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Imagine que você sente um desconforto ou até mesmo uma dor 
recorrente. Você já procurou vários médicos, fez inúmeros exames 
e nenhum deles trouxe, de fato, um diagnóstico preciso sobre o seu 
problema. Sua qualidade de vida é afetada todos os dias por estes 
sintomas, mas nem os medicamentos e nem os tratamentos que 
já fez foram suficientes para dissipá-los ou amenizá-los.
 
Pensando em milhões de brasileiros que sofrem com as chamadas 
doenças raras, o Hospital Nove de Julho produziu este material, com 
a ajuda de médicos especialistas em reconhecer, lidar e tratar estas 
patologias. 

O diagnóstico de uma doença rara pode demorar anos. Elas 
possuem uma grande variação de sinais e sintomas, o que gera 
confusão com outras mais frequentes e leva a uma grande 
peregrinação dos pacientes por outras especialidades. Para os 
tratamentos alcançarem eficácia, 
o diagnóstico precoce é fundamental.

O conceito e reconhecimento deste grupo de doenças é recente e 
a construção de centros de referência é essencial. Por conta disso, 
o Hospital Nove de Julho conta com uma Unidade de Doenças 
Raras e da Imunidade, pioneiro na rede privada no Brasil. Assim, o 
hospital fornece um atendimento atualizado e especializado para 
os indivíduos com suspeita de doenças raras em diversos âmbitos. 
Desde o acolhimento em Unidade Exclusiva de Internação, Centro 
de Infusão para aqueles pacientes que necessitam de medicações 
intravenosas administradas em ambiente hospitalar, Atendimento 
de Urgência e Emergência em seu Pronto-Socorro até um Centro 
de Medicina Especializada (CME), com ambulatório para consultas, 
exames e pequenos procedimentos com especialistas em doenças 
raras nas especialidades de: 

As doenças raras possuem diversas particularidades 
que necessitam de profissionais com experiência 
no manejo. O Brasil ainda é carente de Centros 
de Referência em Doenças Raras, tanto no 
setor privado quanto no público. “O Hospital 
Nove de Julho é pioneiro em reunir especialistas 
acostumados ao manejo de diferentes doenças raras 
em um mesmo centro de excelência. O hospital 
apresenta adequadas condições para diagnóstico, 
tratamento e acompanhamento de diferentes 
casos de doenças raras”.

Além disso, conta com o apoio do Laboratório Alta, que 
possui larga experiência em diagnósticos genéticos.

A experiência conta

•  Alergia
• Gastroenterologia 
• Genética
• Imunologia

• Hematologia
• Hepatologia
• Neurologia
• Reumatologia

Outro requisito da Unidade de Doenças Raras 
e da Imunidade do Hospital Nove de Julho, 
apontado pelo médico como importante, é o lado 
educacional. 
“A Unidade do Hospital Nove de Julho realiza 
eventos periódicos de educação e conscientização 
sobre diferentes doenças raras, não só 
reumatológicas. Esses eventos são direcionados 
aos médicos e à equipe multidisciplinar, com 
intuito de aumentar o conhecimento, facilitar 
o diagnóstico e melhorar o tratamento e 
monitoramento destas doenças”. 
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Você sabe quando uma 
doença é considerada rara?

Quantas doenças existem?

O que as pessoas sentem?

Uma doença é considerada rara quando atinge uma parcela 
pequena da população. Normalmente, são doenças genéticas, de 
difícil diagnóstico e tratamento desafiador.

Outro fator que caracteriza estas doenças é a ampla diversidade 
de sinais e sintomas que, além de variarem de doença para 
doença, também podem ser diferentes em pessoas com a mesma 
condição. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença rara 
afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos ou 1,3 para cada 
2 mil pessoas. 

Na Europa estima-se que há entre 24 a 34 milhões de pessoas com 
doenças raras. No Brasil, segundo um estudo feito pela Associação 
da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), existem 13 
milhões de pessoas com algum tipo de doença rara.

7 mil. Este é o número aproximado 
de patologias catalogadas até hoje, 
o que dificulta agrupar sintomas 
comuns a elas. As doenças 
raras podem ser diferenciadas 
por origem: genéticas e não 
genéticas e são, na grande 
maioria, multifatoriais. 
 
Há, porém, uma forma de agrupá-
las por origem do tipo de desordem 
na função normal do corpo como:

Estudos mostram que essas enfermidades podem variar de acordo 
com a etnia, com o país e até mesmo com o local em que são 
avaliadas. Por exemplo, uma condição pode ser frequente em um 
estado devido à sua história de colonização ou tipo sanguíneo de 
seus habitantes e não ser encontrada em outros países. 
 
Outro ponto a ser considerado é que cada especialidade médica 
também tem um grupo específico de doenças consideradas raras. 

Como as doenças raras são milhares, agrupar sintomas mais 
comuns ou frequentes é impossível, tanto porque elas podem se 
manifestar de maneira diferente em cada um dos pacientes, quanto 
pelo fato de que uma mesma pessoa pode apresentar sintomas 
simultâneos, como: 

“Inúmeros fatores podem ser utilizados para agrupar as doenças raras. O que se observou ao longo dos anos 
é que um sintoma simples como, por exemplo “febre recorrente”, pode remeter a uma doença rara”, 
afirma Leonardo Mendonça, Imunologista, alergista, especialista em doenças autoinflamatórias e síndromes 
imunodesregulatórias e Coordenador da Unidade de Doenças Raras do Hospital Nove de Julho. 

Segundo o Ministério da Saúde, embora existam cerca de 240 
serviços de assistência e diagnóstico para o tratamento destas 
doenças, elas ainda são diagnosticadas e tratadas tardiamente, 
dificultando o acesso a tratamentos adequados e assertivos. 

• Metabólicas 
• Imunológicas 
• Infecciosas
• Endocrinológicas 
• Pulmonares

• Anemia
• Plaquetas baixas

• Predisposição à determinada infecção
• Lesões de pele e por aí vai 

24 a 34
milhões
de pessoas com doenças 
raras na Europa

13 milhões
de pessoas com doenças 
raras no Brasil

04



Gênero X Doenças
As doenças raras não escolhem gênero. Ao longo 
deste e-book você vai ler que algumas doenças raras 
em determinadas especialidades são mais comuns 
em mulheres do que em homens, mas no geral existe 
pouca diferença de manifestação por gênero entre as 
doenças raras. 
 
No entanto, é possível que algumas tenham início na 
vida adulta ou só sejam, de fato, diagnosticadas 
nesta fase ou até mesmo quando a pessoa é idosa. 
Mas há, sim, um grupo que se manifesta ainda na 
primeira infância. Cerca de 75% das doenças raras 
afetam crianças, que se manifestam no início 
da vida, até os 5 anos de idade. Muitas delas são 
crônicas, progressivas, incuráveis, degenerativas e 
podem levar à morte na primeira infância.

Como os sintomas, fatores e causas são diferentes 
para cada uma das doenças raras descritas até 
hoje, o diagnóstico é um tanto quanto desafiador, 
tanto para os médicos e pesquisadores, quanto para 
os próprios doentes. Há relatos na literatura de 
pacientes que levaram até 10 anos para receberem 
o diagnóstico correto. Mas o diagnóstico não é o 
fim e, sim, o começo de uma trajetória. O que você 
vai descobrir é que o avanço do conhecimento por 
parte dos especialistas tem levado os pacientes a um 
aumento da qualidade de vida, com menos sintomas 
incapacitantes. 

