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Resumo: Realizamos estudo de abordagem qualitativa, com objetivo de descrever os 
itinerários terapêuticos de crianças e adolescentes com Distrofia Muscular de Duchenne, 
atendidos no HUCAM. Visamos, a partir destes percursos, avaliar a implantação da recente 
Política de Assistência às pessoas com doenças raras. Os dados provêm de 12 entrevistas 
individuais, nas quais as mães ou responsáveis pelas crianças, com idades entre quatro e 
18 anos detalharam os caminhos pelos quais percorreram na busca pelo diagnóstico e 
tratamento. Pode-se verificar que a rede de atenção prevista em lei para reconhecimento, 
acolhimento, diagnóstico e tratamento destes, ainda se coloca como uma realidade distante.  

Palavras chaves. Política de assistência à saúde; Itinerário Terapêutico; Crianças e 

Adolescentes.  

Abstract: We carried out a qualitative study with the objective of describing the therapeutic 
itineraries of children and adolescents with Duchenne muscular dystrophy, attended at 
HUCAM. We aim, through them, to evaluate the implementation of the recent Assistance 
Policy for people with rare diseases. The data come from 12 individual interviews, in which 
the mothers or guardians of children, aged between four and 18 years, detailed the paths 
they have traveled in the search for diagnosis and treatment. It can be verified that the 
network of attention provided by law for recognition, reception, diagnosis and treatment of 
these, still places itself as a distant reality.  
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No Brasil, a partir dos anos 1980, houve uma grande alteração na Política de Saúde vigente 

no país. Como importante passo nesse processo, destaca-se a promulgação da 

Constituição Federal (CF) de 1988, que dispõe em seu artigo 196 que a saúde é direito de 

todo cidadão, cabendo ao Estado a responsabilidade e o dever de garanti-lo (BRASIL, 

1988).  

 

A incorporação da saúde no texto constitucional foi uma conquista das forças sociais 

organizadas em movimentos que desde a década de 1970 combatiam a ditadura militar e 

defendiam a redemocratização do Brasil (PAIM; ALMEIDA-FILHO, 2014). Dentre esses 

movimentos sociais, destaca-se a Reforma Sanitária Brasileira (RSB), trazendo um conceito 

amplo de saúde: como produto das condições de vida saudáveis e, portanto, condicionada e 

determinada por múltiplos fatores. A compreensão da saúde como produção social e direito 

possibilitou que as questões sociais, econômicas e subjetivas também fossem consideradas 

no fazer saúde. Teixeira, Souza e Paim (2014) ressaltam que a CF incorporou em seu texto 

a proposta de criação do Sistema Único de Saúde (SUS), referendada posteriormente pelas 

leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990.  

 

Assim, o SUS é uma nova formulação política e organizacional para o reordenamento dos 

serviços e ações de saúde. Baseado nos princípios doutrinários: UNIVERSALIDADE, que é 

a garantia de atenção à saúde por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão. EQÜIDADE, 

que significa assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade 

que cada caso requeira e, INTEGRALIDADE, que é, sem dúvida, o mais complexo e de 

difícil execução. Trata-se do reconhecimento na prática de que cada pessoa é um todo 

indivisível e integrante de uma comunidade; de que as ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde não podem ser compartimentalizadas; que as unidades prestadoras 

de serviço, com seus diversos graus de complexidade, configuram um sistema capaz de 

prestar assistência integral.  

Por outro lado, a organização do sistema é baseada em princípios organizativos tais como 

REGIONALIZAÇÃO e HIERARQUIZAÇÃO. Isso significa que os serviços devem ser 

organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente, dispostos numa área 

geográfica delimitada e com a definição da população a ser atendida. Isto implica na 

capacidade dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as modalidades 

de assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia disponível, possibilitando um 

ótimo grau de resolubilidade.  

