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Um jeito único de cuidar
do que é raro
A Genzyme é pioneira em desenvolver e disponibilizar terapias
transformadoras para pacientes com doenças raras e debilitantes.
Presente no Brasil desde 1997, com o foco em doenças raras e, mais
recentemente, em esclerose múltipla, a Genzyme dedica-se a causar
um impacto positivo nas vidas dos pacientes e familiares.
Como uma empresa Sanofi, a Genzyme se beneficia do alcance e dos
recursos de uma das maiores empresas de produtos farmacêuticos do
mundo, compartilhando o compromisso de melhorar a vida dos pacientes.
Doenças genéticas
Doença de Gaucher Tipo I, doença de Fabry, doença de Pompe,
Mucopolissacaridose Tipo I
Endocrinologia
Otimizando os exames e o tratamento do câncer de tireoide
Cardiovascular
Tratamento em fase avançada de pesquisa clínica para
hipercolesterolemia familiar (HF)
Esclerose Múltipla
Dois compostos em fase avançada de estudos clínicos
com ótimas perspectivas para a esclerose múltipla

0800 77 123 73
www.genzyme.com.br

EDITORIAL
Doenças Raras merecem atenção e atitude
Ao se considerar o universo dos brasileiros que são
portadores de alguma doença, denominada rara ou
órfã, estamos falando de cerca de 13 milhões de
pessoas. Doenças difíceis de serem diagnosticadas,
que progridem, muitas vezes, sem tratamento adequado
causando grandes prejuízos.
Com movimentos mais fortalecidos, hoje temos no
país algumas entidades organizadas que lutam por
direitos e políticas públicas mais abrangentes para o
segmento. Médicos de várias especialidades começam
a se envolver com os geneticistas, que são em número
insuficiente para atender a um mercado tão grande e
com uma extensão territorial gigantesca como o Brasil.
Diversas instâncias e pastas do governo devem atuar
de forma intersetorial para que realmente se avance,
com equilíbrio e eficácia, no conteúdo da Política de
Atenção às Pessoas com Doenças Raras, no Brasil.
Estratégias de atenções básica, domiciliar e
especializada - incluindo ambulatórios, hospitais
e centros especializados em reabilitação e
aconselhamento genético - são aguardadas com
ansiedade e otimismo pela sociedade.

Índice
04

O que são Doenças
Raras?

05

Doença de Pompe

08

Impacto das DR

10

Doença de Fabry

13

Hipercolesterolemia
Familiar

14

Aconselhamento
Genético
Links úteis:

Bem como investimentos em pesquisa genética, em
medicamentos e em procedimentos diagnósticos.
Atenção e atitude são necessárias principalmente
aos indivíduos que, pinçados na sociedade, foram
contemplados com uma doença rara que causa tanto
sofrimento e insegurança no núcleo de uma família. Que
pode estar ao nosso lado. Ou dentro de casa.

http://www.brasil.gov.br/sobre/saude/atendimento/doencas-raras

Nesta edição especial da revista Saúde Brasil
Comunidade – Doenças Raras serão abordadas
especialmente a Doença de Pompe e a Doença de
Fabry.

http://www.appdgaucher.org.br/pompe.htm

http://sbg.org.br/
http://www.sbgm.org.br/
http://www.fabry.org.br/

http://estudandoraras.blogspot.com.br/
http://hipercolesterolemia.com.br/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/pessoa_com_ deficiencia/

Boa leitura.

http://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/

Realização
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Doenças Raras:
um grande desafio

O

conceito de Doença Rara (DR), segundo a
Organização Mundial de Saúde (OMS), é a doença
que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, ou
seja, 1,3 para cada 2 mil pessoas. As doenças raras são

caracterizadas por uma ampla diversidade de sinais e
sintomas e variam não só de doença para doença, mas
também de pessoa para pessoa acometida pela mesma
condição.
Estima-se que cerca de 7 mil doenças raras distintas
já são conhecidas pela ciência. Dentre elas, a maioria,
80% tem causa genética, que afetam de 6% a 8% da
população. O que corresponde dizer que, no mundo,
afetam de 420 milhões a 560 milhões de pessoas. Em
geral, as doenças raras são progressivas, crônicas,
degenerativas e incapacitantes, afetando a qualidade
de vida das pessoas, além de aumentar o risco de
complicações que podem levar ao óbito.

