twitter 

Caro leitor, 

Recebi a carta abaixo, do amigo Mauricio Coppini. Peço ajuda de todos amigos para que 
compartilhem essa informação em seus blogs e sites. 

No artigo 2º da LEI Nº 8.742 – DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 que dispõe Sobre a 
Organização da Assistência Social e dá outras providências vemos que seu objetivo é: 

“… a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à 
vida comunitária; e a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa com 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou 
de tê-la provida por sua família; …” 

Porém, em seu Art. 20 o texto da lei diz que: 

§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a 
família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. 

http://www.deficienteciente.com.br/2011/08/pessoas-com-deficiencia-dependentes-de-familiares-como-sobreviver-com-14-de-salario-minimo.html#.TlZVncZW_h4.twitter
http://www.deficienteciente.com.br/2011/08/pessoas-com-deficiencia-dependentes-de-familiares-como-sobreviver-com-14-de-salario-minimo.html#.TlZVncZW_h4.twitter
http://twitter.com/#!/maozero
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Como pode uma família cuja renda mensal per capita seja de um quarto de salário 
mínimo dar condições mínimas de sobrevivência para uma pessoa com deficiência que 
seja dependente de seus familiares? 

Esta lei necessita ser alterada. Da forma como está hoje ela simplesmente não cumpre 
seus objetivos, deixando milhares, senão milhões, de brasileiros com deficiência ou 
idosos em situação extremamente vulnerável. 

Da mesma forma, o decreto Nº 2.172 – DE 5 DE MARÇO DE 1997 que aprova o Regulamento 
dos Benefícios da Previdência Social diz em seu Art. 43, que: 

““… O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência 
permanente de outra pessoa será acrescido de 25%, observada a relação constante do Anexo I, 
e: 

I – devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal; 

II – recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado. 

Parágrafo único. “O acréscimo de que trata o caput cessará com a morte do aposentado, não 
sendo incorporado ao valor da pensão por morte…”. 

Se o objetivo da lei é garantir que a pessoa possa receber a assistência permanente que 
necessita, 25% do valor de uma aposentadoria são suficientes para cobrir os gastos com 
um ou mais auxiliares de enfermagem? 

Por estes motivos que peço que interceda junto aos seus colegas deputados para que 
estas distorções e injustiças sejam corrigidas e as pessoas com deficiência e idosos 
tenham suas necessidades básicas atendidas. 

Um grande abraço, 

Maurício Coppini 
twiter: @maozero 

Referência bibliográfica 

http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1993/8742.htm 

http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/23/1997/2172.htm 

Como viver com dignidade diante de uma situação tão humilhante como essa? Como 
sobreviver com 1/4 de salário mínimo? E o Movimento dos Direitos Humanos, o que pensa a 
respeito disso? Essa questão não está envolvida diretamente com direitos do ser humano? 
Srs. senadores e deputados reflitam e corrijam, urgentemente, essa injustiça!  

  

http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1993/8742.htm
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/
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CUIDADORES: uma questão essencial. 

 

Nesse cenário, entre as muitas questões pertinentes à vida das pessoas com doenças raras, 

como os remédios de alto custo e os centros de referência, o tema dos cuidadores e da 

assistência domiciliar exige um tecer de reflexões muito particular.  

O conceito de cuidador é muito discutido. É importante considerar o estado funcional do 

paciente, número e duração das tarefas que necessitam de supervisão e envolvimento 

emocional mínimo do cuidador com o paciente. O cuidador é o principal responsável por 

prover ou coordenar os recursos requeridos pelo paciente. Em muitos países, há extensas 

tentativas de conceituar cuidadores formais e informais, cuidadores principais e secundários 

e fatores que designam o tipo de cuidador requerido para cada paciente dependente 

(GARRIDO, 1999). A palavra “cuidado” tem sua derivação do latim cura, (BOFF, 1999, p.91), 

sinônimo erudito de cuidado. Em todo cuidado, há uma esperança de cura, uma esperança 

fundada em amor.  

 

"...O doente se torna dependente, distante do mundo e de si mesmo. Não bastasse, há outro 

lado cruel da doença ainda pouco discutido. É vivido pelo parente – em geral, filha ou esposa – 

designado para cuidar do pai, da mãe ou do cônjuge doente. Trata-se de uma situação 

dificílima, não só pelas razões práticas como pelas emocionais. Essas pessoas, em um ato de 

estóica devoção, costumam abdicar de parte de sua vida, de seus sonhos e projetos para cuidar 

de um paciente que só tende a piorar. Estudos mostram que a maioria delas costuma sofrer da 

chamada "síndrome do cuidador". Os sintomas mais comuns são depressão e stress em alto 

grau. Nos casos mais extremos, a idéia de suicídio se torna uma constante. ’Enquanto os 

pacientes, muitas vezes, nem se dão conta de sua doença, os 'cuidadores' se sentem cansados 

e deprimidos na maior parte do tempo. São batalhadores invisíveis de uma tarefa árdua e 

muito pesada...’ 