Felizmente, atualmente, é possível contar com um 
aliado muito importante: a avaliação genética. 
Com ela, é possível ter um diagnóstico um pouco 
mais assertivo. Exames como o genoma – sequência 
completa de DNA (ácido desoxirribonucleico) de um 
organismo, ou seja, o conjunto de todos os genes de 
um ser vivo – e o exoma – conjunto que codifica os 
genes que, por sua vez, determinam a produção das 
proteínas, responsáveis pelo funcionamento correto 
do nosso organismo – já estão à disposição para 
ajudar no árduo processo de diagnóstico. Ambos são 
exames simples e podem ser feitos a partir de uma 
amostra de sangue ou saliva.

“Como o código genético nasce e morre com 
a pessoa e ele não se altera com tratamentos 
ou outras condições, o sequenciamento do 
DNA é fundamental para o diagnóstico e para a 
classificação da doença”, diz o Dr. Mendonça.
 
Nas páginas a seguir, você vai saber um pouco 
mais sobre as doenças raras em cada uma das 
especialidades médicas. 

Boa leitura!

Diagnóstico pode ser o começo

Dasa
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Doenças 
Genéticas

Síndrome do X- Frágil

Algumas gotinhas de sangue, 
inúmeras descobertas.

A grande maioria das doenças raras são genéticas e 
são passadas de pai e mãe para os filhos por meio 
do seu gene. Elas são, em geral, graves, mas graças 
ao avanço da medicina cada vez mais tratamentos 
são aperfeiçoados, trazendo uma melhora nos 
sintomas e, em alguns casos, a progressão da 
doença. Embora apresentem sintomas difusos, se 
informar e buscar realizar cada vez mais cedo um 
teste genético podem ajudar a mapear as doenças 
e, quiçá, evitá-las. Um ponto em comum entre elas 
é a importância de um cuidado multidisciplinar, com 
a participação de vários profissionais.

A medicina moderna já consegue detectar algumas 
delas quando a pessoa nasce, mesmo antes de 
apresentar sintomas, com um simples exame: 
Teste do Pezinho Ampliado. Este é um grande 
aliado porque ajuda a identificar patologias graves, 
doenças metabólicas, genéticas e infecciosas. De 
acordo com 
o Ministério da Saúde, o exame deve ser feito entre 
o terceiro e o quinto dia de vida, a partir de 

Depois da Síndrome de Down, essa é a segunda 
causa mais frequente de retardo mental de origem 
genética. No entanto, é menos conhecida que a 
primeira, pois sua descoberta é recente, de apenas 
30 anos. Dados da Sociedade Brasileira de Genética 
Médica informam que a proporção é de um caso para 
4 mil meninos e uma menina em cada 6 mil. Uma 
explicação, segundo a Dra. Mariana, de atingir menos 
o sexo feminino se deve ao fato de a mulher possuir 
dois cromossomos X “que acabam por protegê-
las da síndrome”. Isso significa que se trata de uma 
deficiência intelectual ligada ao cromossomo X 
dominante.
Um dado interessante sobre esta doença rara é que
uma pessoa pode ter em seu DNA uma pré-mutação 
do gene, mas numa quantidade baixa que não é 

algumas gotas de sangue retiradas do calcanhar 
do bebê.
Outro exame que ajuda no diagnóstico de doenças 
raras é o sequenciamento completo do Exoma, 
a partir dele é possível analisar todos os 20 mil 
genes que formam o genoma humano e buscar 
mutações associadas a doenças, sendo que a 
análise é focada naqueles genes associados ao 
quadro clínico do paciente. Está indicado para 
investigação de doenças de difícil diagnóstico 
clínico, quando se suspeita de base genética e 
para avaliação de risco hereditário de doenças 
graves em casais consanguíneos. “O que evitaria 
uma desgastante sucessão de consultas, outros 
exames onerosos sem necessidade em busca de 
um diagnóstico correto”, afirma a Dra. Mariana 
Moreira, geneticista do Hospital Nove de Julho.

Como informação de qualidade é parte do processo 
de prevenção e diagnóstico precoce,  conheça as 
doenças raras de maior incidência no Brasil.

suficiente para apresentar problemas cognitivos 
e comportamentais, mas pode transmitir a 
seus descendentes a “falha”. O padrão dessa 
“transmissão”, no entanto, depende do sexo do 
indivíduo. O homem passa a pré-mutação para todas 
as suas filhas, mas para nenhum de seus filhos. Já 
os filhos da mulher portadora, independentemente 
de gênero, têm 50% de chance de herdar 
o gene alterado, pois sempre vão receber 
um cromossomo X da mãe. “Recentemente, 
demonstrou-se que, entre os portadores da pré-
mutação de FMR1, as mulheres estão mais sujeitas 
a entrar em menopausa precocemente e os homens 
têm risco de desenvolver, em idade mais avançada, 
perda de coordenação motora e tremores”, afirma a 
Dra. Mariana.
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Principais características  

Assim como ocorre na Síndrome de Down, pessoas 
com esta síndrome apresentam características 
físicas como orelhas grandes e salientes, 
queixo e testa saltados e testículos grandes. 
As características comportamentais são a 
hiperatividade, déficit de atenção, alterações 
oculares (estrabismo e miopia).

Entre 15% e 20% das crianças com X- Frágil 
apresentam convulsões. As otites também podem 
ser recorrentes na infância. As meninas tendem a 
sofrer mais alterações emocionais, como ansiedade, 
depressão e isolamento social, entre outros sintomas 
afins. Com exceção da flacidez muscular, que pode 
estar presente ao nascimento, todos esses sinais só 
aparecem com o passar do tempo.

Como os sintomas se assemelham aos de outros 
distúrbios que envolvem o desenvolvimento 
intelectual, o diagnóstico da síndrome do X- Frágil 
requer teste molecular – de análise de DNA – para 
confirmar a suspeita. Feito em uma amostra de 
sangue, esse exame pode detectar tanto a mutação 
quanto a pré-mutação no gene.

Pela complexidade, o tratamento requer atuação 
multidisciplinar, envolvendo pediatras, neurologistas, 
psiquiatra, fonoaudiólogo, psicoterapeuta, pedagogo 
e terapeuta ocupacional. “Há ainda medicamentos 
que podem ajudar a melhorar o comportamento e 
os problemas de atenção”, informa a médica.

A prevenção é impossível, mas, por se tratar de 
uma doença com um padrão peculiar de herança, é 
possível identificar de forma relativamente simples 
os portadores da pré-mutação, que podem vir a ter 
descendentes com a doença. “Assim, para os casais 
com história familiar de distúrbios que envolvem 
atraso no desenvolvimento mental, pode ser feito o 
aconselhamento genético”. 

Como diagnosticar e tratar essa doença?
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Atrofia 
Muscular 
Espinhal

Osteogênese 
Imperfeita 

Também conhecida como AME, é uma das doenças 
neurológicas raras que mais compromete a vida 
da pessoa causando dificuldade de andar, falar, 
engolir e até de respirar. Pode se manifestar tanto 
nos primeiros meses de vida, quanto na fase adulta e 
afeta uma criança em cada 10.000 nascimentos.

Até recentemente não havia tratamento para AME. 
Hoje existem medicamentos capazes de interromper 
a progressão da doença e, em alguns casos, garantir 
ganhos motores. “A doença evolui fatalmente 
para a insuficiência respiratória. Com o uso do 
medicamento, pode haver interrupção desse 
processo quando se institui tratamento precoce”, 
diz a médica.