Causas para Doenças Raras:
Exposição a agentes tóxicos

Genéticas
As alterações genéticas podem ser frequentemente herdadas,
ou podem ocorrer como resultado de mutações aleatórias
(trata-se da maioria dos casos). Alguns exemplos: Doença
de Pompe, Doença de Fabry, Doença de Gaucher, entre
outras.

Exposição a agentes infecciosos
Como ocorre na raiva e no botulismo.

Substâncias que podem levar a formas raras de câncer, por
exemplo.

Outras
Por deficiências nutricionais do próprio paciente, como Beribéri
secundário à falta de tiamina, ou da mãe, caso de espinha bífida
secundária à falta de ácido fólico na gestação.

A trajetória do diagnóstico
Em geral, é longo o caminho percorrido pelos portadores de doenças raras. A apresentação dos sinais e sintomas
costuma ocorrer em metade dos casos, ao nascer ou ainda na infância. Mas uma grande parte tem sintomas tardios.
Muitas das manifestações podem simular outras doenças e confundir ainda mais a avaliação. “A educação médica
continuada e uma maior divulgação sobre as doenças raras irá trazer uma maior brevidade nos diagnósticos no futuro”,
enfatiza o neurologista dr. Anderson Kuntz Grzesiuk, do Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correia (CRIDAC),
em Cuiabá, Mato Grosso.
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DOENÇA DE POMPE
Importante saber identificar sinais de alerta para as duas principais classificações da doença
infantil e tardia para que, diagnosticado, o paciente possa iniciar o tratamento

Na Doença de Pompe, que afeta um a cada 40 mil nascimentos, um dos grandes desafios
é a detecção precoce. “Por se tratar de uma doença rara é comum que o médico não pense
logo na Doença de Pompe, até porque os sintomas costumam se confundir com outras
patologias”, destaca o neurologista dr. Anderson Kuntz Grzesiuk, do Centro de Reabilitação
Dr. Anderson Kuntz Grzesiuk

Integral Dom Aquino Correia (CRIDAC), em Cuiabá, Mato Grosso.

O que ocorre no organismo?
No caso da Doença de Pompe, o problema acontece nas células que formam
os músculos. Para que possam funcionar - e para que você consiga andar,
pular, correr - estas células precisam de energia, obtida através do glicogênio,
uma espécie de “açúcar” advindo de um processo metabólico por meio da
alimentação. Este glicogênio é armazenado nas células em uma estrutura
chamada lisossomo. Para que as células do tecido muscular possam utilizar
esta substância, este precisa ser disponibilizado através da ação de uma
enzima chamada alfa-glicosidase ácida. É exatamente esta enzima que está
reduzida ou mesmo em falta nos pacientes com Pompe. Assim, o glicogênio em
vez de ser utilizado como “fonte de energia”, passa a acumular-se nos lisossomos,
levando à destruição das células do tecido muscular.
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Sinais e Sintomas
A forma Infantil é a mais grave e letal, pois há o comprometimento do músculo cardíaco
(o que não costuma ocorrer nas formas tardias da Doença de Pompe). Por isso, os pais
devem observar alguns sinais e o médico deve investigar o caso mais detalhadamente,
quando ocorrer:

• Dificuldades para firmar o pescoço
• Aumento da língua (macroglossia)
• Atrasos no desenvolvimento motor da criança (engatinhar, começar a andar, etc.)
• Dificuldades para deglutir (engasga com facilidade)
• Hipotonia muscular (os músculos são muito ‘moles’)
Já a forma Tardia da Doença de Pompe pode aparecer a qualquer momento durante o início
da infância até a vida adulta e representa também um desafio diagnóstico, pois simula uma
série de outras doenças, conhecidas como distrofias musculares.
Importante também sabermos que na Doença de Pompe, em geral, a saúde mental é
preservada na maior parte dos pacientes, mesmo nos estágios mais avançados da doença.

