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O DENTE DE LEÃO E O IVR
O dente-de-leão simboliza muitas coisas benéficas! Ele é
comumente associado à esperança na vida, à crença em um
futuro melhor e o poder de cura de qualquer problema atual.
Liberdade, otimismo, esperança e luz espiritual, são
significados atribuídos a ele em decorrência da leveza das
flores que se desfazem com facilidade quando sopradas se
dispersando no espaço.
Ao soprar, as pessoas desejam ver suas plumas se desprender
e voarem livremente. Assim as sementes são levadas pelo
vento, espalham-se e, no período certo, florescem novamente.
Essa característica remete a esperança, sendo comum antes de
soprar suas pétalas plumadas, as pessoas fecharem os olhos e
evocarem um desejo silencioso.
Diz-se que esta planta simboliza a força, a esperança e a
confiança. Teseu teria se alimentado por 30 dias seguidos
apenas de dente-de-leão, a fim de tornar-se forte o suficiente
para enfrentar e derrotar o Minotauro.
Por isto, esta planta é o símbolo do primeiro Semestre do
Instituto Vidas Raras em 2020. Nossos raros são os dentes de
leão, que simbolizam esperança e vida em meio à pandemia.
Nosso Trabalho traz alento e força e, mesmo parecido com uma
erva comum, é uma erva diferenciada que espalha sementes
pelo mundo. Sementes do trabalho, do amor, da vida e de
sonhos, inspirando outras associações e outras pessoas a
lutarem pela VIDA.
E sabemos que, depois das sementes espalhadas pelo vento,
elas crescem e espalham flores por onde passam.
Que façamos do ano da pandemia, o ano do Recomeço!

Fonte: blog Jardim de Siguta, greenme.com.br e símbolos.com.br

O A NO E M QUE O M UND O PA R OU!
2020 veio cheio de surpresas e nos trouxe ainda mais
inseguranças do que estávamos acostumados, nos
trouxe um vírus altamente contagioso e que colocou o
mundo todo de cabeça para baixo.
O que ninguém contava é que, mesmo com
novidades, estávamos como sempre estivemos:
inseguros, com medo, isolados e lutando como
ferozes guerreiros. O resto do mundo é que precisou
se adequar, nós só precisamos intensificar nossa luta,
que já era o suficiente para nos deixar exaustos.
Mesmo diante deste quadro, mais uma vez nos
adaptamos, nos moldamos e lutamos por nossos
pacientes, que já estão tão acostumados com vírus
altamente contagioso do preconceito e da falta de
informação.
Munidos de todas as informações que podíamos
obter, nos paramentamos e cuidamos dos nossos
pacientes com medidas emergenciais, colo, ouvidos,
muita conversa e várias outras estratégias para manter
todos seguros e confortáveis.
O vírus veio para nos mostrar que, mesmo diante de
uma pandemia, mesmo diante do impensável,
conseguimos nos mobilizar para assistir os que nos
são confiados.
O mundo parou. O Instituto Vidas Raras, não!

"N ão lutamos apenas pelos que ainda vivem (e para
que não partam precocemente), mas para que a ida dos
que vieram antes não tenha sido em vão. “

Dudu Próspero, Paciente de MPS VI

O QUE SÃO DOENÇAS RARAS?
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), doença é
aquela que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos vivos,
ou seja, 1,3 indivíduo em cada 2 mil pessoas são acometidas por
uma doença rara (8% da população mundial tem uma doença rara.)
No Brasil são estimados 13 milhões de pessoas com doenças raras,
segundo pesquisa da Interfarma. Existem de seis a oito mil tipos
destas doenças.
DAS DOENÇAS RARAS:
-

30% das pessoas acometidas por uma doença rara
morrem antes dos cinco anos de idade;

-

75% destas Doenças Raras afetam crianças;

-

80% têm origem genética.

-

20 % são por alterações genéticas ou ambientais.

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.
Quando desconfiar de uma Doença Rara?
- Quando um sintoma é recorrente e frequente, mesmo com
tratamento, PODE ter como causa, uma Doenças Rara;
- Quando o desenvolvimento da criança não está dentro da
normalidade.

SOBRE NÓS
O Instituto Vidas Raras nasceu em 2001 e hoje exerce um grande trabalho na luta pela VIDA das
pessoas com doenças raras no Brasil.
• incitar o conhecimento e divulgação das Doenças Raras para o cuidado e tratamento das
pessoas com Doenças Raras;
• Divulgação das Doenças Raras a nível médico acadêmico, bem como para a sociedade em
geral;
• Incitar a pesquisa científica.