Você já deve ter ouvido falar nesta condição como 
doença dos ossos de vidro. É uma doença genética 
e hereditária que afeta cerca de 12 mil pessoas em 
todo o país, de acordo com a Associação Brasileira de 
Osteogênese Imperfeita (ABOI). A estimativa é que 
uma criança a cada 20 mil nascidas tenha ossos de 
vidro. Nos Estados Unidos, ocorre um caso para cada 
20 mil a 25 mil nascidos.

O nome se deve à fragilidade óssea e a criança 
apresenta fraturas de repetição, mesmo ao sofrer 
pequenos traumas e tombos. O diagnóstico é 
predominantemente clínico, laboratorial, radiológico 
e por análise molecular. Sinais como baixa estatura, 
escoliose (encurtamento da coluna causado por 
uma curvatura lateral), base do crânio deformado, 
déficit auditivo, dentes fracos e aumento 
da frouxidão ligamentar também ajudam no 
diagnóstico.

Não existe um cuidado específico para esta doença, 
mas alguns medicamentos podem dar mais força 
aos ossos. “Tratamento não farmacológico como 
ortopédico e fisioterapia são parte importante do 
cuidado destes pacientes”.

AME é causada por mutação no gene SMN1

SMN é a proteína presente em todo o corpo 
responsável pela sobrevivência dos neurônios 
motores

Pessoas com AME têm níveis reduzidos da 
proteína SMN, que provoca:

• Enfraquecimento do neurônio
• Perda progressiva dos neurônios
• Perda dos movimentos musculares

produz quantidade total da SMN

produz apenas uma parte do SMN (10%)

SMN1

SMN2
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Mucopolissacaridoses (MPS)
Essa é uma doença rara que atinge basicamente 
homens e se caracteriza pela deficiência da 
função de enzimas que atuam nos lisossomos 
celulares. Enzimas são substâncias fundamentais 
para diversos processos químicos em nosso 
organismo. Também conhecida por Síndrome de 
Hunter, para quem tem o tipo 2, as pessoas com 
esta doença apresentam aumento do abdômen, 
perda de audição, macrocefalia (cabeça grande), 
espessamento das válvulas cardíacas, alguns 
distúrbios respiratórios, dificuldade motora e, 
em alguns casos, problemas de desenvolvimento 
psicomotor.

“Por conta do comprometimento de vários órgãos 
e tecidos, os pacientes com MPS frequentemente 
necessitam de intervenções cirúrgicas que podem 
levar a um alto índice de complicações”, garante a 
médica.

Saiba que os principais comprometimentos da doença 
são ossos e articulações, vias respiratórias, sistema 
cardiovascular e das funções cognitivas.

Equipe multidisciplinar – Este também é um caso que 
o tratamento com vários profissionais ao mesmo tempo 
é indicado e envolve diversos profissionais, de acordo 
com os sintomas como: médico geneticista, pediatra, 
pneumologista, otorrinolaringologista, oftalmologista, 
ortopedista e neurologista, fisioterapeuta, dentista, 
fonoaudiólogo e psicólogo. “Para um melhor tratamento, 
o ideal é procurar centros de atendimento a doenças 
genéticas”.

Recém-nascidos podem não apresentar os sintomas 
que, geralmente, aparecem na primeira infância e 
pioram com o tempo, levando à possível falência de 
órgãos e redução da expectativa de vida.

Como em outras doenças raras, o diagnóstico pode 
ser bastante desafiador, uma vez que não existe 
uma lista específica de sintomas e variar de 
pessoa para pessoa.

O diagnóstico de doenças por MPS geralmente é 
atrasado porque não existe uma lista específica 
de sintomas, que são variáveis e podem diferir de 
paciente para paciente. Ele é confirmado através 
de ensaio enzimático, documentando a atividade 
deficiente da enzima específica para cada tipo de 
MPS.

Pais portadores têm, a cada gestação, 

Exceção MPS tipo 2 – Mãe portadora sadia carrega gene e tem 50% de chance de ter filho homem 
com a doença e 50% de ter uma filha que carregue o gene da doença para seus descendentes

25%
de chance de ter um filho 
que desenvolva a MPS

75%
de ter um filho 
sem a doença

50%
podem também carregar o gene, 
mas sem desenvolver a doença
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Angioedema 
Hereditário 
Essa é uma doença muito confundida com alergia. 
E, embora tenha sido descoberta em 1876, a doença 
é desconhecida por muitos profissionais da área da 
saúde e, portanto, subdiagnosticada, segundo a 
especialista do Hospital Nove de Julho.

Ela afeta aproximadamente uma em cada 50 mil 
pessoas, de acordo com a Associação Brasileira 
de Alergia e Imunologia. A doença é causada por 
uma alteração no gene que produz uma proteína 
chamada inibidor de C1-esterase. Esta mutação 
causa inchaços nas extremidades do corpo, rosto, 
órgãos genitais, mucosas intestinais e laringe. O 
principal problema é quando acontece o inchaço de 
mucosas, o que pode impedir a respiração e levar o 
paciente à morte. 

Para o diagnóstico, além da dosagem dos níveis 
séricos de C4, deve ser realizada a avaliação 
quantitativa e/ou funcional de C1-INH. “Embora 
a determinação quantitativa de C1-INH seja um 
teste relativamente fácil de realizar, a avaliação da 
atividade funcional de C1-INH (teste qualitativo) deve 
ser realizada em laboratórios de referência”.

O estresse e traumas são fatores desencadeantes 
da doença e, portanto, a identificação deles pode 
ajudar a reduzir o risco das crises. Esportes de alto 
impacto e atividades que tenham risco de trauma 
são contraindicados para essas pessoas, da mesma 
forma que medicamentos que possam induzir 
ou prolongar uma crise, como inibidores da ECA, 
bloqueadores de receptores de Angiotensina II (BRA), 
medicamentos contendo estrogênio e gliptinas.

Uma maneira de prevenção é rastrear todos os 
parentes de primeiro grau de pacientes com AEH. 
“Eles devem receber aconselhamento genético”. Um 
estudo mostrou que apenas a metade das famílias 
dos pacientes com AEH havia sido testada.

Para a Dra. Mariana, uma estratégia que envolva a 
prevenção cuidadosa e o tratamento das crises é 
essencial na abordagem apropriada do paciente. A 
experiência histórica em grandes centros de países 
desenvolvidos têm demonstrado que 25% a 40% dos 
pacientes podem desenvolver asfixia e morrer se não 
forem tratados adequadamente.

O tratamento com medicamentos é dividido em: 
profilaxia a longo prazo, profilaxia a curto prazo e 
tratamento das crises.

Possui graduação em Medicina pelo Centro 
Universitário Lusíada. Atualmente é médica 
do Ambulatório de Genética Médica na APAE 
de SP. Possui atuação em Clínica Médica e 
Genética Médica, com ênfase em Diabetes, 
Dismorfologia e Oncogenética.

Quem é a Dra. Mariana Moreira
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Já são 250 descritas 

Quando pensamos em alguma doença é comum vir 
à nossa cabeça o sintoma que ela provoca. No caso 
das doenças raras esta não é uma verdade absoluta. 
Isso porque uma mesma patologia pode atingir 
duas pessoas de forma totalmente diferente e um 
mesmo paciente pode apresentar sinais diversos, 
o que atrapalha ainda mais o diagnóstico preciso. 

