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RESUMO 

Segundo dados do Ministério da Saúde existem cerca de 15 milhões de indivíduos 

com alguma Doença Rara (DR) no Brasil, atualmente. Tais são definidas como 

enfermidades que afetam até 65 pessoas em cada 100.000 (Organização Mundial 

da Saúde). Diante do quadro e dada a sua complexidade, foi aprovada a Portaria Nº 

199 (de 30 de janeiro de 2014) que cria a Política Nacional de Atenção Integral às 

Pessoas com Doenças Raras no Sistema Único de Saúde (SUS), que tem como 

objetivo a melhoria da qualidade de vida das pessoas com DRs. Como parte da 

estratégia, há a necessidade de se conhecer a percepção da população sobre o 

tema, para que políticas públicas de promoção à saúde possa ser efetivas. Com 

base nestas considerações, o presente trabalho teve por objetivo conhecer as 

percepções dos munícipes de Santos sobre DRs, facilitando a identificação de 

lacunas quanto à informação sobre o tema. Após a aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP/UNISANTA), 100 indivíduos maiores de 18 anos residentes em 

Santos/SP foram abordados e entrevistados mediante um questionário contendo 11 

perguntas fechadas e de múltipla escolha. A análise dos resultados foi feita de forma 

descritiva e estatística e por meio desta, pôde-se concluir que a percepção dos 

entrevistados sobre o conhecimento de DRs é pequena e que a divulgação de 

material informativo sobre DRs é insuficiente.  
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (WHO; OMS) Doença Rara 

(DR) é definida como a enfermidade que afeta até 65 pessoas em cada 100.000 

indivíduos, ou seja, 1,3 para cada 2.000 pessoas. Estima-se que existam de 6.000 a 

8.000 DRs diagnosticadas, sendo 80% delas de origem genética, tais como 

síndrome de Angelman, síndrome de Gaucher, Adenoleucodistrofia, Fibrose Cística 

entre outras. As demais seriam causadas por fatores ambientais, infecciosos ou 

imunológicos. Síndrome de Goodpasture e síndrome de Addison estão entre os 

exemplos desse segundo grupo (BOY et al. 2009, ORPHANET 2014, WHO 2013). 

Se individualmente elas atingem um número restrito de indivíduos, em 

conjunto acabam por afetar uma parcela considerável da população mundial, algo 

entre 6% e 8% ou 420 a 560 milhões de pessoas. Desse total, segundo dados do 



Ministério da Saúde, cerca de 15 milhões estão no Brasil (WHO 2013, BRASIL 

2014). 

Com manifestação tendo início ainda na infância (em 75% dos casos), 

algumas DRs são crônicas, progressivas, degenerativas e incapacitantes e juntas 

contribuem significativamente para a morbimortalidade nos primeiros 18 anos de 

vida. Pelo fato de possuírem características comuns a outras doenças, o processo 

de conclusão diagnóstica torna-se difícil, causando, dessa forma, sofrimento 

prolongado ao paciente e sua família, bem como diminuição da qualidade de vida 

(WHO 2013; ORPHANET 2014). 

No panorama complexo das DRs existem ao menos três situações bastante 

peculiares: 95% das DR não possuem tratamento e demandam serviços 

especializados de reabilitação que garantam ou melhorem a qualidade de vida dos 

pacientes; 2% podem beneficiar-se de medicamentos órfãos capazes de interferir na 

evolução da doença e os 3% restantes contam com tratamentos já estabelecidos 

para outras doenças e que ajudam a atenuar os sintomas. Dessa forma, quando 

existe tratamento para a DR, o mesmo costuma ser de alto custo, fazendo com que 

pacientes e famílias enfrentem diversas barreiras para conseguir tratamento 

especializado e medicamentos (INTERFARMA 2013).  

Devido aos fatos: (1) de existir medicamentos órfãos registrados na ANVISA 

apenas para 14 DRs, mas que não estão disponíveis no SUS, fazendo com que 

familiares precisem lutar judicialmente para obter o tratamento adequado, (2) déficits 

de geneticistas para desenvolver pesquisas no tema, (3) pouco investimento por 

parte do governo e empresas e (4) os poucos centros de estudo em DR se 

concentrarem nas áreas mais ricas do país, entre outros, observa-se a necessidade 

de estabelecimento de uma política brasileira integrada de tratamento das DRs, para 

que o atendimento não continue a ser realizado de forma tão fragmentada como 

atualmente (INTERFARMA 2013). 