Missão
Conhecer
e
mapear
as
dificuldades enfrentadas pelas
pessoas acometidas por uma
Doença Rara, para que possam
buscar soluções, além de
orientar e conscientizar a
sociedade, governo e classe
médica sobre este tema.

Visão

Valores

A intervenção precoce é capaz
de mudar a história natural das
pessoas acometidas por um
mal raro.

Somos regidos por quatro
pilares: Ética, Honestidade,
Transparência e
Comprometimento

Objetivos
• Melhorar o reconhecimento e a visibilidade das doenças raras;
• Implementar um sistema de codificação completa e classificação que permita compartilhar e
perceber as doenças raras como um problema científico e de saúde pública;
• Implementar ações eficazes e concretas no campo das doenças raras, mobilizando os recursos
escassos e dispersos de forma estruturada, clara e integrada;
• Estabelecer diretrizes de boas práticas com o fim de obter o reconhecimento das doenças pouco
comuns e promover o intercâmbio de conhecimentos e experiências;
• Promover a investigação das doenças raras;
• Garantir o acesso a tratamentos de qualidade, particularmente através da identificação dos centros
nacionais e regionais de referência e fomentar a participação em redes europeias de referência;
• Facilitar o acesso aos medicamentos órfãos;
• Fomentar o desenvolvimento de novos medicamentos órfãos;
• Implementar técnicas de diagnóstico, através do uso das novas tecnologias, que permitirão a baixo
custo identificar uma série de distúrbios metabólicos, incluindo doenças genéticas raras e
problemas de saúde em geral;
• Promover a gestão de qualidade nos laboratórios de diagnóstico.
NOSSA DIRETORIA

NOSSA EQUIPE DE TRABALHO
Maria José - diretora Presidente
Regina Próspero - diretora Vice presidente
Amira Awada - diretora financeira e jurídica
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Hercília Maio - auxiliar administrativo
Juliana Pedreca - auxiliar administrativo
Confira nossos dados completos em nossa página: www.vidasraras.org.br

NOSSA COMUNICAÇÃO
• A Comunicação do Instituto Vidas Raras é uma parte importante na luta pelos
Direitos do Paciente, que tem como objetivo atuar nas seguintes frentes:
• Fonte de Notícias: Abastecer os pacientes, familiares, amigos da causa, parceiros e
sociedade em geral com conteúdo relevante e de credibilidade, estabelecendo um
canal entre a população leiga, os profissionais de saúde e todos os interessados no
tema.
• Motivacional: Apesar de informar de maneira correta e fidedigna sobre o tema,
focamos na VIDA e não na morte e no sofrimento. Buscamos mostrar aos pacientes
e também aos leigos no assunto, que as doenças raras acometem o corpo, mas não
a alma e que é sempre tempo de lutar pela VIDA dentro das limitações que surgiram.
É possível fazer o inédito, que antes tinha o nome de Impossível, simplesmente
porque ninguém tinha tentado. Mostramos historias de vitorias e de buscas.
• Base de dados: Orientar pacientes, indivíduos ainda não diagnosticados ou recémdiagnosticados na busca por especialistas, centros de referência, inovação científica e
acesso a medicamentos.
A pandemia nos confirmou que a comunicação é parte fundamental do nosso trabalho.
Mais do que nunca, estivemos atentos e disponíveis em nossos canais de atendimento
e informação para que nossos pacientes e assistidos tivessem todo o apoio e suporte
necessário para passar por este período com o menor estresss possível.

Resultados de Nossas Redes Sociais

A Informação que salva vidas!

Período: 01 de janeiro a 31 de julho de 2020

www.vidasraras.org.br

Nossos Números:
680 atendimentos
Os 5 Estados que mais procuraram o LR:
SP
RJ
MG
RS
PA
As 5 maiores dúvidas em ordem de procura:
Centro de Referência e Diagnóstico
Centro de Referênciia
Artigo Científico
Artigo Científico e Informações sobre tratamento
Centro de Referência e médico especialista



SGP - Sistema de Gerenciamento de Pacientes
Um dos diferenciais do nosso trabalho é possuir um sistema informatizado de
cadastro e gerenciamento dos pacientes e também um site atualizado diariamente.
O grande objetivo deste sistema é a centralização de informações em um cadastro
nacional confiável com números o mais próximo da realidade. Este SGP tem sido
fundamental para o acesso à tratamento aos nossos assistidos.
Fazem parte desta gestão, as informações do peso atual dos pacientes, quantidade
de frascos consumidos por infusão, data estimada de término da medicação,
última retirada de medicamento, se é uso comercial ou garantido por doação, o
histórico clínico do paciente, histórico da frequência nas infusões e consultas
médicas, histórico do acompanhamento jurídico, além de relatórios gerenciais e
gráficos estatísticos. Através de um mapa do Brasil, mostramos o total de pacientes
por UF, com possibilidade de vários filtros (Tipo da Síndrome, UF, Cidade, em
tratamento, etc).