"...A maioria dos médicos afirma ser usual entre os responsáveis pelos doentes abandonar a 

própria rotina. O indivíduo passa a viver como enfermeiro, babá, empregado e se esquece das 

próprias necessidades. A complexidade de sentimentos vividos nesse período é grave. Ao 

mesmo tempo em que a pessoa se sente satisfeita por tratar o doente com carinho, a culpa por 

querer ver-se livre ou dar fim àquela situação é recorrente. Também é comum se sentir 

negligente com filhos, marido, mulher, que também precisam de sua atenção. Somam-se a isso 

o fato de ter de enfrentar críticas dos parentes e o peso de executar sozinho tarefas 

complicadas como dar banho, alimentar, vestir e lidar com a incapacidade do outro de 

controlar até mesmo as necessidades fisiológicas mais básicas. Sem falar na dolorosa 

experiência de acompanhar de perto a decadência física do ente querido..." trechos publicados 

em matéria da revista "Veja": http://veja.abril.com.br/111006/p_096.html 

Essa é a realidade da esmagadora maioria das famílias que tem uma pessoa acometida por 

doença degenerativa. Os cuidados do paciente acabam ficando por conta de um familiar que 



30 

 

abre mão de seu trabalho, estudo, lazer, descanso, vida social para se dedicar a tarefa de 

cuidar de uma pessoa que irá, infelizmente, piorar a cada dia. 

Esse familiar, não raro, cumpre jornadas diurna e noturna sem folga, sem fim de semana, 

sem feriado, sem férias, sem remuneração. É comum isolar-se do mundo, sofrer preconceito 

por parte da sociedade, além de sofrer o esgotamento físico e mental que tal tarefa impõe. 

São inclusive comuns casos de cuidadores que adoecem (e até morrem) desempenhando 

essa função. O cuidador familiar não raro abdica até mesmo de suas atividades profissionais 

e, por conseguinte, de sua fonte de renda, tornando-se, ao longo do tempo, ele próprio um 

dependente financeiro e social da família ou do Estado. 

Esse familiar tem direito à saúde física e mental, ao descanso, ao revezamento, ao lazer, à 

vida!  

Há dois tipos de cuidadores: os profissionais e os familiares. O ideal é que as políticas 

públicas permitam um revezamento entre eles nas famílias, de forma a facilitar um controle 

social de ambos. 

 

Cuidadores Profissionais 

Aqui há duas possibilidades de políticas públicas: 

A - Isenção fiscal para famílias com renda per capita maior que um salário mínimo. 

Desconto integral do Imposto de Renda – IR e dos encargos sociais do salário do cuidador.. Ou 

ainda: Descontos fiscais de remédios para pessoas com doenças raras. 

B - Cuidador pago pelo governo para famílias de baixa renda 

No caso de rendas abaixo de um salário mínimo per capita, o ideal é que se permita às famílias 

autonomia, por meio da contratação estatal de cuidadores profissionais. Devem ser colocados 

disponíveis por ordem médica e avaliados periodicamente, e o Estado deve permitir às famílias, 

a exemplo do que se dá no Reino Unido, uma proteção aos casos mais graves. O cuidador 

estaria disponível cerca de 35 horas por semana, ou durante os fins de semana, conforme 

avaliação do serviço social. 

Elegibilidade – Deficiência, doenças rara, invalidez (inclusive por idade) que exija cuidados 

constantes – atestadas por médico. A solicitação abrange 35 horas semanais ou 24 horas nos 

fins de semana. 

Políticas públicas para os cuidadores familiares 

 É possível que todos sejam chamados a cuidar de alguém em nossas vidas. Pode ser uma 

esposa, o marido, o companheiro, o filho, o pai, o amigo, o colega ou o vizinho. Ao ser 

chamado para ajudar, a maioria de nós não estará preparada. Da mesma forma, a maior parte 

dos pais que descobre que seus filhos possuem uma doença grave não se sente preparada. 

Quando descobre, a esmagadora maioria deles está bastante estressada, tendo em vista que o 

diagnóstico de uma doença rara demora, em média, 10 anos. 
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Idosos e pessoas com deficiência também precisam, algumas vezes, de cuidadores, mas é na 

vida das pessoas com doenças aras, que o tema é central. Elas necessitam de cuidadores, sejam 

eles familiares ou profissionais, e, geralmente, os cuidadores acompanham essas pessoas em 

diferentes etapas do ciclo de vida. É preciso problematizar por que as Políticas Públicas têm 

demonstrado um hiato no que se refere a eles. 