Nesse sentido, em 2009 o Ministério da Saúde publicou a portaria que 

instituiu a Política Nacional de Atenção Integral em Genética Clínica no SUS e 

recentemente foi aprovada a PORTARIA Nº 199 (de 30 de janeiro de 2014) que cria 

a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no Sistema 

Único de Saúde (SUS). Ela objetiva reduzir a mortalidade, contribuir para a redução 

da morbimortalidade e das manifestações secundárias e a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas, por meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, 



tratamento oportuno, redução de incapacidade e cuidados paliativos. Ela estabelece 

a criação de Serviços de Atenção Especializada e Centros de Referência em 

Doenças Raras, e deverão oferecer assistência especializada e integral, prestada 

por equipe multidisciplinar (BRASIL 2014). 

Apesar do impacto que essa portaria causou nos meios de comunicação 

ainda é grande a falta de informação entre a população, podendo gerar, 

consequentemente, problemas no reconhecimento, encaminhamento dos casos, 

atendimento e acesso às ações de promoção da saúde e ofertas de cuidados aos 

pacientes. 

Dessa forma, a educação em saúde assume importância ímpar, uma vez que 

se trata de instrumento básico para conscientizar e informar a população. Entretanto, 

para que as estratégias de educação em saúde sejam efetivas faz-se necessário 

conhecer a concepção da população quanto às DRs. Assim, estudos como o aqui 

apresentado são justificados pela oportunidade de se conhecer as percepções dos 

indivíduos sobre Doenças Raras e o quanto de informação está acessível à 

comunidade. 

 

2. OBJETIVOS  

O objetivo do presente estudo foi fazer um levantamento sobre as percepções 

dos munícipes de Santos (SP) em relação a Doenças Raras e identificar possíveis 

lacunas de informação sobre o tema.  

 

3. METODOLOGIA 

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos (CEP-UNISANTA) sob o número CAAE: 

30483514.0.0000.5513 e segue todas as diretrizes exigidas pela Resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde.  

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, de caráter quali quantitativo, 

realizado a partir de um questionário contendo 11 perguntas fechadas e de múltipla 

escolha. O questionário foi aplicado a 100 indivíduos maiores de 18 anos, sendo 50 

do sexo feminino e 50 do sexo masculino, que residem no município de Santos/SP, 

cidade escolhida como modelo para a execução do trabalho. Após a aplicação dos 

questionários, foi feita uma análise estatística dos dados obtidos, mesmo aqueles 

cujas questões os indivíduos não souberam responder. 



 

4. DESENVOLVIMENTO 

O presente estudo teve como propósito fazer um primeiro levantamento sobre 

a percepção dos indivíduos residentes em Santos (SP) quanto às Doenças Raras. 

Para isso, durante o mês de junho de 2014 foram aplicados 100 questionários aos 

munícipes que transitavam pela Praça Mauá, localizada no centro da cidade de 

Santos/SP, escolha essa feita com base no fluxo grande de pessoas de várias 

classes sociais, idade e perfis. 

A abordagem foi aleatória e a pesquisa foi realizada até atingir o número 

estipulado de 50 entrevistas para cada gênero (masculino e feminino). As mesmas 

foram feitas somente após o convite para a participação na pesquisa ser aceito, 

mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Por não se tratar de uma amostra probabilística, a análise dos resultados foi 

descritiva e estatística por meio do programa Microsoft Office Excel 2010. Apesar de 

a casuística a ser estudada não ser representativa da população residente no 

município, os resultados por ela gerados poderão fornecer informações de grande 

importância para a elaboração de futuros estudos na mesma cidade (aumentando a 

amostra e tornando-a probabilística) ou em outros municípios da Baixada Santista e, 

consequentemente, oferecendo novos dados para propostas de educação em 

saúde.  

Após a aplicação de todos os questionários os dados gerados foram 

analisados, apresentados sob a forma de gráficos e discutidos. 

 

 

5. RESULTADOS  

Por meio da análise dos resultados para a questão nº 1 foi observado que a 

maior parte dos entrevistados (60% do sexo masculino e 72% do sexo feminino) 

reconheceu já ter ouvido falar sobre doenças raras (Gráfico 1). 34% dos voluntários 

entrevistados e 20% das mulheres abordadas alegaram já terem ouvido sobre o 

assunto, mas não saber o que é. Apenas 6% dos homens e 8% das mulheres 

admitiram não terem ainda escutado o termo. Esses dados analisados isoladamente 

poderiam levar à subjeção de que os munícipes possuem boa percepção acerca do 

assunto.  

  



Gráfico 1: Você já ouviu falar sobre Doenças Raras? 