Por isso, observe alguns sinais que podem servir de alerta:
• Dificuldade para caminhar ou subir escadas (fraqueza muscular proximal)
• Escoliose e dor nas costas (afeta músculos do tronco)
• Falta de ar (comprometimento do músculo respiratório)
• Dor de cabeça pela manhã, dispneia por esforço, sonolência ou intolerância ao exercício
podem ocorrer com a piora do problema respiratório
• E o Sinal de Gowers pode estar presente (procedimento no qual um indivíduo ergue-se
colocando as mãos nos joelhos para manter as pernas estendidas, e então empurra o tronco
para cima fazendo as mãos ‘caminharem’ pelas coxas).
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Diagnóstico
Com a introdução do teste, conhecido como ‘gota seca
em papel filtro’ (DBS), o resultado é rápido e serve como
método de screening inicial. Outros exames, como o
de DNA, podem ser feitos na sequência para avaliação
médica.

Quanto antes iniciado o tratamento, menor o impacto
na qualidade de vida do paciente. “Aliás, na forma
tardia, que representa a maioria dos casos, é que tem
apresentado os melhores resultados com as terapias em
uso atualmente para tratar a Doença de Pompe”, enfatiza
o neurologista.

Tem tratamento

Apoio ao paciente

Atualmente dispomos de um tratamento objetivo para
a Doença de Pompe, através da Terapia de Reposição
Enzimática (TRE), que consiste – como explica o
neurologista dr. Anderson Kuntz Grzesiuk – na infusão
quinzenal de um medicamento que contém uma ‘cópia’ da
enzima que falta nestes pacientes.

É fundamental o apoio da família e dos amigos.
A Doença de Pompe é crônica, o que requer
acompanhamento também com uma equipe
multiprofissional. O objetivo é facilitar o convívio destes
pacientes com suas limitações, mas também estimulá-los
a superarem suas deficiências.

“Quero ir Pescar!”
É assim que o senhor Antonio Sérgio Pinto de Queiroz
Filho, de 46 anos, diz, animado, quando indagado sobre
os planos para este ano. “Adoro pescar. Este ano, se tudo
der certo, eu vou”, enfatiza.
Antonio descobriu, há pouco mais de cinco anos, ter a
Doença de Pompe. Conta que foi uma novela a busca
pelo diagnóstico. “Procurei um médico porque tinha
muita dificuldade para andar. O nosso modo de andar é
diferente. É como se jogasse o quadril”, detalha. Tanto
que ele foi tratado como tendo distrofia de cintura por um
bom tempo.
O tratamento é feito com infusões quinzenais no hospital
em Cuiabá, e ele não falta por nada. “Faço tudo o que o
médico ensina, pois não quero piorar.”

Preconceito
Para Antonio, além de enfrentar as dificuldades que a
doença provoca, também é preciso vencer o preconceito
das pessoas que desconhecem a Doença de Pompe.
“Se a pessoa olha pra mim, parado, não nota a doença.

E muitas vezes, numa fila, por exemplo, acha que estou
querendo tirar vantagem. Não é isso. Mas, Pompe não
está escrito na testa, então, é uma luta. Muitos médicos
não conhecem”, desabafa.

Irmãos
Antonio é o irmão mais novo. Hoje dedica-se a cuidar
da irmã, Fátima do Rosário, de quem fala com carinho.
Ela não tem mais força muscular e vive acamada aos
51 anos de idade, além de precisar de uma alimentação
criteriosa, pois, às portas da obesidade, desenvolveu
também diabetes.
O irmão mais velho, com 49 anos, também sofre de
Doença de Pompe. Segundo Antonio, José ainda
trabalha, lida com computador e leva
o tratamento a sério.
Antonio, que diz ter nascido de
pai e mãe com o gene da Doença
de Pompe, relata feliz, que seus
irmãos tiveram filhos, mas os
sobrinhos não desenvolveram a
doença.
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O impacto das
Doenças Raras