“Muitas das doenças raras gastrointestinais 
acometem vias inflamatórias e imunológicas 
específicas e vão causar sintomas em diversos 
sistemas”, afirma o Dr. Daniel Baptista, 
gastroenterologista clínico, coordenador do Centro 
de Doenças Inflamatórias Intestinais do Hospital 
Nove de Julho.

Este é o número de doenças raras gastrointestinais descritas, segundo a Comunidade Médica Norte-
americana. Esta quantidade mostra o quão complexo é diagnosticar, identificar e tratar essas 
enfermidades. O número e a especificidade de cada uma delas torna a tarefa de apontar as mais 
prevalentes muito difícil. 

Com a ajuda do Dr. Daniel, apontamos algumas delas: 

Embora seja difícil reunir pontos em comum 
entre as doenças raras, alguns pacientes relatam 
sinais semelhantes no caso das patologias 
gastrointestinais, como:

• Dor abdominal

• Diarreia

• Sangramento

• No caso de crianças, um retardo no 
desenvolvimento neuropsicomotor

• Doença hepática precoce, com o 
desenvolvimento de cirrose

• Doença de Hirschsprung 

Essa doença é caracterizada pela falta de 
células nervosas nos músculos de uma 
parte ou em todo o intestino grosso, também 
chamado de cólon. Como ela dificulta a 
passagem das fezes, o principal sintoma é a 
incapacidade do bebê recém-nascido de 
evacuar logo após o nascimento, mas pode 
também provocar vômitos e barriga inchada. O 
tratamento pode ser feito por meio de cirurgia.

• Síndrome dos vômitos cíclicos
 
Como o nome mesmo sugere, é caracterizado 
por episódios de vômitos, normalmente de 
3 ou mais em 6 meses. Pode ou não estar 
associado a outros sintomas e é mais comum em 
crianças em idade escolar. O tratamento é feito 
com medicamentos. 

Doenças 
Gastrointestinais
Dor abdominal e diarreia podem 
ser sintomas comuns

• Deficiência de alfa-1 antitripsina 
 
É uma mutação genética que pode afetar 
tanto o pulmão quanto o fígado, provocando 
doença obstrutiva pulmonar crônica, enfisema e 
hepatopatia. O tratamento pode ser a reposição 
de alfa-1 antitripsina ou exigir transplante de 
fígado. Pode atingir adultos e crianças.

• Hepatites autoimunes
 
É uma inflamação no fígado que, em vez de 
ser provocada por um fator externo (como os 
vírus da Hepatite A, B ou C), ela acontece porque 
o próprio sistema imunológico ataca o órgão. 
Fadiga, desconforto e dor nas articulações 
são alguns dos sintomas e o tratamento pode 
ser feito com medicamentos ou, em alguns 
casos, transplante de fígado. 
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• Síndrome do intestino curto 

É o comprimento total do intestino delgado 
inadequado para manter a nutrição ideal. 
Seus sintomas são vômito, dor abdominal, 
perda de peso, fadiga, retenção de líquidos, 
flatulência e desnutrição. O tratamento pode 
ser nutricional ou cirúrgico. 

• Fibrose cística

- É conhecida por doença do beijo salgado e é 
causada por mutações no gene CFTR, que está 
relacionado com a regulação do fluxo de cloro, 
sódio e água para dentro e fora das células. 
Pneumonia e bronquite recorrentes, tosse 
constante com catarro e, eventualmente 
sangue, dificuldade de crescimento e ganho 
de peso abaixo do normal podem ser os 
primeiros indicativos de fibrose cística. Essa 
doença é detectada no teste do pezinho. 

• Doença inflamatória 
intestinal de início precoce 
 
São doenças crônicas que inflamam os 
intestinos em intensidades variadas. As 
principais são Doença de Crohn, Retocolite 
Ulcerativa e Colites Indeterminadas. Nas 
formas mais leves, a pessoa pode sentir dores 
abdominais e alteração do hábito intestinal 
como diarreia ou constipação. Nas mais 
graves, dores intensas, sangramentos retais, 
perda de peso repentina, cansaço ou fraqueza 
e aftas. Exames como endoscopia digestiva alta 
e colonoscopia, de sangue e fezes, tomografia ou 
ressonância magnética do abdome podem ser 
necessários. O tratamento pode ser feito com 
medicamentos. transplante de fígado. 

• Tumores estromais gastrointestinais 
 
São tumores que correspondem a 1% de todos 
do trato gastrointestinal. São mais comuns 
após os 60 anos e apresentam dor abdominal, 
náuseas e vômitos, inchaço da barriga, 
sensação de saciedade, perda de apetite, 
perda de peso, problemas de deglutição. O 
principal tratamento é a retirada completa da 
lesão por cirurgia.  

Em algumas destas doenças, tratamentos são apontados como controle. E como muitas delas são 
incuráveis, o médico opta em elevar a qualidade de vida dos pacientes. “Conseguimos melhorar o estado 
nutricional, amenizar os sintomas tanto de dor quanto de alteração do trato digestivo e, para as que levam a 
um quadro de cirrose, possibilitamos a realização de um transplante hepático”, garante o Dr. Daniel. 

• Hemocromatose 
 
Também conhecida como excesso de ferritina é 
um distúrbio que faz com que o corpo absorva 
mais ferro que o necessário, prejudicando 
vários órgãos. Dor nas articulações, cansaço, 
falta de ar e dor abdominal podem ser alguns 
sintomas. O tratamento é feito no sentido de 
dosar a quantidade de ferro no organismo. 

• Telangiectasia hemorrágica hereditária 

É uma malformação dos vasos sanguíneos 
que pode afetar a pele e o trato gastrointestinal.  
É comum ver pacientes com Telangiectasia 
hemorrágica hereditária, quadros de 
hemorragia digestiva de repetição, com 
gastroenterite a gastroenterite eosinofílica, 
diarreia e dor abdominal.

• Pseudo-obstrução intestinal crônica 
 
Doença rara complexa que precisa antes 
descartar várias outras etiologias. A pessoa 
sofre com alteração de hábito intestinal, com 
quadro às vezes de constipação importante, 
distensão abdominal, obstrução intestinal, 
diarreia e quadro nutricional bastante 
comprometido. Não é raro ser operado sem 
necessidade. Há cada vez mais pacientes com 
essa doença rara. 

• Acalásia 

Ela se caracteriza por um “defeito” no esfíncter 
do esôfago, impedindo o correto envio do 
alimento ao estômago e provocando refluxo, 
dor no peito e perda de peso. A causa é rara já 
que é uma falha na produção dos movimentos 
peristálticos. O tratamento também pode ser 
cirúrgico. 

Algumas dependem de uma 
exposição do meio ambiente

75%
destas doenças têm 
início na infância

30%
destas crianças infelizmente 
não vão viver mais de 5 anos
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Centro específico leva a 
diagnóstico assertivo
Graças à avaliação genética, hoje é possível fazer 
o diagnóstico mais assertivo das doenças raras
gastrointestinais. Mas há um fator que contribui e
muito para se determinar uma patologia:
o atendimento multidisciplinar.

Como trata-se de um grupo heterogêneo de doenças, 
é importante que esse paciente seja avaliado por 
mais de um médico, para que ele possa ter acesso 
a um geneticista, aos exames genéticos e possa 
melhorar sua qualidade de vida, independentemente 
se a doença é incurável ou não do ponto de vista 
clínico. 