Os cuidadores não profissionais, em geral, pertencem à família e ao círculo de amigos das 

pessoas com raras. As crianças/adolescentes com doenças raras são, normalmente, cuidadas 

por seus pais, e quando adultos, são assistidos, sobretudo, pelo cônjuge ou pelos filhos. A 

presença do cuidador na vida da pessoa com rara envolve desde o acompanhamento hospitalar 

até os cenários mais diversos da vida cotidiana. É bastante comum que os cuidadores se sintam 

estressados ou desgastados devido à responsabilidade de cuidar, apresentando, em muitas 

situações, sentimentos de impotência, preocupação, cansaço e irritabilidade. Também é 

comum que a pessoa com rara sinta angústia e culpa pela situação. 

Apesar de tudo isso, no entanto, a ação de cuidar exercida pelos cuidadores familiares ainda 

não recebe o destaque que merece nas Políticas Públicas. O cuidador familiar é um ator 

demasiadamente importante na vida das pessoas com doenças raras e deve ser considerado 

quando se discute educação em saúde e políticas de assistência social. Pensar em cuidar das 

pessoas com raras é observar que o cuidar não se restringe ao ato de prestar alguma ação para 

alguém. O cuidado nasce da própria existência como ser humano e é dessa consciência que 

surgirá uma elaboração efetiva da agenda de políticas de planejamento voltada aos cuidadores. 

As razões que elegem o cuidador familiar como elemento principal da vida da pessoa com 

doença rara vão desde a generosidade e a disponibilidade de tempo para o fazer até o 

sentimento de obrigação, de dever e de solidariedade. Uma pesquisadora (CALDAS, 1995), 

também apontou que há nessas razões, ainda, uma tradição histórica, cultural e religiosa. 

Os diversos estudos a respeito da relação entre cuidado e cuidadores revelam que, em 

“comparação com os homens, as mulheres realizam uma gama bem mais variada e expressiva 

de cuidados em suas atividades diárias no trabalho externo ao lar ou dentro dele” (TRONTO, 

1997). Isso revela aspectos muito importantes da vida da pessoa com rara. Por exemplo, o 

cuidado é tradicionalmente compreendido “como de incumbência da mulher” (idem), o que 

faz com que ela se volte para a satisfação das necessidades de quem elas cuidam. 

A literatura sobre cuidadores, em muitos países desenvolvidos, é extensa. Aliás, as tentativas 

de conceituar cuidadores formais e informais, ou cuidadores principais e secundários, bem 

como fatores que designam o tipo de cuidador requerido para cada idoso dependente, são 

bastante discutidas com base em dados empíricos. Nesses termos, a literatura internacional 

aponta para quatro fatores geralmente presentes na designação da pessoa que, 

preferencialmente, assume os cuidados pessoais ao idoso incapacitado: parentesco (cônjuges); 

gênero (principalmente, mulher); proximidade física (vive junto); e proximidade afetiva 

(conjugal, pais e filhos). A esse respeito, ver Sinclair (1990), Ungerson (1987), Stone et al. (1987) 

e Lewis & Meredith (1988). 

Os cuidadores precisam receber apoio do Estado, na forma de Políticas Públicas. Um projeto 

voltado a essa questão deve pensar a assistência integral do Estado e deve organizar os 

seguintes elementos: 
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Pensar a Habitação – propiciar as adaptações necessárias às especificidades da patologia em 

questão (inclusive Home Care), promover períodos de descanso em habitações coletivas com 

cuidadores profissionais para providenciar férias aos cuidadores. O limite na Inglaterra é de 30 

mil libras por pessoa. 

Cuidados de saúde – ajuda com cuidados de saúde ou necessidades relativas à saúde mental. 

Grupos terapêuticos para cuidadores, no SUS. 

Recursos financeiros para o cuidado com a pessoa com doença rara - ajuda para alimentar-se, 

lavar-se e vestir-se. 

Recursos financeiros para o cuidador. 

Emprego– ajuda tanto para a pessoa com doença rara como para o cuidador prepararem-se 

para o mercado de trabalho ou emprego com apoio. 

Educação – auxílio com ensino domiciliar em períodos críticos. 

Finanças– ajuda com bolsas e financiamento. 

Profissionalização da atividade de cuidador –formação de cuidadores, para o cuidado 

cotidiano, em cursos presenciais ou à distância. Prover recursos para apostilas por patologia, 

para família, ambientes escolares e de trabalho. 

