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A edição de março da Revista  
MedABC traz na capa um tema que de 
raro não tem nada. Segundo definição 
da Organização Mundial da Saúde, as 
doenças raras são aquelas que afetam 
até 65 pessoas a cada 100.000 indiví-
duos. O problema atinge aproxima-
damente 5% da população e compro-
mete milhões de pessoas ao redor do 
mundo. Cerca de 7.000 doenças raras 
já foram identificadas. E o grande de-
safio nessa área é conseguir diagnos-
ticar precocemente os pacientes e ini-
ciar o tratamento adequado. Para isso, 
é preciso ter profissionais capacitados, 
assim como locais equipados e espe-
cializados nesse tipo de assistência.

Uma boa notícia é que a região do 
ABC Paulista terá o primeiro Centro de 
Referência de Doenças Raras do Estado 
de São Paulo. O projeto desenvolvido 
pela Faculdade de Medicina do ABC, em 
Santo André, foi aprovado em meados 
de 2016 pelo Governo do Estado e o 
serviço foi credenciado recentemente 
pelo Ministério da Saúde. Trata-se de 
trabalho pioneiro, com atendimento 
100% gratuito e que busca oferecer em 
um único espaço diversos especialistas, 
exames específicos e trabalho multidis-
ciplinar para o atendimento integral a 
pacientes com as mais diversas patolo-
gias raras. Boa leitura a todos!
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Fontes: Portal EBC / Agência Brasil; Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde; e Cartilha “O Agente Comunitário de Saúde no Controle da Dengue”, do Ministério da Saúde.

O CiClO DE ViDA DO AEDES AEgyPTi
O Aedes aegypti é um 

mosquito que mede menos 
de um centímetro, de cor café 
ou preta e listras brancas no 
corpo e nas pernas. Costuma 
picar nas primeiras horas da 
manhã e nas últimas da tar-
de, evitando o sol forte. Mas, 
mesmo nas horas quentes, ele 
pode atacar à sombra, dentro 
ou fora de casa. Há suspeitas 
de que alguns ataquem tam-
bém durante a noite.

Além da dengue, o mos-
quito também é vetor dos vírus 
que causam a febre amarela, a 
chikungunya e a febre zika.

O ciclo do Aedes aegypti é 
composto por quatro fases: ovo, 
larva, pupa e adulto. As larvas se 
desenvolvem em água parada, 
limpa ou suja. Na fase do acasa-
lamento, em que as fêmeas pre-
cisam de sangue para garantir o 

rapidamente em larvas, das 
quais surgem as pupas, que, 
por sua vez dão origem ao 
mosquito adulto.

TRANSMISSÃO DA DENGUE
O ciclo se inicia quando a 

fêmea do Aedes aegypti pica 
uma pessoa com dengue. O 
tempo necessário para o vírus 
se reproduzir no organismo do 
mosquito é de 8 a 12 dias. Após 
isso, ele começa a transmitir o 
vírus causador da doença. Esse 
mesmo mosquito, ao picar um 
ser humano sadio, transmite 
o vírus para o sangue dessa 
pessoa. Dentro de um tempo, 
que varia de 3 a 15 dias, a do-
ença começa a se manifestar. 
A partir daí o ciclo pode voltar 
a se repetir, caso essa segunda 
pessoa seja picada por outro 
Aedes aegypti.

desenvolvimento dos ovos (por 
isso, elas picam), ocorre a trans-
missão da doença.

Os ovos do mosquito são 
extremamente resistentes e 

podem sobreviver vários me-
ses em criadouros secos até 
que a chegada de água propi-
cie a incubação. Uma vez imer-
sos, os ovos desenvolvem-se 
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DOENÇAS RARAS
Mais frequentes do que se imagina
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DR. CAiO PARENTE BARBOSA
Professor titular da disciplina de Saúde Sexual, Reprodutiva e genética Populacional da Faculdade de Medicina do ABC

Segundo definição da Organização Mundial 
da Saúde, a doença rara caracteriza-se como 

aquela que afeta até 65 pessoas a cada 100.000 
indivíduos – ou seja, 1,3 pessoa num grupo de 

2.000. O problema atinge aproximadamente 
5% da população, comprometendo milhões de 

pessoas ao redor do mundo. 
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ABC Paulista terá centro 
especializado
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A região do ABC Paulista 
terá o primeiro Centro de 
Referência de Doenças Ra-
ras do Estado de São Pau-
lo. O projeto desenvolvido 
pela Faculdade de Medici-
na do ABC, em Santo André, 
foi aprovado em meados 
de 2016 pelo Governo do 
Estado e o serviço foi cre-
denciado recentemente 
pelo Ministério da Saúde. 
Trata-se de trabalho pio-
neiro, com atendimento 
100% gratuito e que busca 
oferecer em um único es-
paço diversos especialistas, 
exames específicos e tra-
balho multidisciplinar para 
o atendimento integral a 
pacientes com as mais di-
versas patologias raras. A 
marcação de consultas já 
está aberta aos interessa-
dos, que podem obter mais 
informações pelo telefone 
(11) 4433-2846.

O Centro de Referên-
cia de Doenças Raras da 
Faculdade de Medicina do 
ABC tem como objetivo 
organizar o atendimento 
de pacientes suspeitos ou 
portadores das enfermi-
dades, a fim de melhorar 
o acesso ao diagnóstico e 
às terapias necessárias. Há 
muitos anos as disciplinas 
da FMABC realizam ativida-

des isoladas neste campo, 
que envolvem o ensino, a 
pesquisa e a assistência. Em 
meados de 2014, criamos o 
Grupo de Atenção Integral 
à Doenças Raras, com obje-
tivo de reunir todos os pro-
fissionais da faculdade que, 
de alguma forma, estavam 
atuando nessa área. Foi o 
embrião do centro de refe-
rência, quando começamos 
a estruturar o projeto.