Dessa forma, o acesso da população à rede deve se dar através dos serviços de Atenção 

Primária que se constituem como porta de entrada e devem estar qualificados para atender 



 

3 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

e resolver os principais problemas que demandam os serviços de saúde. Os demais 

deverão ser referenciados para os serviços de maior complexidade tecnológica 

(VASCONCELOS, PASCHE,2006). 

No entanto, a construção de um sistema de saúde unificado, é um processo lento, complexo 

e desafiador. E, apesar dos vários avanços desde sua criação os desafios e dificuldades a 

serem enfrentados e superados para o seu fortalecimento e consolidação são inúmeros.  

 

1.3 Redes de Atenção à Saúde 

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são fundamentais para a coordenação e a integração 

dos serviços e ações de Saúde, assim como para a integralidade e a qualidade do cuidado à 

saúde. São arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades 

tecnológicas integradas por meio do sistema de apoio técnico, logístico e de gestão que 

buscam garantir a integralidade do cuidado (Ministério da Saúde, 2010).  

Para a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), as redes de serviços integrais e 

integrados são uma das principais expressões operativas do enfoque da Atenção Primária à 

Saúde, contribuindo a efetivarem-se seus atributos, entre eles a cobertura e o acesso 

universal a ação intersetorial (OPAS; OMS, 2007).  

Assim criou-se a rede de atenção integral às pessoas com doenças raras e, a partir desta 

iniciativa, os usuários do SUS passaram a contar com uma rede de atendimento estruturada 

em serviços de atenção especializada e serviços de referência, que atuarão de forma 

transversal às demais redes temáticas prioritárias, em especial a Rede de Atenção à Pessoa 

com Deficiência (Brasil, 2014). 

1.4  Política nacional de atenção integral às pessoas com doenças raras 

Esta rede é parte integrante da Política nacional de atenção integral às pessoas com 

doenças raras instituída pela portaria Nº 199, de 30 de janeiro de 2014 que aprovou as 

Diretrizes para Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras que tem como objetivo 

reduzir a mortalidade, contribuir para a redução da morbimortalidade e das manifestações 

secundárias e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, oferecendo tratamento 

oportuno e redução de incapacidade e cuidados paliativos. Ela se presta, em especial, à 

orientação para a prevenção de anomalias congênitas, deficiência intelectual, erros inatos 

do metabolismo, doenças raras não genéticas e também ao reconhecimento do indivíduo 

com necessidade de atendimento em doenças raras (BRASIL, 2014).  
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1.5  Política de assistência integral à saúde da pessoa portadora de deficiência 

Esta Politica, assim como a Política de assistência integral à saúde da pessoa portadora de 

deficiência, fazem parte da discussão que realizamos no intuito de analisar sua efetividade. 

Ambas partem do pressuposto de que além da necessidade de atenção à saúde especifica 

da sua própria condição, trata-se de um cidadão que pode ser acometido de doenças e 

agravos comuns aos demais, necessitando, portanto, de outros tipos de serviços, além 

daqueles estritamente ligados à sua deficiência. Por isso devem envolver a família e a 

comunidade (BRASIL, 2010). 

Pois considera que é um processo de mão dupla, em que o indivíduo portador de 

deficiência, sua família e a comunidade, deverão ser trabalhados simultaneamente. Esta 

política se realiza como uma conquista graças à atuação das organizações dos pacientes e 

movimentos sociais, assegurando-lhes uma melhor qualidade de vida. Ainda que 90% das 

doenças raras não possuam tratamento especifico, para uma pequena minoria existe 

medicação conhecida como medicação órfã (de alto custo)  

As pessoas portadoras de doenças raras e de deficiência foram, por muitos anos, tratadas 

com desprezo e desrespeito quanto aos seus direitos, os que a motivou a se organizarem 

em grupos e promoverem um forte movimento de participação política no âmbito do 

processo de redemocratização do Brasil. Esse espaço foi construído com muita luta, 

embates políticos, mas também, com conquistas importantes, embora, em muitos momentos 

sob a omissão do governo e com total invisibilidade por parte da sociedade. 