Direitos sociais especiais: 

 direito a pedir licença de seu emprego durante o período em que estiver 

desempenhando papel de cuidador familiar. Além disso, estabilidade no emprego pelo 

período de um ano, contado do retorno ao trabalho (isto é, o fim do período da atividade de 

cuidador); 

 criação de um benefício para o cuidador poder se manter durante o período em que 

estiver afastado de seu emprego (MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA); 

Atendimento médico e psicológico; 

Acompanhamento estatal, tendo como objetivo dividir a responsabilidade dos cuidados da 

pessoa com deficiência incapacitante entre o familiar cuidador e o Estado, visando acima de 

tudo garantir a qualidade de vida e o bem estar da pessoa com deficiência8. 

 

Leia a respeito: 

Lei similar ao "Comunity Care" em vigência na Inglaterra: 

http://www.communitycare.co.uk/Home/ ; 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8281168.stm 

                                                 
8
 O trabalho do Instituto Baresi com cuidadores familiares se baseia no trabalho da Dra. Sukie Miller, 

Ph.D. 
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http://www.reabilitacaocognitiva.org/2009/10/personal-care-conheca-a-proposta-de-

cuidador-gratuito-na-inglaterra-2/ 

 Assistência domiciliar 

Pensar a Habitação – propiciar as adaptações necessárias às especificidades da patologia em 

questão (inclusive Home Care), promover períodos de descanso, em habitações coletivas, com 

cuidadores profissionais para providenciar férias aos cuidadores. O limite na Inglaterra é de 30 

mil libras por pessoa, como dito acima. Facilitar importação de equipamentos, e a inclusão da 

saúde da família na vida das pessoas com Doenças Raras. 

Uma das providências seria o cumprimento da Portaria n°2.529, de 19 de outubro de 2006, 

que institui a internação domiciliar no âmbito do SUS. Essa portaria contém um anexo que 

explica minuciosamente os benefícios da internação domiciliar para os portadores, familiares, 

Poder Público e a sociedade como um todo. A internação domiciliar desonera o já tão 

deficitário sistema público de saúde com menos ocupação de leitos hospitalares, menos 

complicações decorrentes dessas internações etc. Apesar disso, os poucos pacientes no Brasil 

que usufruíram ou usufruem dessa lei só conseguem o benefício por meio de decisão judicial; 

O problema é que a maior parte da população não tem dinheiro para contratar advogados, e 

a família fica extremamente desgastada quando um familiar é acometido por doença grave, a 

ponto de não conseguir propor e acompanhar um processo judicial. Às vezes, as famílias nem 

mesmo sabem de instituições como a assistência judiciária gratuita ou a Defensoria Pública, 

que minimizam ou até eliminam os custos econômicos do acesso à Justiça. 

Recomendamos a leitura do texto abaixo, que trata muito bem sobre o tema: 

Internação domiciliar (Home Care) pelo SUS e pelos convênios médicos ( abra o link abaixo: ) 

http://www.saudelegal.org/artigohomecare.htm?id=artigohomecare 
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Tabela 1 
Definição de Doença Rara por critério de alguns países 

País Prevalência 
em 100 mil 
habitantes 

 

Ato legal regulatório e Ano 

EUA 66
A
 Orphan Drug Act (1983) 

http://oig.hhs.gov/oei/reports/oei-09-00-00380.pdf 
União Européia 50 Regulation EC n° 141/2000 

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-

1/reg_2000_141/reg_2000_141_en.pdf 
Japão 40 Orphan Drug Act 1993 

Cf. 

http://www.thepharmaletter.com/file/40975/orphan-

drugs-in-asia-pacific-from-designation-to-pricing-

funding-and-market-access.html 
Austrália 11 Orphan Drug Program 1997 

 
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Cont
ent/health-archive-mediarel-1997-ceorphan.htm 

França 50 Regulation EC n° 141/2000 

http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-

1/reg_2000_141/reg_2000_141_en.pdf 
OMS 65 Não é o caso.  

A – O calculou levou em conta a população total de 304.354.998, dos EUA, em 16 de junho de 2008. O texto do marco 
legal estadunidense prevê como doença rara aquela que acomete até duzentos mil habitantes (DENIS, 2009, p. 10) 
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http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/reg_2000_141/reg_2000_141_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/reg_2000_141/reg_2000_141_en.pdf
http://www.thepharmaletter.com/file/40975/orphan-drugs-in-asia-pacific-from-designation-to-pricing-funding-and-market-access.html
http://www.thepharmaletter.com/file/40975/orphan-drugs-in-asia-pacific-from-designation-to-pricing-funding-and-market-access.html
http://www.thepharmaletter.com/file/40975/orphan-drugs-in-asia-pacific-from-designation-to-pricing-funding-and-market-access.html
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/reg_2000_141/reg_2000_141_en.pdf
http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/reg_2000_141/reg_2000_141_en.pdf