“Ter uma Unidade Especializada faz com que o 
Hospital Nove de Julho se diferencie dos outros 
hospitais, uma vez que para fazer o diagnóstico é 
preciso pensar na doença rara. Alguns médicos não 
possuem treinamento que ajuda a pensar nessas 
hipóteses diagnósticas. Aqui ele tem este diferencial. 
Juntamente com as outras especialidades da 
Unidade de Doenças Raras, como Neurologia, 
Imunologia e Reumatologia, tenho tido acesso a 
esses pacientes, que têm me permitido aprimorar o 
manejo e o diagnóstico. A importância de reunir 
todos os pacientes num mesmo unidade para ter 
diagnóstico preciso, melhorar os sintomas e buscar 
tratamentos inovadores”.

O Hospital Nove de Julho está em busca de parcerias 
com algumas instituições de pesquisa, para testar 
novas drogas e medicamentos nestes pacientes com 
doenças raras. Alguns protocolos serão iniciados em 
breve.

Doutorado em andamento pela Universidade de São 
Paulo, Preceptorship no Crohn’s and Colits Center 
em Miami-USA, com ênfase do estudo das Doenças 
Inflamatórias Intestinais;  Observership no Humanitas 
Research Hospital em Milão-Itália, com ênfase no 
estudo das Doenças Inflamatórias Intestinais. É 
especializado em Gastroenterologia Clínica pela 
Universidade de São Paulo, em Clínica Médica pela 
Universidade Estadual de Campinas e Internato em 
Gastroenterologia Clínica pela Universidade de Lisboa. 
Atualmente, ocupa o cargo de Coordenador do Centro 
de Doenças Inflamatórias Intestinais e da Retaguarda 
em Gastroenterologia Clínica do Hospital Nove de Julho.

Quem é o Dr. Daniel Baptista
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Hematologia
Maioria das doenças 
hematológicas são raras

No universo das doenças raras há uma especialidade 
em que a grande maioria das patologias são 
consideradas raras, segundo definição da 
Organização Mundial da Saúde (OMS). São as 
doenças hematológicas. Elas são definidas pela 
redução ou alteração na produção das células 
sanguíneas, gerando sintomas próprios de anemia 
como cansaço, fraqueza, perda de força muscular 
(astenia) e fadiga. Infecções de repetições ou graves 
associadas à redução da imunidade e sangramentos, 
relacionadas à queda de plaquetas e alterações na 
coagulação, também caracterizam este grupo de 
enfermidades. 

Segundo o Dr. Roberto Luiz da Silva, Hematologista 
do Hospital Nove de Julho, existe um grupo de 
doenças hematológicas que se destacam, tanto 
do ponto de vista da sua fisiopatologia, ou seja, do 
modo como funcionam as alterações no organismo, 
quanto pela sua complexidade de diagnóstico e de 
tratamento. 

Entre as causas, não existem fatores externos 
diretos que possam provocar ou ser responsáveis 
por estas doenças. Algumas estão relacionadas 
a alterações genéticas, como as Talassemias, por 
exemplo. Outras com mutações ocorridas em 
genes que codificam a produção de proteínas de 
superfície nas células, como a HPN. “As doenças 
mieloproliferativas, amiloidose, MW e linfomas T são 
neoplásicas, onde há fatores genéticos e ambientais 
associados”, diz o especialista.

Num primeiro momento assusta o fato de serem tão 
raras. Por conta disso, o tratamento é específico 
para cada doença e tem por princípio agir nos 
mecanismos relacionados ao desenvolvimento 
daquela patologia. Vamos exemplificar: na 
Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN) ocorre 
um aumento da destruição das hemácias (glóbulos 
vermelhos) pelo sistema do complemento. Neste 
caso único o Dr. Roberto diz que o tratamento 

é justamente a inibição da ação desse sistema. 
Em outro exemplo, como o das Talassemias, o 
controle de sintomas da anemia, com transfusão 
de sangue (hemácias) é a medida indicada. Nas 
doenças neoplásicas, no entanto, a quimioterapia 
é a indicação e, raramente, há necessidade de 
intervenções cirúrgicas nas doenças hematológicas. 

“Com exceção ao transplante de medula óssea que, 
embora não seja um procedimento cirúrgico, é um 
tratamento de alta complexidade que requer equipe 
especializada e pode ser uma medida curativa para 
várias destas doenças”, afirma o Dr. Roberto.

Já falamos no início que as doenças hematológicas 
provocam, na sua maioria, sintomas como de 
anemia. Por isso, o tratamento se dá no sentido 
de corrigi-la, bem como elevar a baixa de glóbulos 
brancos (leucopenia) e a redução de plaquetas, 
procedimentos que ajudam a melhorar a qualidade 
de vida melhorando os sintomas. Outra medida 
adotada pelos médicos é a chamada hemoterapia, 
que é a reposição via transfusões de sangue.

Há um ditado popular muito conhecido que diz que 
quem não se faz lembrar, esquecido fica. Esse 
também é o princípio para o certeiro diagnóstico 
de uma doença rara. “O primeiro passo para 
diagnosticar uma doença rara é pensar nela”. Tudo se 
inicia com a suspeição clínica, por isso a importância 
de ter um centro de referência com profissionais 
capacitados para identificar e investigar os quadros 
suspeitos. 

Outra maneira de “pensar” nestas doenças é se 
valer dos avançados exames de diagnóstico que têm 
facilitado a identificação precoce dessas doenças. 
Os mais modernos métodos de exames laboratoriais 
são a citometria de fluxo em amostras de sangue 
periférico, que utiliza tecnologia capaz de analisar 
ao mesmo tempo diversos parâmetros de células 
e partículas biológicas e não biológicas, e exames 
específicos em materiais de biópsias. Outro grande e 
avançado aliado é a biologia molecular. 

Se são tão raras, 
como tratá-las?

Quem não se faz lembrar
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Profissional 
capacitado

O hematologista é o profissional capacitado para 
diagnóstico precoce da maioria destas doenças, 
mas muitos destes pacientes acabam passando por 
diversas especialidades antes que se pense nestas 
doenças. É de fundamental importância que estas 
doenças sejam discutidas em fórum de avaliação 
médica com equipe multidisciplinar.        
  
A Hematologia é uma especialidade que estuda 
doenças relacionadas ao sangue e tecidos 
hematopoéticos, assim como o sistema linfático. 
Existem diversas doenças relacionadas, desde 
doenças benignas como anemia ferropriva, até 
procedimentos de alta complexidade como 
Transplante de Medula Óssea (TMO) e Terapia 
celular.

É importante que a população e médicos em geral 
consigam identificar alterações hematológicas e 
encaminhar para o hematologista para adequada 
investigação o mais breve possível para diagnóstico 
precoce e tratamento adequado. “Ter uma Unidade 
de doenças raras encoraja os profissionais a 
encaminharem precocemente os pacientes 
com suspeita clínica”.  

Veja as principais doenças hematológicas raras:

Doenças mieloproliferativas crônicas:

• Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN) 

Essa doença atinge cerca de uma pessoa a 
cada um milhão, geralmente entre 30 e 50 
anos de idade. Os principais sintomas são: 
primeira urina muito escura devido à elevada 
concentração de glóbulos vermelhos; 
fraqueza; sonolência; cabelos e unhas fracas; 
dor muscular; infecções frequentes; enjoo; 
dor abdominal; disfunção erétil masculina e 
diminuição da função renal.

• Talassemias

É um distúrbio que provoca redução do número 
de glóbulos vermelhos e de hemoglobinas, 
células que carregam o oxigênio no sangue. 
A pessoa também fica fraca, pálida e as 
crianças apresentam crescimento lento. 
Há dois tipos: alfa e beta. Nos casos leves 
não há necessidade de tratamento, apenas 
acompanhamento, mas nos graves é preciso 
transfusão de sangue ou transplante de células-
tronco. 