O esforço de garantir e ampliar a participação da sociedade brasileira nas decisões 

governamentais acerca das pessoas portadoras de deficiência foi materializado na 

realização de duas Conferências Nacionais sobre os Direitos das Pessoas Portadores de 

Deficiência nos anos de 2006 a 2008. É essencial destacar o papel dos conselhos de 

pessoas com deficiência, que definiu os rumos da Política Nacional de Inclusão da Pessoa 

Portadora de Deficiência em nosso país, por meio das deliberações das conferências 

nacionais, fortalecendo o caráter deliberativo e participativo da sociedade civil no processo 

de desenvolvimento do país.  

 

2. OBJETIVO 

Tendo em vista toda a problemática exposta, tivemos como objetivo conhecer o caminho 

percorrido pelas crianças e adolescentes com Distrofia Muscular Progressiva de Duchenne 
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que procuram o Hospital das Clinicas (HUCAM) para diagnóstico e tratamento desta doença 

rara que causa deficiência.  

 

3. MÉTODO 

A descrição detalhada e problematização do deste trajeto é uma metodologia denominada 

Itinerário Terapêutico (CABRAL, et.al 2011). Com este método pudemos não apenas 

evidenciar os percalços e dificuldades pelas quais passam os pais e responsáveis pelas 

crianças com esta síndrome, mas também tecer considerações sobre a presença ou 

ausência da rede de atenção à pessoa portadora de doença rara, na abrangência deste 

estudo, ou seja, no Espírito Santo. 

O itinerário é conceituado como o conjunto de planos, estratégias e projetos voltados para o 

tratamento da aflição, permitindo estabelecer a relação entre a dimensão sociocultural e a 

conduta singularizada de cada indivíduo. Nesse caso específico também se prestou para 

avaliarmos a implantação da recente Política de Atenção às Pessoas com Doenças Raras. 

Na literatura socioantropológica esta modalidade de pesquisa tem sido bastante explorada, 

inclusive na área de saúde, e tem recebido o nome de Itinerário Terapêutico , que tem como 

principal objetivo interpretar os processos pelos quais os indivíduos ou grupos sociais, 

avaliam e aderem (ou não) à determinada forma de tratamento. Essa problemática 

fundamenta-se na evidência de que os indivíduos encontram diferentes maneiras de 

resolver os seus problemas de saúde. O itinerário é conceituado como o conjunto de planos, 

estratégias e projetos voltados para o tratamento da aflição, permitindo estabelecer a 

relação entre a dimensão sociocultural e a conduta singularizada de cada individuo. Nesse 

caso específico também se prestou para avaliarmos a implantação da recente Política de 

Atenção às Pessoas com Doenças Raras.  

Participaram deste estudo 12 dos responsáveis pelas 37 crianças e adolescentes com DMD 

que fazem acompanhamento no ambulatório. Oito deles provenientes dos municípios da 

Região Metropolitana de Vitória e quatro do interior do Estado, representando o conjunto de 

procedência e idade que variou entre quatro de 18 anos. As entrevistas foram feitas própria 

pesquisadora, baseadas em roteiro semiestruturado, duraram em torno de 20 minutos e 

somente tiveram início após a leitura e assinatura do TCLE. As entrevistas foram gravadas 

em áudio e transcritas para análise. Os itinerários foram comparados para que pudéssemos 

elaborar a descrição do conjunto dos dados.  
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4. RESULTADOS OBTIDOS 

Observa-se que o inicio da doença, ou seja, os primeiros sinais e sintomas que chamaram a 

atenção dos pais ocorreram entre os dois e os três anos, porém um deles relata que se deu 

conta de algo estranho no caminhar do seu filho aos quatro anos e dois outros aos sete 

anos.  

A partir de perceberem algo estranho no comportamento motor de seus filhos, as mães 

procuraram por ajuda médica de ortopedistas pediátricos. E, na ausência de respostas para 

suas aflições, muitas também procuraram por pediatras, algumas por cardiologistas e duas 

buscaram por psiquiatras, seguindo a orientação dos ortopedistas. 

