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CONSULTA PÚBLICA 
 

DOENÇAS RARAS:  OS DESAFIOS DA EUROPA 
 
 

PERGUNTA 1: A DEFINIÇÃO ACTUAL DA UE DE DOENÇA RARA É SATISFATÓRIA? 
 
Penso que sim. 
 
 
PERGUNTA 2: CONCORDA QUE EXISTE UMA NECESSIDADE URGENTE PARA 
MELHORAR A CODIFICAÇÃO E A CLASSIFICAÇÃO NESTA ÁREA? 
 
Sim.  Deve ser o mais uniforme possível. 
 
 
PERGUNTA 3: UM INVENTÁRIO EUROPEU DAS DOENÇAS RARAS PODE AJUDAR O 
VOSSO SISTEMA  
 
Sim. Também ajudaria se houvesse uma especialização médica em 
doenças raras – tipo generalista em doenças raras – e “um manual de   
procedimentos a ter em conta sempre que surgisse um caso suspeito 
de ser doença rara; cada um destes casos deveria ser seguido até se 
chegar a uma conclusão sobre a patologia, e o seguimento a dar-lhe 
seria decidido de acordo com a natureza da doença: rara teria um 
tratamento, não rara teria o tratamento normal dado ao caso das 
doenças não raras. 
 
 
PERGUNTA 4: AS REDES EUROPEIAS DE REFERÊNCIA DEVERIAM PRIVILEGIAR A 
TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO? A MOBILIDADE DE DOENTES? AMBAS? DE QUE 
MODO? 
 
Sim, divulgando a informação existente, servindo-se das associações 
de doentes como canais de divulgação de informações, para a 
transferência de conhecimento. Quanto à mobilidade de doentes, 
deveriam ser criados centros de referência regionais, devido à 
disparidade de tamanho dos países europeus; junto ou adstritos a 
esses centros deveria haver um centro de apoio para os doentes que 
vêm de uma região mais distante do centro de referência de que 
necessitam.  O número de centros deveria depender do número de 
pessoas atingidas por determinada patologia. Eventualmente, poderá 
haver patologias para as quais um único centro europeu seja 
suficiente. 
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PERGUNTA 5: OS INSTRUMENTOS EM LINHA E ELECTRÓNICOS DEVERIAM SER 
APLICADOS NESTE DOMÍNIO? 
 
Sim. Aproveitando a facilidade oferecida pelos meios de comunicação 
electrónicos, os doentes devem ser sempre copiados de todas as 
comunicações relevantes referentes ao seu caso, quer através do seu 
centro de tratamento e/ou investigação, quer através da associação de 
que fazem parte. 
 
 
 
PERGUNTA 6: O QUE PODE SER FEITO PARA MELHORAR O ACESSO AO ENSAIO DE 
QUALIDADE PARA AS DR? 
 
No seguimento da resposta anterior, aproveitando os meios de 
comunicação electrónicos, manter os doentes e equipas médicas e 
investigadoras respectivas, assim como as associações de doentes, 
informadas sobre a evolução e os melhoramentos dos ensaios e 
investigações; isto permitirá que os interessados estejam sempre ao 
corrente da situação referente à sua doença, habilitando-os, assim, a 
candidatarem o seu caso a ensaios, através do(s) seu(s) médicos ou 
até directamente (sujeitando-se naturalmente a um rastreio feito por 
equipa especializada).  
 
 
 
PERGUNTA 7: VÊ UMA GRANDE NECESSIDADE DE SE REALIZAR UMA AVALIZAÇÃO A 
NÍVEL DA UE DO POSSÍVEL RASTREIO DA POPULAÇÃO EM TERMOS DE DR? 
 
Sim, acho muito útil conhecer o número de europeus atingidos por 
uma doença rara, principalmente no caso das doenças mais graves e 
incapacitantes. O rastreio deveria ser feito através dos centros de 
referência, sempre que já existam, de modo a que o doente 
recenseado seja sempre informado sobre os avanços (e eventuais 
recuos) da investigação e tratamento referente ao seu caso, e possa, 
do mesmo modo ir informando a equipa médica e/ou investigadora 
sobre factos relevantes do seu estado. No caso de inexistência de 
centro de referência o rastreio deve ser feito através dos hospitais 
públicos que dão assistência ao doente. 
 
 
PERGUNTA 8: PREVÊ A SOLUÇÃO DO PROBLEMA DA ACESSIBILIDADE AOS 
MEDICAMENTOS ÓRFÃOS A UMA ESCALA NACIONAL OU À ESCALA DA UE? 
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À escala da UE. 
Quanto às medidas preventivas primárias, acho-as de toda a utilidade. 
Acho que deve haver uma campanha de esclarecimento genérico a 
nível de toda a população, a partir da idade fértil.  
 
As melhores práticas em termos de cuidados em matéria de DR devem 
ser monotorizadas pelos centros de referência respectivos. Quando 
não existe o centro de referência, deve haver pelo menos um centro 
de doenças raras, que estabeleça os parâmetros de referência a nível 
dos EM e acompanhe a sua aplicação. 
 
Quanto à igualdade de acesso aos medicamentos órfãos, o relatório a 
apresentar ao Conselho e Parlamento Europeu identificando os 
estrangulamentos e propondo as alterações legislativas garantes de 
igualdade de acesso àqueles medicamentos, deve ser anual. Quanto 
ao seu financiamento, deve ser feito ao nível mais elevado possível, 
uma vez que serão sempre medicamentos com um preço elevado, mas 
tendo também em consideração o efeito de melhora de sintomas que 
provoca no doente, assim como a gravidade do seu estado.   
 
 
PERGUNTA 9: A UE DEVERIA TER UM REGULAMENTO RELATIVO A DISPOSITIVOS 
MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS ÓRFÃOS? 
 