P

elo impacto social negativo que causam na vida de
pacientes e familiares, e pelo risco que impõem à
vida, as doenças raras constituem um problema de saúde
pública, ainda que tenha merecido mais atenção por parte
da comunidade médica e do governo, ainda há muito de
se avançar.
Impulsionado pelo movimento das associações de
pacientes, grupos de estudos e pesquisas, alguns fatos
podem ser destacados, como a Política Nacional de
Atenção Integral em Genética Clínica, que inclui 25
protocolos clínicos e de diretrizes terapêuticas ligadas
às doenças raras no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS). Dezoito desses protocolos foram criados

ou revisados entre 2010 e 2011 sob vigência da nova
Política Nacional.
Os procedimentos envolvem a oferta de 45
medicamentos, tratamentos cirúrgicos e clínicos,
segundo reforçou a Assessoria de Comunicação do
Ministério da Saúde, informação anteriormente já dada
por José Eduardo Fogolin Passos, coordenador de Média
e Alta Complexidade do Ministério da Saúde. Outros
protocolos estão sendo elaborados para enfermidades
como a Doença de Fabry, a Mucopolissacaridose, a
Doença de Pompe e a Homocistinúria.
Mas enquanto não avançamos na legislação muitos
pacientes podem continuar tendo acesso apenas a
medicamentos paliativos, e não aos que realmente
interferem na evolução da doença.
Estudo divulgado em março deste ano pela Interfarma
contabiliza 14 doenças raras que tem medicamentos
órfãos já registrados na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) e comercializados no País, mas não
disponíveis no SUS. Por isso, muitos pacientes recorrem
ainda à Justiça para obter tratamentos adequados.

Consulta Pública
A consulta pública sobre doenças raras foi publicada
em abril deste ano. O objetivo é instituir a Política
Nacional de Atenção às pessoas com Doenças Raras no
Sistema Único de Saúde para oferecer atenção integral
a pacientes com anomalias congênitas, problemas
metabólicos, deficiência intelectual e doenças raras não

genéticas.
Também na consulta, o texto traz as normas para
habilitação de hospitais e serviços que farão o
atendimento ao paciente. A assistência deverá ser
estendida também aos familiares do paciente.
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Intersetorialidade
É uma das metas dos movimentos em prol do melhor
atendimento aos brasileiros com doenças raras.
“As sequelas causadas por essas doenças são
responsáveis pelo surgimento de cerca de 30% das
deficiências. Assim, há um patente cruzamento e
sobreposição entre deficiência e doença rara e, por

isso, queremos contribuir para o estreitamento do
diálogo entre estes dois âmbitos que possuem diversas
convergências, mas também especificidades”, disse o
secretário municipal adjunto da Pessoa com Deficiência
e Mobilidade Reduzida de São Paulo, Tuca Munhoz,
durante evento no Memorial da América Latina.

Durante a 4ª Semana de Apoio ao Paciente de Doenças Raras do Brasil,
no Memorial da América Latina, representantes dos governos estadual e
municipal de São Paulo, especialistas e integrantes de entidades sociais
discutiram temas sobre Doenças Raras. O evento foi organizado pelo
Grupo de Estudos de Doenças Raras, com apoio do Geiser Fundación,
Instituto Canguru, Conselho Estadual e Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência, Associação
Brasileira de Deficiência de Alfa 1 e Associação dos Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves.

É de fundamental importância que os diversos elementos envolvidos no universo das Doenças
Raras trabalhem em conjunto para combater o diagnóstico tardio, a falta de conhecimento
dos próprios médicos sobre o tema e a falta de uma rede social de proteção mais forte para o
paciente de Doenças Raras.

Lista de doenças raras já atendidas pelo SUS,
de acordo com o site: www.brasil.gov.br/sobre/saude/atendimento/doencas-raras

• Angiodema Hereditário

• Fibrose Cística – Insuficiência Pancreática

• Deficiência de Hormônio do Crescimento (Hipopituitarismo)

• Miastenia Gravis

• Doença Celíaca

• Hiperplasia Adrenal Congênita

• Doença de Crohn

• Hipoparatireoidismo

• Doença de Gaucher

• Hipotireoidismo Congênito

• Doença de Wilson

• Ictioses Hereditárias

• Esclerose Múltipla

• Insulficiência Adrenal Primária (Doença de Addison)