Importante ressaltar que a maioria dos entrevistados, ao perceber os primeiros sinais, 

recorreu aos serviços de saúde particulares/convênio. E apenas três utilizaram a porta de 

entrada do sistema SUS. Entretanto, chama a atenção o fato de que nenhum dos 

profissionais consultados se atentou para a possibilidade destas crianças estarem 

apresentando sinais e sintomas da Distrofia Muscular. O que nos faz pensar que o não 

encaminhamento correto não se restringe à falta de resolubilidade da rede pública e sim ao 

desconhecimento geral sobre os sinais iniciais da doença por parte dos médicos pediatras e 

ortopedistas.  

Sem encontrar respostas para suas questões junto aos pediatras consultados os pais 

recorreram ao neuropediatra. Isso ocorreu, não porque entendessem ser um sintoma 

neurológico, mas afirmam nas entrevistas que o fizeram seguindo sugestão de vizinhos, 

professores e parentes.  

É preciso ressaltar que cada um dos Itinerários guarda singularidades de tempo e trajeto até 

o estabelecimento do diagnóstico. Dos entrevistados, nove passaram pelo Hospital Infantil 

de Vitoria e três pelo Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (CREFES) antes de 

chegarem até o ambulatório de genética médica do HUCAM, onde, finalmente, se 

estabeleceu o diagnóstico e se iniciou o tratamento propriamente dito. Dois responsáveis 

relatam que não conseguiram neuropediatra entre seus contatos e foram encaminhados 

para o Hospital Infantil pelos profissionais da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE).  

Em outro caso, o familiar narra que foram solicitados vários exames pelo neuropediatra 

particular: Creatinofosfoquinase (CPK) e Ácido Desoxirribonucleico (DNA). Porém, mesmo 
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sendo feitos, tais exames não possibilitaram a certeza diagnóstica. Devido a isso a criança 

foi encaminhada para o Instituto Genoma em São Paulo, onde foi feito biópsia muscular o 

que possibilitou o diagnóstico preciso. Outros dois falam que chegaram ao Hospital Infantil 

de Vitoria com ajuda de amigos. E outros quatros responsáveis só conseguiram acessar o 

profissional de neuropediatria na rede privada e, em seguida, por seu intermédio, foram 

encaminhados ao Hospital Infantil de Vitória. 

O tempo entre os primeiros sinais e sintomas até o fechamento do diagnóstico foi longo na 

maioria dos casos. De acordo com a narrativa dos 12 entrevistados, ocorreu em média em 

seis anos. Ou seja, mesmo que os sinais e sintomas tenham surgido por volta dos três e 

quatro anos de idade, o diagnóstico somente foi fechado aos nove ou dez. Um dos 

responsáveis relata que seu filho só conseguiu fechar o diagnóstico com dez anos de idade, 

depois de muito tentar durante seis anos. A mãe relata que precisou usar de seu próprio 

conhecimento para chamar a atenção do profissional sobre a situação:  

Entre os Itinerários, um caso especial desponta, pois uma das crianças obteve o diagnóstico 

aos três anos de idade. Caso esta fosse uma das mais novas entrevistadas, poderíamos 

pensar que finalmente a RAS estava pronta para tal diagnóstico, porém tal fato ocorreu 

porque a criança estava internada no Hospital Infantil para cuidado de outra patologia. 

Naquela ocasião foi observado que a criança, ao mudar de posição, apresentava fraqueza. 

O médico então solicitou os exames e estabeleceu, bastante precocemente em relação aos 

demais, o diagnóstico para DMD. Assim sendo, o médico encaminhou para o neuropediatra 

que conseguiu fechar o diagnóstico. Já outras duas entrevistadas comentam que foram para 

São Paulo para que seus filhos fizessem exame de biópsia muscular, definindo assim o 

DMD, um depois de três anos de tentativas e outro depois de quatro anos de tentativas 

infrutíferas para obter respostas às suas dúvidas. 