Sim. 
 
 
PERGUNTA 10: QUE TIPO DE SERVIÇOS SOCIAIS E EDUCATIVOS ESPECIALIZADOS 
PARA PACIENTES COM DR E SUAS FAMÍLIAS DEVERIA SER RECOMENDADO A NÍVEL DA 
UE E A NÍVEL NACIONAL? 
 
Acho que deveria haver serviços sociais especializados; a sua 
existência deveria ser dada a conhecer ao doente e familiares, que 
sendo portadores de uma comunicação escrita pelo médico, poderiam 
recorrer ao apoio desse serviços sempre que quisessem. Seriam esses 
serviços sociais especializados a dar a conhecer ao doente e seus 
familiares todos os mecanismos de apoio existentes para o seu caso e 
a prestar-se a activá-los. Penso que os apoios deveriam ser dados por 
equipas multidisciplinares que reuniriam periodicamente para avaliar a 
situação do doente e as alterações a introduzir no seu 
acompanhamento.  
Deveria considerar-se também a existência de programas de ocupação 
e ou formação para adultos, sempre que possível, integrados em 
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programas existentes para pessoas saudáveis. Talvez pensar num 
regime de quotas. 
 
 
 
PERGUNTA 11: QUE MODELO DE GOVERNAÇÃO E REGIME DE FINANCIAMENTO 
SERIAM ADEQUADOS PARA OS REGISTOS, AS BASES DE DADOS E OS BIOBANCOS? 
 
Penso que deve apoiar-se o trabalho e o desenvolvimento do 
Eurobiobank (EBB). Esta instituição deveria contactar todos os estados 
membros, no sentido de que cada estado tivesse pelo menos um 
representante no EBB, sendo este preferencialmente uma entidade 
ligada à investigação. O EBB poderia trabalhar de perto com os centros 
de referência de doenças raras, no que se refere ao registo de 
doentes, seus tratamentos e evolução do estado. Todos os estados 
membros devem obrigatoriamente participar e colaborar com o EBB, 
participando a esta instituição as patologias raras de que vão tendo 
conhecimento nos respectivos estados. 
O financiamento para a organização seria, basicamente, uma 
percentagem ganhos anuais da indústria farmacêutica em cada estado 
membro. Além deste financiamento pode sempre recorrer-se a 
patrocinadores, angariados na sociedade, sendo todos os contributos 
ligados ao desenvolvimento da investigação de doenças raras isentos e 
dedutíveis nos impostos. 
 
 
PERGUNTA 12: COMO VÊ O PAPEL DE PARCEIROS (INDÚSTRIA E ORGANIZAÇÕES 
CARITATIVAS) NUMA ACÇÃO DA UE EM MATÉRIA DE DOENÇAS RARAS? QUE MODELO 
SERIA MAIS ADEQUADO? 
 
Estou de acordo com a exposições feitas sobre biomarcadores, 
protecção dos dados, redes de investigação para doenças raras, na 
qual saliento a importância que deve ser dada à investigação social em 
matéria de DR, coordenação entre agências de financiamento e 
intensificação da investigação. Estou de acordo quanto ao apoio que 
deve ser dado a nível nacional aos ensaios clínicos académicos 
independentes, sendo que sempre que estes se manifestarem 
importantes devam ser comparticipados financeiramente pela UE, uma 
vez que os orçamentos nacionais para a investigação diferem muito de 
estado para estado. 
A colaboração de empresas, instituições ou organizações deve ser 
incentivada: empregar pessoas portadoras de deficiência, contribuir, 
monetariamente ou em espécie, para a investigação de doenças raras. 
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PERGUNTA 13: CONCORDA COM A IDEIA DE POSSUIR PLANOS DE ACÇÃO?  EM 
CASO AFIRMATIVO, OS MESMOS DEVERIAM SER A NÍVEL NACIONAL OU REGIONAL NO 
SEU PAÍS?  
 
Sim, concordo. Julgo que no caso do meu país – Portugal – por ser um 
país pequeno, os planos de acção devem ser a nível nacional, sendo, 
se possível, por uma questão de dimensão, articulados com o planos 
de acção espanhol; teríamos, assim, a nível europeu, a Região (da 
Península) Ibérica. 
 
 
 
PERGUNTA 14: CONSIDERA NECESSÁRIO INSTITUIR UMA NOVA AGÊNCIA EUROPEIA 
PARA AS DR E LANÇAR UM ESTUDO DE VIABILIDADE EM 2009?  
 
Sim ao desenvolvimento e rigor dos indicadores de saúde, para que 
possam ser eficazes. 
Sim à organização de conferências europeias sobre DR e à sua 
articulação com o Comité Consultivo da UE em matéria de DR. 
Sim à criação de um comité consultivo da UE, em matéria de doenças 
raras. De acordo com tudo o que vem exposto, sendo que o boletim de 
informação electrónico sobre DR poderia ser feito de parceria ou de 
acordo com o da EURORDIS, quanto a mim bastante bem feito, 
abrangente e utilizando uma linguagem bastante acessível.   
Sim à criação de um fundo para as DR, com o objectivo de assegurar e 
incentivar as diversas organizações necessárias às actividades 
relacionadas com as doenças raras, desde os centros de referência, às 
bases de dados, passando por centros de tratamento e 
acompanhamento. 
Sim à criação de uma agência europeia para as DR, que incluísse 
obrigatoriamente doentes e/ou familiares de doentes, que teriam 
mandatos de dois anos. 
 
Penso que o relatório regular sobre a situação das DR na UE deveria 
ter uma periodicidade de 2 anos. 
 
 
Inês Faria 
13 Fev.2008 
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