•  Policitemia Vera 

Trata-se de uma neoplasia mieloproliferativa das 
células produtoras de sangue da medula óssea 
que resulta na superprodução de todos os tipos de 
células sanguíneas. Os sinais mais frequentes são 
queimação nas palmas das mãos e nas plantas 
dos pés, coceiras na pele (prurido), dores de 
cabeça, perda de peso, distúrbios visuais, 
aumento do baço, trombose e fraqueza.

•  Trombocitemia Essencial 

É quando ocorre um descontrole da medula óssea, dando origem a um aumento na concentração de 
plaquetas no sangue e no qual o paciente não apresenta nenhum sintoma, na maioria das vezes. Alguns 
pacientes relataram, no entanto, distúrbios visuais, como enxergar pontos brilhantes; dores de cabeça; 
tontura e fraqueza; trombose (dor, sensação de queimação, mudanças na cor da pele e inchaço na 
região das pernas) e aumento do baço. O tratamento tem como objetivo diminuir o risco de trombose 
e hemorragia, sendo normalmente recomendado pelo médico o uso de medicamentos para diminuir a 
quantidade de plaquetas no sangue.

•  Mielofibrose 

É um distúrbio no qual o tecido fibroso na medula 
óssea substitui células produtoras de sangue e, 
como consequência, são produzidos glóbulos 
vermelhos em formato anormal, causando anemia 
e baço aumentado. É uma forma de leucemia, 
sendo mais comum após os 50 anos. A pessoa 
sente um cansaço excessivo e progressivo, 
fraqueza e dor abaixo das costelas à esquerda; 
pode apresentar febre e palidez e sudorese 
noturna, bem como perda de apetite e 
emagrecimento. 
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•  Linfomas

É um tipo de câncer que se origina no sistema 
linfático, composto por linfonodos ou gânglios e 
tecidos que produzem as células responsáveis 
pela imunidade e vasos que conduzem estas 
células através do corpo. A diferença entre 
o linfoma e a leucemia é que o primeiro é um 
câncer que acontece quando os linfócitos (tipo 
de glóbulos brancos) se tornam malignos. Já a 
leucemia pode ocorrer não só nos linfócitos como 
em outras células sanguíneas. 

O Transplante de Medula Óssea (TMO) é um 
procedimento de alta complexidade, que elimina 
as células antigas, doentes, para que a medula 
receba as novas, com menor risco de rejeição.

O Hospital Nove de Julho possui duas unidades 
de Onco-Hematologia, adulta e pediátrica, 
exclusivas e preparadas para oferecer o melhor 
tratamento aos pacientes que apresentam 
doenças relacionadas ao sangue ou órgãos 
hematopoiéticos, inclusive os que necessitam de 
transplante. 

Com conceito inovador baseado nas boas 
práticas internacionais, as Unidades contam com 
sistema de tratamento de água inédito no País, 

•  Doenças de depósitos de proteínas como a 
amiloide sistêmica 

A amiloide é uma proteína anormal geralmente 
produzida na medula óssea e que pode ser 
depositada em qualquer tecido ou órgão. O órgão 
afetado é que vai determinar os sintomas, que 
podem ser fraqueza, falta de ar, dormência e 
formigamento nas extremidades como mãos e 
pés e fadiga. O tratamento é específico para cada 
tipo e pode incluir medicamentos, quimioterapia 
ou transplante de medula óssea.

•  Macroglobulinemia de Waldenstrom (MW) 

É um raro subtipo linfocítico de linfoma não-
Hodgkin de células B.

•  Leucemias de células T e Leucemia / linfoma 
de células T do adulto (ATL ou ATLL) 

É um tipo raro de linfoma não-Hodgkin que afeta 
pessoas que possuem um vírus denominado 
“vírus linfotrópico T humano tipo 1” (HTLV-1). 

Você sabia? 

O Dr. Roberto é médico hematologista,  Mestre 
em Ciências pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (USP), com título de 
Especialista em Hematologia e Hemoterapia (2007) 
e certificado de atuação na área de Transplante 
de Medula Óssea (2008), ambos concedidos 
pela Sociedade Brasileira de Hematologia e 
Hemoterapia, e registro de qualificação expedido 
pelo Conselho Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo (CREMESP) na especialidade 
Hematologia e Hemoterapia (área de atuação: 
Transplante de Medula Óssea, 2012). 

Quem é o Dr. Roberto Luiz Silva

garantindo a qualidade da água para o paciente com 
imunodeficiência. Com 31 leitos, todos com filtro 
HEPA (high efficiency particulate air filter) e com 
pressão positiva para remoção física de partículas 
para filtragem do ar, além de dois apartamentos 
para isolamento respiratório com pressão positiva e 
negativa.

Com equipe multiprofissional qualificada e 
especializada, contando com médicos onco-
hematologistas, onco-hematologistas pediátricos 
e cirurgiões, enfermeiros, farmacêuticos, 
nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos e 
fisioterapeutas, a Onco-Hematologia do Nove 
de Julho está habilitada a atender pacientes 
diagnosticados com linfomas, leucemia mieloide 
aguda, leucemia linfocítica aguda, leucemia mieloide 
crônica crônica, leucemia linfocítica crônica, Doença 
de Hodgkin, mieloma múltiplo, entre outras.
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Hepatologia 
Dados epidemiológicos e 
exames genéticos ajudam 
a “prever” doenças raras 
no fígado

Os fatores associados ao aumento do risco de 
se desenvolver uma enfermidade são chamados 
fatores de risco. Eles podem ser ambientais ou 
genéticos. No caso das doenças raras do fígado, 
o simples fato de ser filho ou parente de 
alguém pode determinar se a pessoa vai 
ou não ter uma dessas patologias. Embora 
possa parecer algo que não pode ser mudado, 
ter conhecimento sobre a probabilidade de 
desenvolver uma condição pode ajudar o médico 
no diagnóstico precoce e no controle dos 
sintomas. Felizmente, com o avanço tecnológico 
e do maior conhecimento dos especialistas, 
hoje é possível “prever” se uma pessoa pode 
ou não apresentar uma doença rara hepática 
antes mesmo dela apresentar qualquer 
sintoma.

Segundo o Dr. Marcio Dias de Almeida, 
Hepatologista do Hospital Nove de Julho, 
dados epidemiológicos ajudam a identificar 
populações ou indivíduos de maior risco 
mesmo antes da manifestação de sinais, em 
especial em ascendentes e descendentes de 
pessoas acometidas por doenças sabidamente 

de transmissão genética familiar. E uma das 
ferramentas que contribuiu para este avanço é a 
biologia molecular que possibilitou a identificação de 
marcadores genéticos dessas doenças, por meio de 
exames genéticos. 

“A educação médica continuada tem sido muito 
importante para a disseminação do conhecimento. 
A criação de centros de excelência para diagnóstico 
de manejo das doenças raras é fundamental para 
o aprimoramento de equipes multiprofissionais, 
disseminação de conhecimento e pesquisa na área, 
uma vez que se consegue concentrar um número 
maior de acometidos por essas doenças”.
 