• Fenilcetonúria

• Osteogêneses Imperfeita

• Fibrose Cística – Manifestações Pulmonares

• Síndrome de Turner
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DOENÇA DE FABRY

Um dos grandes desafios é o diagnóstico precoce, pois esta doença pode atingir diversos
órgãos e assim causar uma série de sintomas e sinais, confundindo com outras patologias
Também conhecida como Doença de Anderson-Fabry, esta é uma das 45 Doenças de Depósito
Lisossômico. De transmissão hereditária, a Doença de Fabry (DF) afeta múltiplos sistemas e tem
incidência estimada em 1:117.000 nascidos vivos (dados de 1999). “Mas esse número pode estar
subestimado, há estudos, em alguns países, que chegam a 4% da população”, salienta a médica
geneticista dra. Isabel Furquim, que também atua no Hospital Santa Catarina, em São Paulo.
Dra. Isabel Furquim

O que ocorre no organismo?
No caso da Doença de Fabry, a deficiência da enzima alfa-galactosidase (α-Gal A)
leva o organismo a acumular uma substância adiposa (globotriaosilceramida, também
conhecida como Gb3) principalmente nas paredes dos vasos sanguíneos. Se não
tratada, a doença ao evoluir pode afetar quase todos os órgãos: cérebro, coração,
rins, pele, olhos, sistema nervoso e sistema gastrointestinal.

Sinais e Sintomas
Embora a criança já nasça com a Doença de Fabry, os sinais e sintomas costumam demorar a aparecer. Nos homens
podem surgir entre 3 e 10 anos, e nas mulheres, entre 6 e 15 anos. “O quadro clínico, em geral, tem seu início na
infância ou na adolescência, com crises de dor e outros sintomas”, destaca a dra. Isabel. Veja as observações abaixo:

Pele

Dor

Os sinais dermatológicos ocorrem na maioria dos
pacientes de Fabry. São manchas avermelhadas (como
se fossem pintinhas) conhecidas como angioqueratomas,
que aparecem na região da virilha, coxas, pernas,
nádegas e região do umbigo. É comum ainda o paciente
ter redução do suor, o que leva à baixa tolerância ao
calor.

Costuma ser intensa e ardente, nas mãos e nos pés.
Pode ser acompanhada de formigamento e causa grande
incômodo. Uma crise de dor pode ser deflagrada por
mudança no tempo, exposição a temperaturas altas, febre
ou calor excessivo, estresse ou fadiga. Muitas vezes a
dor é o primeiro sintoma que faz com que os pacientes
sejam levados a um pediatra.
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Trato gastrointestinal

Olhos

Pode incluir dor abdominal e episódios de diarreia. Mas
pode haver alternância com quadros de obstipação
intestinal, o que leva a confusão com outra doença, a
síndrome do intestino irritável.

Ouvidos

Não há risco de perda de visão, mas a córnea vai ficando
opaca (córnea verticillata). É como se apresentasse um
desenho semelhante aos raios de uma roda de bicicleta,
levando a suspeita de Doença de Fabry.

Coração

A perda auditiva nos pacientes com DF pode ser aguda
(instalação em horas ou dias e frequentemente reversível)
ou crônica.

Rins

O paciente pode apresentar diferentes problemas
cardíacos: hipertrofia ventricular esquerda, disfunção das
válvulas cardíacas e arritmias.

Sistema Nervoso Central

Há diminuição da função renal, com evolução para
insuficiência renal.

Fatores emocionais

Tontura, vertigem, dor de cabeça e AVC (Acidente
Vascular Cerebral). Pessoa que sofre de um derrame
antes dos 55 anos deve ser investigada a Doença de
Fabry.

Podem ocorrer, com mais frequência, quadros de
depressão, alterações de sono, transtornos do humor,
sensação de fadiga e falta de esperança, e inclusive
pensamento suicida.