Hoje temos estrutura 
para atender a cerca de 
70% das doenças raras, 
com destaque paras as áre-
as de erros inatos do me-
tabolismo, doenças raras 
imunológicas, fibrose císti-
ca e doenças neuromuscu-
lares. Além disso, também 
faremos acolhimento e 
orientação das famílias, in-
clusive com exames gené-
ticos para aconselhamento 
sexual, tendo em vista que 
80% das doenças raras são 
de origem genética e algu-
mas podem ser recorrentes 
em determinados casais.

Até o credenciamento 
como Centro de Referência, a 
Medicina ABC recebia somen-
te casos referenciados enca-
minhados por Santo André. A 
partir de agora, os pacientes 
podem chegar a partir de di-
versos serviços e localidades.

Estima-se que 80% dos 
casos têm origem genética e 
50% afetam crianças – sendo 
que 30% morrem antes dos 5 
anos de idade. Até o momen-
to, cerca de 7.000 doenças 
raras já foram identificadas, 
cujas características principais 
são a natureza complexa, a 
evolução crônica e debilitan-
te. Essas particularidades, as-
sociadas ao acesso limitado 
aos tratamentos e serviços 
especializados, têm grande 
repercussão no cotidiano de 
milhões de famílias.

Lançada em 2014 pelo Mi-
nistério da Saúde, a Política 
Nacional de Atenção Integral 
às Pessoas com Doenças Ra-
ras organiza o cuidado dos 
pacientes em dois eixos. O 
primeiro reúne as patologias 
de origem genética e inclui 
as anomalias congênitas ou 
de manifestação tardia, defi-
ciência intelectual e os erros 
inatos do metabolismo. O se-
gundo eixo é composto por 
doenças raras de origem não 
genética: infecciosas, infla-
matórias e autoimunes.

São milhares de tipos de 
exames e procedimentos que 
podem ser necessários quan-
do falamos em doenças raras 
e a demanda não justifica a 
manutenção de serviços as-
sim em cada cidade brasilei-
ra. O custo seria inviável para 
qualquer prefeitura ou para o 
Governo do Estado. Na Facul-
dade de Medicina do ABC, por 
exemplo, já contamos com 
atendimento multidisciplinar 

e diversos tipos de exames 
estão disponíveis. Mas é im-
possível oferecer todos os 
atendimentos que podem ser 
necessários para contemplar 
as cerca de 7.000 doenças ra-
ras conhecidas.

Frente à essa grande va-
riedade e à necessidade de 
tratamentos personalizados 
para cada paciente, a tendên-
cia é de que o Estado de São 
Paulo constitua uma rede de 
atenção com diversos centros 
de referência, cada um com 
atendimento específico em 
determinada área. A ideia é 
otimizar ao máximo cada ser-
viço e ampliar o alcance, a fim 
de democratizar o atendimen-
to. E nesse sentido, a rede de 
atenção é fundamental, pois 
distribui as doenças raras, os 
exames e os procedimentos 
em centros de referência di-
ferentes uns dos outros, mas 
específicos dentro das muitas 
linhas de atendimentos.

Infelizmente, o que ainda 
ocorre hoje é a peregrina-
ção por atendimento, com 
dificuldades para encontrar 
profissionais capacitados nas 
doenças raras e locais que 
possam realizar os procedi-
mentos e exames necessá-
rios, muitos dos quais de alto 
custo. Entretanto, temos visto 
progresso nos últimos anos, o 
que nos faz ter confiança – e 
esperança – de que consegui-
remos avançar muito, tanto 
no diagnóstico precoce quan-
to no tratamento adequado 
desses pacientes.
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A dermatite atópica é uma doença bas-
tante frequente em crianças e jovens e pode 
ter início logo aos três meses de idade. Tem 
grande impacto na vida das crianças e de 
suas famílias, principalmente pelo aspecto 
das lesões de pele e pela coceira, que pode 
ser intensa e, muitas vezes, alterar o sono e 
comprometer a qualidade de vida.

A doença caracteriza-se por lesões 
cutâneas muito pruriginosas e tem como 
sinal mais importante o ressecamento da 
pele, que pode ser acompanhado por des-
camação e vermelhidão, podendo evoluir 
para o envolvimento de toda a pele, com 
repercussões em todo o organismo.

Fatores ambientais, como a poluição 
e o tempo muito seco, podem agravar a 
dermatite atópica. Infecções também po-

Dermatite Atópica: Acompanhamento adequado 
e uso de hidratantes são fundamentais

dem ocorrer, muitas vezes ocasionadas ao 
coçar a pele e por escoriações.

Um dos períodos mais difíceis no tra-
tamento da dermatite atópica é a ado-
lescência, fase em que o jovem quer ter 

maior autonomia sobre a própria vida e, 
geralmente, assume os cuidados relacio-
nados à terapia – e, comumente, abando-
na o tratamento ou realiza o mesmo de 
maneira inadequada, o que pode levar à 
piora dos sintomas.

Para o tratamento, o uso de hidratantes 
é fundamental, assim como o acompanha-
mento periódico com dermatologista, que 
oferecerá aos pacientes as orientações 
e terapias mais adequadas para cuidar e 
controlar a dermatite atópica. Além disso, o 
problema também pode ser acompanhado 
de outras doenças alérgicas, como asma e 
rinite alérgica, necessitando de abordagem 
multidisciplinar. Em quadros mais graves 
pode ser necessário tratamento com imu-
nossupressores e imunobiológicos.