Quando diagnosticadas precocemente, 
algumas dessas doenças podem ser tratadas 
com medicamentos, reposição de substâncias 
necessárias das quais o corpo não é capaz 
de produzir e, em grande parte dos casos, 
procedimentos cirúrgicos como o transplante 
de fígado. O médico acrescenta ainda que é 
possível a esses pacientes conviver com estas 
doenças, controlando os sintomas por meio da 
combinação entre terapia com medicamentos, dieta 
e fisioterapia.
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Crianças são as 
mais afetadas
Das 7 mil doenças raras descritas atualmente, 
75% delas afetam crianças e 80% têm origem 
genética. Na área de hepatologia, ou doenças do 
fígado, há várias classificadas como raras e muitas 
delas atingem predominantemente as crianças. 

A maior parte das doenças raras que afetam o 
fígado possuem sintomas muito variáveis. E, 
muitas delas, passam despercebidas por décadas 
até quando manifestam sinais de insuficiência 
hepática com formação de líquido na barriga, 
hemorragias e confusão mental. 

“Há ainda outras que se manifestam em 
outros órgãos que não o fígado, como na PAF 
(Polineuropatia amiloidótica familiar)”, afirma o Dr. 
Almeida. 

Uma parte importante dessas doenças é causada 
por mutações genéticas e são hereditárias. 
Algumas são de origem autoimune, que significa 
que o corpo fabrica anticorpos contra os próprios 
órgãos ou tecidos, e outras de causa ainda 
desconhecida.

Segundo o Dr. Almeida, grande parte destas 
doenças tem indicação de transplante de fígado e 
algumas a combinação de transplante hepático e 
de rim. 

De acordo com o especialista, existem inúmeras 
doenças raras do fígado, mas as mais comuns em 
nosso meio são:

•  Atresia de vias biliares 

É uma inflamação que impede que o fígado 
elimine a bile (líquido que ajuda na digestão). 
Ocorre normalmente em recém-nascidos e é a 
causa mais comum de transplante hepático em 
crianças. 

•  Colangite biliar primária 

Também é uma inflamação, só que dos dutos 
biliares do fígado e que promove o desenvolvimento 
de cirrose e insuficiência hepática. É uma doença 
autoimune. Provoca coceira, fadiga, boca e 
olhos secos e icterícia, mas algumas pessoas 
não apresentam sintomas. É mais frequente em 
mulheres dos 35 a 70 anos.

•  Colangite esclerosante primária nos adultos 

É uma condição que provoca cicatrizes dentro 
e fora do fígado. Os sintomas começam leves e 
podem se agravar com fadiga, coceira e icterícia. 

• Hepatite autoimune na faixa pediátrica 

Esta condição pode ser mais agressiva em 
crianças.  

•  Hepatite autoimune
 
Esta patologia, o sistema imunológico do 
paciente ataca as células do fígado, provocando 
sua inflamação. Os sintomas incluem fadiga, 
desconforto abdominal e dor nas articulações.

• Polineuropatia amiloidótica familiar (PAF)  

Essa doença causa aglomeração de proteínas 
anormais nos tecidos do corpo. Os sintomas 
são predominantemente de acometimento dos 
nervos periféricos e autonômicos (perda de 
sensibilidade e de força em pernas e braços), 
diarreia e sintomas cardíacos.

• Doença da urina de xarope de bordo 

Também conhecida como leucinose, é uma 
doença metabólica que atinge especialmente 
recém-nascidos e que provoca crises 
metabólicas provocando alteração do tônus, 
letargia, soluços, recusa alimentar ou sucção 
débil, seguidos por perda de peso, cetoacidose, 
cheiro característico de açúcar queimado na 
urina e sinais neurológicos de intoxicação.
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Outras doenças 
raras do fígado

• Acidemia orgânica
• Doença de Crigler-Najjar
• Doença policística de fígado
• Doenças relacionadas ao ciclo da ureia 
• Fibrose cística; glicogenose 
• Hemocromatose primária 
• Hepatoblastoma 

• Doença de Caroli 
• Colangiocarcinoma
• Oxalose primária
• Síndrome de Budd-Chiari
• Tirosinemia 
• Tumores como o hemangioendotelioma epitelioide

A hepatologia é uma área de atuação 
da gastroenterologia clínica que está 
focada especialmente no fígado e vias 
biliares. Todo hepatologista deve ter 
formação inicial em gastroenterologia. 
Alguns hepatologistas se especializam 
ainda mais, principalmente no manejo de 
transplantados de fígado. 

Você sabia? 

Possui graduação em Medicina pela Faculdade 
de Ciências Médicas de Santos (1992), 
mestrado em Gastroenterologia Clínica pela 
Universidade de São Paulo (2000) e residência 
médica pela Universidade de São Paulo (1996). 
Atualmente é Diretor Executivo e Médico da 
Unidade de Fígado. Tem experiência na área 
de Medicina com ênfase em Clínica Médica. 
Atuando principalmente nos seguintes temas: 
anticorpo antimicrossoma de fígado e rim tipo 
I, hepatite autoimune, hepatite C e anticorpo 
anticitosol hepático tipo I.

Conheça o Dr. Márcio Dias de Almeida
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Imunologia
Quando o corpo fica 
desprotegido

O sistema imunológico do nosso corpo 
funciona como um escudo, responsável pela 
proteção contra infecções de órgãos e células. 
É ele que identifica quando um agente estranho 
(vírus ou bactérias) invade o organismo e ativa 
mecanismos para combater esse agressor. 
Quando uma pessoa nasce com uma falha 
nesta rede de proteção ou ela não funciona 
como deveria, fica vulnerável. Essa é a 
descrição das chamadas síndromes raras 
imunológicas ou imunodeficiências.
 
Embora a maioria seja incurável, o Dr. Leonardo 
Mendonça, imunologista e Coordenador da 
Unidade de Doenças Raras  e da Imunidade 
do Hospital Nove de Julho, garante que a 
identificação precoce ajuda a tratar as infecções.  

•  SCID (Severe combined immunodeficiency)

Imunodeficiência Combinada Grave: é um grupo 
de doenças genéticas que acometem bebês 
recém-nascidos ou crianças antes do primeiro 
ano de vida. São caracterizadas por episódios de 
infecção ou inflamação extremamente graves e a 
pessoa fica suscetível a quadros de pneumonia, 
infecções virais persistentes, candidíase e 
diarreia. 

O tratamento normalmente é com antibiótico 
para tratar as infecções e, segundo o médico, 
pode haver a necessidade de transplante de 
célula-tronco. A investigação da doença se dá 
com a contagem de linfócitos, por meio de exame 
laboratorial.

•  Síndromes autoinflamatórias 

São caracterizadas por episódios de febres 
recorrentes onde não é possível identificar 
um agente infeccioso, como um vírus. A febre 
também pode estar associada ou não a múltiplos 
sintomas simultâneos. Estas doenças podem ser 
decorrentes de alterações genéticas ou funcionais 
em inflamassomas, proteassomas, citoesqueleto 
celular e outros modelos celulares.

•  Síndromes imunodesregulatórias 

Como o nome sugere, neste grupo de doenças 
há alterações em quase todos os sistemas do 
organismo, desde anemia e trombocitopenia 
autoimunes, redução de glóbulos brancos, 
doenças inflamatórias intestinais, psoríase, 
queda de cabelo e uma infinitude de sintomas.

O Dr. Leonardo Oliveira Mendonça é médico 
especialista em Imunologia Clínica e Alergia.
Ele é fellow em Doenças Autoinflamatórias
pela European Society for Primary 
Immunodeficiencies, no Instituto Giannina 
Gaslini, na Itália. O médico é graduado pela 
Universidade Federal da Grande Dourados e 
possui residência médica em Clínica Médica 
e Imunologia Clínica e Alergia. Atua como 
Coordenador da Unidade de Doenças Raras e da 
Imunidade do Hospital Nove de Julho.