ATENDIMENTO
ATENDER, ACOLHER, INFORMAR, ORIENTAR E
ACOMPANHAR

ATENDIMENDOTELEFÔNICO

2850

MENSAGENSWHATSAPP

7824

E-MAILS

3.210

VISITAS A PACIENTE

18

HOME INFUSION

150

SUPORTE E APOIO EM D ETALHES

Diariamente atendemos um grande
número de pacientes, familiares e
profissionais de saúde.
Prestar
atendimento
e
encurtar
caminhos é uma de nossas prioridades.
Além dos atendimentos, fazemos as
visitas de supervisão aos pacientes, seus
familiares, centros de tratamento,
médicos parceiros, tudo para garantir
que o tratamento esteja sendo levado a
sério, sem faltas, sem intercorrências.
Alguns passaram a ser online devido a
pandemia. Veja nossos atendimentos:

- Perícias Médicas;
- Visitas a pacientes;
- Despesas com Funeral;
- Visitas à hospitais;
- Visitas à SES;
- Visitas à SMS;
- Visitas à BSB;
- Visitas à Centros de Tratamento e
cuidado de pessoas com Doenças Raras;
- Atendimentos no escritório;
- Retiradas de medicamento no Posto de
Retirada;
- Telefonemas para pacientes;
- Wokshop;
- Encontros de Doenças Raras;
- Eventos promovidos pelo IVR;
- Compra de dietas, remédios;
- Compra de insumos como;
• Agulhas port o cat
•
Equipos
•
Respiradores
•
Oximetros
- Home Infusion de 150 pacientes de
MPS;
- Exames e Consulltas.

JANEIRO
• Reuniões de preparação para o RareDiseaseDay com
os 87 parceiros (grupos de apoio e associações de
pacientes)
• 29 – Relançamento da Música "Há Raros entre Nós"
em alusão ao dia Mundial das Doenças Raras.

Para acessar o vídeo da nossa música, clique aqui:
https://tinyurl.com/y534qf3o

FEVEREIRO: MÊS DAS DOENÇAS RARAS
• 02 - Raros enviando vídeos cantando trechos da Música
• 05 - Encontro "A Jornada e os Desafios da Pessoa com doença de Fabry" em Brasilia.
• 10 - Lançamento da Hashtag #ForçaRara - Mostre sua força, para celebrar o Dia Mundial das
Doenças Raras
• 17 - Exposição Vidas Raras no Hospital Reginal de Ceilândia – DF
• 18 - gravação do programa na “Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras”, com
iniciativa espetacular da Prefeitura Municipal de SP.
• 18 - DOENÇAS RARAS CURSO - E a D • Políticas Públicas - Controle e Participação social•
Olhar vivencial da pessoa com doença rara. Conscientizar, informar e direcionar é o primeiro
passo para o sucesso no tema.
• 21 - Sessão Solene em Homenagem a personalidades que fazem diferença na vida dos Raros
- Fortaleza OAB
• 22 - Missa dos Raros em Ceilândia / DF
• 27 - 10º Encontro TODOS pelos RAROS – SEPcDSP
• 29 - Rare Disease Day no México - Atividades Globais de Suporte ao Paciente.
• 29 - Missa dos Raros em Taubaté
• 29 - PiqueNique dos Raros na Parque da Cidade / DF
• 29 - 1ª Corrida Rara no Piauí.