Diagnóstico
Por ser uma doença que pode apresentar uma série de sinais e sintomas
de grau variável, o processo de diagnóstico é complexo. Costuma demorar,
em média, cerca de 12 anos. Nos homens, a confirmação diagnóstica se dá
por meio de um exame de sangue que mede a atividade da enzima α-Gal
A. Porém, explica a médica geneticista dra. Isabel Furquim, o diagnóstico na
mulher é mais difícil, pois as manifestações clínicas podem ser mais leves
e tardias, e o estudo enzimático pode ser normal, devendo ser realizado o
estudo do gene GLA para a confirmação do diagnóstico.
É também possível fazer o diagnóstico pré-natal, quando o médico faz a solicitação para filhos de pacientes de Fabry.
E, como a doença de Fabry é genética e herdada, é importante que todos os familiares de um paciente passem por
uma avaliação médica.
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Tem tratamento
Já existe a Terapia de Reposição Enzimática (TRE) para
tratar o paciente com Doença de Fabry. A medicação é
administrada por via intravenosa, a cada duas semanas.
“O tratamento com a reposição enzimática tende a
estabilizar a doença, sendo que diversos estudos
clínicos demonstram a melhora de diferentes parâmetros
relacionados à doença, tais como dor neuropática,
qualidade de vida, função cardíaca e renal, redução de
biomarcadores como Gb3”, enfatiza a geneticista. “É
fundamental que tanto a população quanto os médicos

A 1ª associação da América do Sul
Fundador e presidente da Associação Brasileira de
Pacientes Portadores da Doença de Fabry e seus
Familiares (ABRAFF), Wanderlei Cento Fante sabe
que tem DF há 30 anos. “No meu caso a doença
afetou um pouquinho de cada coisa: coração, intestino,
cérebro”, conta.
O tempo de espera pelo diagnóstico correto foi de
13 anos. “Conheci gente que ao saber da doença,
achava que não tinha mais jeito, e se suicidou”, relata
Wanderlei. É importante, segundo ele, que todos
saibam que hoje em dia há tratamento que devolve a
qualidade de vida. A pessoa não pode ficar triste, é
preciso buscar ajuda. “Recuperei 75% da qualidade
de vida. Estou suando embaixo do pescoço e preciso
limpar com uma toalha”, comemora.
Wanderlei tem dois irmãos que não desenvolveram
a doença, e entusiasma-se ao contar também que
conheceu a esposa pela internet e que logo lhe contou
tudo desde o início. A Doença de Fabry não foi um
empecilho. Hoje lutam juntos pela Associação
(www.fabry.org.br).

sejam melhor alertados sobre a doença para um
melhor manejo e melhor qualidade de atendimento dos
pacientes”.

Apoio ao paciente
Quem tem Fabry sabe o quanto importa, nas várias fases
da vida, ter o apoio da família e dos amigos. A espera
por um diagnóstico é angustiante, o impacto da notícia
quando se descobre ter uma doença rara pode até
levar o indivíduo a pensar em suicídio. Nestes casos, o
acolhimento familiar e social pode ser de grande ajuda.

Otimismo
“Desde pequeno sofro com dores nos pés”, diz Alberto
Wust, portador da Doença de Fabry diagnosticada há
7 anos, em um exame de rotina. Ao fazer um checkup detectou-se uma baixa no funcionamento dos rins.
Em uma investigação mais detalhada, um nefrologista
confirmou a doença via DNA.
Alberto tem uma irmã e um sobrinho com a mesma
doença. “Meu sobrinho de 10 anos tinha a mesma dor
nos pés”, conta. O importante é diagnosticar o quanto
antes, para que se possa tratar.
“Hoje estou melhor do que quando tinha 30 anos.
Tenho restrições, mas tenho mais qualidade de vida.
Faço fisioterapia, evito alguns alimentos para combater
desarranjo intestinal e praticamente não sinto dor”.
Alberto conta que é casado há 28 anos e que tem um
casal de filhos na faculdade: um seguiu para a área de
Medicina e o outro para Farmácia.
É importante aprender a lidar com a doença. Alberto,
por exemplo, comanda sua empresa de eletrônica, mas
sabe quando é preciso descansar para evitar crises. Ele
também lidera movimentos em prol de benefícios para
outros pacientes e luta para conscientizar sobre a DF.
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Hipercolesterolemia Familiar
A Hipercolesterolemia Familiar, conhecida também por HF, na forma homozigótica é extremamente
rara, afetando um indivíduo em um milhão. “Esta forma da doença é muito grave pois a idade média
de óbito é aos 15 anos de idade, se não for feito tratamento”, esclarece o cardiologista dr. Raul Dias
dos Santos, Diretor da Clínica de Lípides do InCor (Instituto do Coração).
Dr. Raul Dias dos Santos

Já a forma heterozigótica afeta um em cada quinhentos indivíduos, o que corresponde a termos
cerca de 350 mil brasileiros portadores de HF, e com um subdiagnóstico importante.

