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ecentemente o Rio de Ja-
neiro foi sede da 2ª Reu-
nião Técnica Nacional dos
Centros de Referência em
Osteogênese Imperfeita

(Crois) e Núcleos da Associação Brasi-
leira de Osteogênese Imperfeita (Aboi),
organizada pelo Centro de Referência
em Osteogênese Imperfeita do IFF
(Croiff). O encontro teve como princi-
pal objetivo a revisão da Portaria SAS/
MS nº 714, de 17 de dezembro de 2010,
que define, de forma simplificada, o pro-
tocolo clínico e as diretrizes terapêuti-
cas relacionadas ao tratamento da
osteogênese imperfeita no SUS, dando
prosseguimento ao que foi determina-
do no documento de 2001.

Henrique Benincaza dos Santos, fi-
lho do diretor da Aboi José Carlos Ge-
raldo dos Santos e ex-paciente do
Instituto Nacional de Saúde da Mulher,
da Criança e do Adolescente Fernan-
des Figueira (IFF/Fiocruz), afirma que o
suporte fornecido pelos centros de re-
ferência, em parceria com as associa-
ções de usuários, tem contribuído de
forma significativa para ajudar os por-
tadores a lidarem com a Osteogênese
Imperfeita (OI) e divulgar informações
qualificadas sobre a doença para pro-
fissionais de saúde e sociedade em ge-
ral, facilitando o diagnóstico. “Antes

ainda um longo caminho a percorrer,
sobretudo quando se trata da sua in-
clusão no mercado de trabalho. “Além
da dificuldade de conseguir emprego,
que é comum a todos, ainda temos a
falta de estrutura e preparação das
empresas para nos receber. Embora
tenhamos um percentual de 5% do
quadro de funcionários da empresa
destinado a portadores de deficiência
física, falta uma cultura adaptada. Te-
mos muito que avançar”, conclui.

Em 19 de dezembro de 2001 o Mi-
nistério da Saúde publicou a Portaria nº
2305, que  determinou o protocolo de
indicação de tratamento clínico da oste-
ogênese imperfeita com pamidronato
dissódico no Sistema Único de Saúde
(SUS) e definiu as normas para cadas-
tramento de centros de referência na
doença, entre outras providências. O
documento representou uma conquista
por regulamentar a atenção organizada,
coletiva e gratuita a uma doença gené-
tica que, embora rara, é reconhecida
pelo alto impacto à saúde do indivíduo.

O tratamento normatizado pela
portaria baseou-se nos estudos pionei-
ros de um grupo de pesquisadores ca-
nadenses, chefiado pelo médico Francis
Glorieaux, que percebeu ser possível
modificar a história natural dos porta-
dores da doença por meio do uso da-
quele medicamento, reduzindo o
número de fraturas e a dor crônica e
permitindo maior mobilidade aos paci-
entes e uma melhora significativa de
sua qualidade de vida.

O documento também designou o
IFF/Fiocruz como coordenador das infor-
mações clínicas geradas pelos 12 cen-
tros de referência em OI credenciados
em todo o país. Desde sua criação, em
abril de 2002, o Croiff vem assumindo
a missão de agregar, apoiar e inovar a
abordagem multidisciplinar da doença,
visando à facilitação do diagnóstico e à
promoção e acesso a novos métodos
terapêuticos para indivíduos portadores
e seus familiares.

disso, os portadores encaravam uma
situação dolorosa e não sabiam como
lidar com o problema. O apoio do IFF e
de outras organizações veio para mu-
dar completamente a visão que as pes-
soas têm da doença e os pacientes de
si mesmos. Começamos a acreditar
que é possível viver e conviver com as
nossas limitações, que temos capaci-
dade e estrutura psicológica para su-
perá-las”, comemora.

Segundo o coordenador nacional
dos Crois e responsável pelo Centro de
Genética Médica do IFF, Juan Clinton
Llerena Jr, a legislação que trata do aten-
dimento a portadores de OI poderia ser-
vir de modelo para regulamentar o
tratamento de outras doenças genéti-
cas raras no SUS. “As portarias relati-
vas à osteogênese oferecem instruções
sobre formação e exigências para ca-
dastramento de centros de referência,
indicam os responsáveis pela prestação
e pagamento dos serviços e descrevem
o processo de diagnóstico e tratamento
da doença. Dessa forma, doenças cuja
atenção ainda funciona por meio da
judicialização poderiam ter dispensação
de medicamentos e realização de pro-
cedimentos simplificada, gerando eco-
nomia para o Estado”, declara Llerena.

Para Henrique, apesar dos avan-
ços alcançados a partir da publicação
da primeira portaria no âmbito da aten-
ção à saúde dos pacientes com OI, há
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