MARÇO

CONTINUAÇÃO DAS CELEBRAÇÕES DO DIA RARO
• 01 - Missa dos Raros Santuário Nacional Aparecida
• 01 - Missa dos Raros em Natal
• 02 - Sessão Solene em alusão ao Dia Mundial das Doenças RARAS Fortaleza
• 03 - Encontro de Doenças Raras Espírito Santo - LAIDOR03 - Blue Print Summit FOLHA DE SP
• 04 - Sessão Especial em Alusão ao “Dia Mundial das Doença RARAS" Congresso Nacional do
Brasil
• 07 - VII Encontro Paraense de Doenças Raras – EPADORA
• 10 - Homenagem ao Dia Mundial das Doenças Raras na Câmara dos Deputados.
• 19 - Início do Programa de atenção e defesa à Pessoa com doença rara diante da Pandemia
do novo Corona vírus.
• 19 - Live com Dra Ângela Honda sobre a importância da Terapia de Reposição Enzimática em
tempos de pandemia.
• 21 - Live com Dra Aline Chagas - TNE em tempos de Covid19
• 22 - Lançamento das dicas de filmes sobre doenças raras para o #fiqueemcasapormim
• 25 - Live com Dra Nina Mussolino sobre Acromegalia e COVID 19
• 23 - Início da implantação do projeto Home Infusion no Brasil
• Reunião com IMPSNetwork

ABRIL
• 02 - lançamento da Cartilha: Orientações Gerais para pessoas com Doenças Raras em tempos de
Pandemia de COVID 19 em Português(Cartilha depois traduzida para Inglês, Espanhol, Inglês
para Ásia e Malaio)
• 13 - Live com Dr Li li Min, neurocientista, sobre como estar na linha de frente do COVID 19
• 23 - Live sobre FABRY e COVID19 com Dr André Pessoa.
• 25 - Live sobre Saúde mental em tempos de COVID 19 com Psicóloga Dra Gisela do Instituto
Convida.
• 27 - Live "Doença de Fabry" com dra Sandra Marques, Adriana Slongo e Lais Serrão.
• Início dos trabalhos Remotos.
• Reunião com IMPSNetwork
Para ter acesso à nossa CARTILHA: https://cutt.ly/RtItuM5

MAIO
• 05 - Live sobre Amiloidoses e COVID19 com Dr Wilson Marques • LINHA RARA trabalhando a todo vapor
• Mesmo em home office, o trabalho para orientar e confortar não para.
• Distribuição de kits para assistidos em situação de vulnerabilidade
• 08 - Lançamento da Campanha Persiga os Sinais
• 15 - MPSDAY15 - Amigo secreto MPSDAY, troca de depoimentos entre pacientes. ASSISTA: https://tinyurl.com/yyyuw33a
• Fotos de mais de 200 pacientes em nossas redes sociais, incluindo Equador, México, Japão, Rússia, Brasil.
• 20 - MPSDAY ONLINE – evento
• 29 - Live sobre COVID e a saúde mental com psicóloga Dra Juliana Ervilha.
• 29 - Live com Regina e Dr Alexandre Costa.
• 30 - Live sobre Esclerose Múltipla com Dra Juliana Ervilha.
• Reunião com IMPSNetwork

JUNHO
• Mês todo dedicado à conscientização da Importância do teste do pezinho ampliado. Diagnostico Precoce salva vidas.
• 02 - Campanha nas redes sociais do IVR sobre Miastenia Gravis.
• 05 - Fabry e Saude Mental com Adriana Slongo e Dra Juliana Ervilha, psicóloga.
• 06 - Dia mundial do Teste do Pezinho. Campanha + Live com Dr Armando Fonseca
• 09 - Live com Rosely sobre o trabalho de acolhimento no IVR
• 11 - Lançamento plataforma Raros.org do IVR com Nindoo
• 14 – Live Boteco do Contini em prol do IVR com o ator e diretor Ale Contini.
• 16 - #MomentoRaro - show com J.Quest
• 17 - Live Regina e Cláudio sobre Teste do Pezinho
• 20 - Live Regina e Ana Paula do Seminário de Mães23 - XLH Day
• 29 - Live Regina e Instituto JÔ CLEMENTE
• Reuniões com IMPSNetwork e Global Genes.

JULHO
• 07 – distribuição de 90 cestas Básicas em parceria com Instituto Contemplo.
• Youtube do IVR chega a 2.500 inscritos.
• 21 - Mesa redonda com MS - Mesa redonda Min. da Saúde & BHP-B: Aspiração para a
pesquisa clínica no Brasil: Visões e prioridades
• 27 - Live com Roberto Bastos (Tôto)
• 29 - Palestra no Congresso de Saúde
• 29/07 - 21h Live com SBGM, Adriana Haas, Marcelo Aro (SBGM/Frente
Parlamentar/MDH )
• 30 - Pfizer Global Advocacy Partners Call

O Diagnóstico precoce é VIDA! Nos ajude a inserir
o teste do pezinho ampliado no SUS. Basta assinar.
E para assinar, clique aqui:
https://tinyurl.com/y2qejbeq

E MUITOS PROJETOS POR VIR