Esta doença é um problema de saúde pública, pois eleva o risco de problemas cardiovasculares precoces. Dentre as
principais complicações temos infartos, derrames e necessidade de pontes de safena e angioplastias.
A HF é geralmente reconhecida, pela primeira vez, por níveis elevados de LDL-C. E depois confirmado por testes
genéticos que identifica o gene defeituoso do receptor de LDL. As pessoas portadoras do defeito do gene herdado
terão HF. Os parentes próximos, pais, irmãos e filhos de alguém com HF, têm 50% de risco de também desenvolver a
doença.
Pessoas com HF geralmente têm colesterol total e LDL aumentados desde a infância. É recomendável que os pais com
HF permitam que seus filhos façam o teste de HF antes de chegarem à idade escolar. Um diagnóstico confirmado com
pouca idade é importante, pois alterações precoces na dieta e hábitos alimentares podem auxiliar a reduzir o impacto
da HF no futuro.
Felizmente há como tratar o portador de HF. É preciso adotar um estilo de vida saudável (com uma alimentação
adequada e atividade física regular) e medicamentos.

É um programa de busca de pessoas com HF (LDL maior que 210 mg/dl e história de doença cardíaca na
família). Neste programa é oferecida a possibilidade do rastreamento genético em cascata de indivíduos
afetados.
As pessoas que apresentam Hipercolesterolemia Familiar genética são encaminhadas para tratamento no
InCor e toda sua família é convocada para fazer o teste.
Este é um programa do Laboratório de Genética do Instituto do Coração – InCor USP.

Mais informações pelo site:

http://hipercolesterolemia.com.br

Assista ao documentário sobre HF no site: www.tvsaudebrasil.com.br
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Aconselhamento Genético
Cerca de 80% das doenças raras são genéticas. Para estes casos é de fundamental importância o procedimento,
orientado por um profissional habilitado, de aconselhamento genético.
Toda pessoa, do sexo masculino ou feminino, com diagnóstico confirmado de uma doença genética (como Fabry ou
Pompe, por exemplo) deve consultar um médico geneticista.
É importante para a identificação de novos membros da família que possam ser portadores da mesma doença. E isso
também auxilia o casal que planeja ter filhos.

No aconselhamento genético, é possível:
• Compreender os fatos médicos (diagnóstico, causas, evolução da doença);
• Saber como a hereditariedade contribui para determinada doença;
• Avaliar o possível risco de recorrência nos demais familiares;
• Escolher a conduta mais adequada diante da doença e/ou do risco de recorrência da mesma.

O aconselhamento genético é um direito do cidadão. Especialmente por sua importância na
detecção dos riscos e, portanto, na conscientização do indivíduo e na disponibilização de
dados científicos para ajudar na tomada de decisões. No caso de um casal que tem grande
chance de transmitir ao filho uma doença rara, sem cura, este conhecimento prévio pode
fazer uma diferença vital em relação ao futuro.
Este procedimento, contudo, não está totalmente estabelecido, por lei, como um direito do
cidadão no serviço de saúde.
Ainda que já tenha sido publicada no Diário Oficial da União, a Portaria 81/09, do Ministério da
Saúde,que instituiu oficialmente, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a Política Nacional
de Atenção Integral em Genética Clínica, e com ela, os exames e o aconselhamento genético
pela rede de saúde, ela ainda não foi bem regulamentada.
Há regras também para a cobertura do Aconselhamento Genético e dos exames de genética
pelos planos de saúde. O recomendável é esclarecer dúvidas com a Agência Nacional de
Saúde (ANS) acessando o site: www.ans.gov.br.
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