Quem é o Dr. Leonardo Mendonça
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•  Hipogamaglobulinemia

É um grupo de doenças caracterizadas por queda 
de anticorpos (imunoglobulina). Elas podem se 
manifestar em crianças e adultos e seu diagnóstico 
pode levar anos para ser feito. Até a descoberta, o 
paciente pode apresentar infecções de repetição 
tanto do trato respiratório superior quanto 
inferior. O tratamento indicado varia de caso 
para caso, mas pode envolver a reposição de 
imunoglobulinas por via intravenosa ou subcutânea.



Reumatologia 
Protagonista no tratamento 
das doenças raras

A reumatologia é uma especialidade que 
desempenha um importante papel na 
identificação e no tratamento de doenças raras. 
Primeiro porque os reumatologistas cuidam de 
diversas patologias consideradas raras. Segundo 
porque é um tipo de especialista que, mesmo 
que algumas delas não sejam comumente da sua 
alçada, não é raro os pacientes apresentarem 
manifestações que podem necessitar de avaliação 
reumatológica. 

As principais doenças reumatológicas raras são 
divididas em vasculites sistêmicas, miopatias 
inflamatórias e a esclerose sistêmica. 

As doenças reumatológicas podem se apresentar 
com sinais e sintomas inespecíficos como febre, 
fraqueza, emagrecimento e afetar órgãos 
específicos como articulação, pele, músculo, 
pulmão, rim, nervos periféricos etc. “Também 
com manifestações afetando diferentes órgãos 
ao mesmo tempo”, pontua o Dr. Nilton Salles Rosa 
Neto, reumatologista.
A causa nem sempre pode ser identificada 

A maioria das doenças reumatológicas crônicas não são consideradas curáveis. Algumas podem atingir 
remissão prolongada, mas o acompanhamento costuma ser de longo prazo. Normalmente, o tratamento 
proposto pelo reumatologista preza pela qualidade de vida e funcionalidade dos pacientes: “A busca pela 
remissão clínica e a reabilitação dos pacientes é essencial”, diz o médico.

As doenças raras sempre existiram. A diferença é que atualmente as condições de diagnóstico evoluíram 
numa proporção tão grande que hoje é possível saber que estas doenças existem, apesar de pouco 
frequentes, e podem ser descritas. “O primeiro passo para o diagnóstico é o conhecimento. Se você 
não pensa na doença, você não faz o diagnóstico. Isto vai depender muito da experiência clínica e do 
treinamento de cada médico. O diagnóstico pode ser feito por manifestações clínicas, alterações de exames 
de imagem ou laboratoriais. O tratamento vai depender do diagnóstico”. 

e, muitas vezes, se deve a uma combinação 
de fatores. Pode haver alterações genéticas, 
manifestações autoimunes, influência do ambiente, 
como tabagismo e infecções virais, entre outros 
fatores.

Quando se dá o diagnóstico, o tratamento busca 
atacar a dor, a inflamação e as disfunções dos 
órgãos afetados. A escolha da terapia depende 
de cada diagnóstico específico. A combinação 
de medidas farmacológicas e não farmacológicas 
costuma ser indicada para a maioria das situações. 
“Eventualmente a intervenção cirúrgica é indicada 
em casos específicos, como tratamentos 
ortopédicos, por exemplo”, diz o médico.

Com o aprimoramento dos campos da genética 
e da imunologia, o entendimento sobre muitas 
doenças está mudando, de acordo com o Dr. 
Salles, refletindo em classificação e nomenclatura: 
“Isto deve repercutir no futuro no momento de 
indicar certos exames diagnósticos e tratamentos 
específicos”. 

Para aquelas que não possuem cura, 
como conviver?
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Conheça algumas das principais 
doenças raras reumatológicas:

•  Vasculites sistêmicas 

Arterite de Takayasu - É um tipo de vasculite 
(inflamação de vasos sanguíneos). Pessoas 
com esta doença podem sentir cansaço, perda 
de peso e de visão, dor na mandíbula, rigidez 
facial, no ombro, pescoço e febre baixa. Uso de 
medicamentos e até Tomografia por Emissão de 
Pósitrons (“PET scan”) podem ser indicados para 
o tratamento. 

Granulomatose com poliangiite - É uma 
inflamação dos vasos que pode afetar ouvidos, 
nariz, garganta, pulmões e rins. Dor nos 
seios da face, tosse, febre, dores articulares, 
sangue na urina e perda de audição podem ser 
alguns sintomas que podem ser tratados com 
medicamentos.

Poliarterite nodosa - É uma forma de vasculite 
que envolve a inflamação das artérias de médio 
porte. A pessoa tem febre e fadiga e o tratamento 
é feito com corticoides ou imunossupressores.

•  Miopatias inflamatórias  

Polimiosite - É uma miopatia inflamatória crônica 
do tecido conjuntivo e afeta músculos ao redor 
dos quadris, coxas, ombros, braços e pescoço, 
próximos ao tronco e dos dois lados do corpo. 
Apesar de não ter cura, tem tratamento.

Dermatomiosite - Inflamação  dada em 
músculos e pele, provocando fraqueza e lesões. 
É mais comum em mulheres adultas, mas pode 
afetar crianças. Neste caso é chamada de 
dermatomiosite infantil.

•  Esclerose sistêmica  

É uma patologia que afeta pele, vasos sanguíneos, 
coração, pulmões, rins, trato gastrointestinal e o 
sistema musculoesquelético. As mulheres são a 
maioria. O diagnóstico ocorre normalmente entre 
os 30 e 50 anos e o tratamento se dá para alterar a 
progressão da doença. 

•  Osteomalácia induzida por tumor 

Há diversas doenças não inflamatórias que podem 
ser gerenciadas pelo reumatologista, como a 
osteomalácia induzida por tumor, uma síndrome 
paraneoplásica rara de tecidos moles e ósseo. 
Os sintomas são dor e fraturas e o tratamento 
comumente se dá com a retirada do tumor.  

Médico com residência em Reumatologia 
pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo, onde 
começou um trabalho com pacientes de 
Arterite de Takayasu, que resultou na sua tese 
de Doutorado. A partir dessa experiência, hoje 
atende pacientes de diferentes estados do 
Brasil acometidos por esta patologia.
Com a prática clínica, começou a fazer 
diagnóstico de diferentes doenças raras. Hoje 
possui grande experiência com uma doença 
genética chamada Fabry. Ao identificar a 
carência de pesquisas em certos aspectos 
clínicos destes pacientes, iniciou um projeto 
de Pós-Doutorado na Faculdade de Medicina 
da USP avaliando aspectos do metabolismo 
ósseo nos pacientes acometidos por doença 
de Fabry. 

Ao mesmo tempo aprimorou seus 
conhecimentos sobre doenças ósseas 
com cursos na França e posteriormente foi 
aceito num Clinical Fellowship em Distúrbios 
Ósseos e Minerais na Washington University 
in St. Louis, um dos centros de referência 
em osteometabolismo nos EUA e referência 
em doenças raras ósseas do mundo. 
Retornou ao Brasil e ao Hospital Nove de 
Julho para continuar a cuidar dos pacientes 
reumatológicos, com especial atenção às 
doenças raras.

Conheça o Dr. Nilton Salles
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