Essas crianças chegaram ao ambulatório de genética médica do HUCAM por intermédio de 

encaminhamento. Oito deles vindos do Hospital Infantil de Vitória e quatro encaminhados 

pelo CREFES, o tempo médio de chegada ao ambulatório de genética médica é de três 

anos. 

A pouca eficácia ou inexistência da RAS, no que diz respeito aos portadores de DMD, fica 

ainda mais explícita quando investigamos se estas crianças, agora já com diagnóstico 

confirmado, têm acesso aos demais procedimentos terapêuticos a que têm direito. De 

acordo com o relato de nove entrevistados responsáveis pelas crianças e adolescentes que 

fazem acompanhamento no ambulatório de genética médica no HUCAM, é muito difícil 

acessar outros serviços de especialidade que fazem parte do protocolo do DMD, tais como 
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Fisioterapia, Psicologia, Fonoaudiologia e Nutrição. Elas relatam que encontram dificuldades 

para marcar tais consultas e obter estes tratamentos. 

De acordo com o Art.8° da Portaria n° 199, de 30 de janeiro de 2014, que institui a Política 

Nacional de Atenção Integral às Doenças Raras, são responsabilidades comuns do 

Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios em seu âmbito de atuação: garantir que todos os serviços de saúde que prestam 

atendimentos a pessoas com doenças raras possuam infraestrutura adequada, recursos 

humanos capacitados e qualificados, recursos materiais, equipamentos e insumos, de 

maneira a garantir o cuidado necessário.  

Verifica-se nestes relatos que tais garantias de direitos não vêm sendo asseguradas a estas 

crianças e adolescentes. Mesmo assim, cônscios da necessidade deste tipo de suporte 

terapêutico, os pais ou responsáveis não desistem da procura por outros profissionais. Três 

deles tiveram acesso a estes profissionais buscando os serviços da APAE de seus 

municípios, todos da região metropolitana. Com este acesso obtiveram acompanhamento de 

psicólogos, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. Uma entrevistada relata que seu neto faz 

acompanhamento com profissionais de fisioterapia por meio da EMESCAM. Os demais pais 

nunca procuraram outro tipo de atendimento e, portanto, não fazem acompanhamento com 

outros profissionais, e nem mencionam se sentiram necessidade de fazê-lo. 

Para a totalidade dos pais ou responsáveis entrevistados, o serviço de saúde do ambulatório 

de Pediatria do HUCAM, é bom. Porém percebem que embora finalmente tenham 

encontrado um local que parece compreender as necessidades de saúde destas crianças e 

adolescentes e que ali sejam bem atendidos, fica claro que mesmo sem ter conhecimento 

de seus direitos, eles sabem que aquele atendimento apesar de bom, não é integral.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Não resta dúvida de que o Itinerário terapêutico percorrido por estes pais e responsáveis 

não foi fácil. Constatamos que durante seis anos estas pessoas peregrinaram de 

profissional em profissional para finalmente conseguir um diagnóstico. Ainda mais sabendo 

que se trata de um diagnóstico sombrio, pois, como vimos esta é uma patologia que não é 

reversível e o máximo que se pode oferecer são cuidados paliativos para garantir uma 

sobrevida com maior qualidade. 

Desta forma, não surpreende que ao serem perguntados sobre o que esperam do futuro, 

uma entrevistada relate “prefiro não pensar no futuro, eu prefiro não sofrer por 

antecedência”. Certamente esta mãe tem clareza de que seu filho muito provavelmente não 
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sobreviverá após os 20 anos. Outra menciona “eu vivo um dia pós o outro, amanhã posso 

ter uma surpresa”, na esperança de que alguma descoberta científica venha mudar o atual 

quadro. Porém, os demais entrevistados, muito provavelmente porque orientados pelos 

profissionais do ambulatório de genética medica do HUCAM, afirmam que apenas esperam 

uma melhor qualidade de vida para meus filhos.  
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