 

Entretanto, quando solicitado aos entrevistados um exemplo de DR, 74% dos 

homens e 70% das mulheres não souberam responder. Entre os entrevistados que 

responderam afirmativamente, 26% eram do sexo masculino e 30% do sexo 

feminino. Porém, dessas parcelas apenas 8% das doenças citadas eram de fato 

DRs, entre elas a síndrome de Cushing, síndrome de Guillain-Barré, síndrome de 

Proteus e síndrome de West (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2:  Exemplo de Doença Rara 

 

Entre os que citaram uma DR correta, quando questionados o motivo pelo 

qual se lembraram da doença, 75% justificaram, pois havia algum membro da família 

ou conhecido com a DR. Os outros 25% responderam que leram a respeito da 

enfermidade.  

 



Gráfico 3: Porque Doenças Raras recebem este nome. 

 

  

 Por meio do gráfico 3, na qual é questionado o por quê das DRs receberem 

esse nome, observa-se que a maior parte dos entrevistados (58% dos homens e 

46% das mulheres) associa à baixa frequência nas quais as mesmas ocorrem na 

população. Entretanto, uma parcela significativa (24% dos homens e 16% das 

mulheres) correspondeu o nome ao desconhecimento das pessoas. Relacionar as 

duas primeiras opções foi o que 18% dos homens entrevistados e 30% das 

mulheres fizeram. Apenas 8% das mulheres não souberam responder (Gráfico 3). 

 

Gráfico 4: Aconselhamento genético 

 

 



Os entrevistados foram questionados sobre seu conhecimento sobre a 

hereditariedade de muitas DRs e necessidade de aconselhamento genético, nota-se 

que essa informação apresentou resultados proporcionais entre as respostas 

afirmativas e negativas em ambos os gêneros.  (Gráfico 4)  

 

Gráfico 5: Diagnóstico e tratamento 

 

 

Quanto ao diagnostico e tratamento das DRs, a maioria dos participantes, 

afirmaram conhecer essa informação (Gráfico 5). 

 

Gráfico 6: Medicamentos órfãos 

 

  



  Quanto à definição de Medicamentos órfãos (São remédios específicos para 

Doenças Raras e por isso as indústrias farmacêuticas não querem produzi-los em 

condições normais de comercialização. Isso porque o valor que a indústria gastaria 

em produzir o remédio não seria recuperado nas vendas, que aconteceriam em 

pequena quantidade), a maior parte dos entrevistados (66% dos homens e 80% das 

mulheres) afirmaram não conhecerem (Gráfico 6). 

 

Gráfico 7: Conhecimento da PORTARIA Nº 199 

 

  

Outro questionamento foi em relação a recente PORTARIA Nº 199 (de 30 de 

janeiro de 2014) que cria a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com 

Doenças Raras no Sistema Único de Saúde (SUS). Em ambos os sexos, conforme o 

gráfico 7, 72% dos participantes não sabiam sobre essa informação.  

 

Gráfico 8: Grupos de apoio ao paciente de Doença Rara e sua família 

 



Foi perguntado também sobre a existência, no Brasil, de grupos de apoio ao 

paciente de Doença Rara e sua família. Assim como também visualizado na questão 

anterior, quase 75% dos voluntários alegaram desconhecimento da informação 

(Gráfico 8).  

Ao final, os participantes foram questionados quanto à divulgação de material 

informativo sobre Doenças Raras ser suficiente. Como se esperava, a grande maioria 

(78% masculino e 82% feminino) afirmou ser insuficiente. 

Segundo Oliveira et al (2012), percebe-se que estamos, diante de um 

complexo problema de Saúde Pública. A falta de conhecimento sobre os 

mecanismos da doença, baixa conscientização da sociedade e consequente falta de 

massa crítica recomenda a criação de políticas robustas para sua mitigação. Esses 

dados corroboram com a necessidade de ações nos seguintes campos: a) 

informação; b) formação e pesquisa; c) diagnóstico; d) organização: iniciativas, 

planos e programas; e) apoios e ajudas sociais. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto conclui-se que a percepção dos munícipes de Santos/SP, 

sobre Doenças Raras e de informações ligadas a elas, como a recente portaria 

aprovada, medicamentos órfãos e grupos de apoio aos pacientes, é bastante 

pequena. Ainda que os entrevistados tenham alegado conhecer a respeito, 

evidenciou-se que essa percepção é superficial ou mesmo errônea e que, portanto, 

existe a necessidade de implantação de estratégias de educação em saúde para 

sanar as diversas lacunas de informação sobre o tema, que sirvam para a melhora 

da percepção da população.  
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