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Iniciativa que alia sustentabilidade e educação
é apresentada oficialmente a professores,
orientadores e diretores de mais de duas
dezenas de escolas da rede municipal
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Dia mundial das doenças raras:
saiba o que é atrofia muscular espinhal
Há dez anos, o dia 29 de fevereiro foi escolhido para marcar o
Dia Mundial das Doenças Raras,
justamente por ser um dia raro.
Nos anos não bissextos, como
2018, a data é lembrada um dia
antes. Ultimamente, muito tem
se falado sobre as doenças raras.
Uma em especial tem chamado
muito a atenção: a AME, atrofia
muscular espinhal. Mas o que é - e
ainda mais importante - quais os
sinais que indicam a manifestação dessa doença?
A AME é uma das mais de 8
mil doenças raras conhecidas no
mundo e afeta aproximadamente
de 7 a 10 bebês para cada 100 mil
nascidos vivos. No Brasil, não há
um levantamento que indique o
número exato de pessoas afetadas
pela doença.
A AME pode começar a se
manifestar em diferentes fases da
vida e, quanto mais cedo aparecem os primeiros sintomas, maior
é a gravidade da doença. Apesar
de ser uma única doença, a AME
é dividida clinicamente em tipos,
com base no início dos sinais e
sintomas e nos marcos motores
atingidos pelos pacientes. Todos
os sinais e sintomas têm como
base a fraqueza, atrofia (diminuição de tamanho) e hipotonia
(flacidez) musculares. Pacientes
com AME Tipo 0 apresentam
os sintomas já ao nascimento
ou na primeira semana de vida,
e geralmente têm sobrevida de
semanas ou meses. Pacientes

com AME Tipo 1 desenvolvem a
doença até os seis meses, e geralmente não são capazes de sentar
ou de sustentar a cabeça. Essas
crianças apresentam dificuldades
respiratórias graves, e dependem
de cuidados intensos diários. Pacientes com AME Tipo 2 apresentam os primeiros sintomas entre
sete e dezoito meses de vida, e
geralmente são capazes de sentar,
mas não de andar. As principais
complicações observadas nessas
crianças são de ordem motora e
ortopédica, como deformidades
graves na coluna. Pacientes com
AME Tipo 3 têm início da doença
na infância, após dezoito meses
de vida. Essas crianças apresentam menor acometimento e são
capazes de andar, porém podem
perder essa habilidade com a evolução da doença. Pacientes com
AME Tipo 4 desenvolvem a doença quando adultos, e geralmente
apresentam fraqueza de membros
inferiores que pouco interfere com
suas atividades.
A AME é uma doença neuromuscular genética rara, com padrão de herança autossômico recessivo. “A pessoa com AME apresenta dificuldade para produzir
a proteína de sobrevivência do
neurônio motor, também conhecida como SMN. Essa proteína é
essencial para a manutenção das
células encarregadas do desenvolvimento e controle dos nossos
músculos, os neurônios motores
localizados na medula”, esclarece

“A pessoa com
AME apresenta
dificuldade para
produzir a proteína
de sobrevivência
do neurônio
motor, também
conhecida
como SMN.”
Juliana Gurgel-Giannetti, médica
neuropediatra associada à Sociedade Brasileira de Neurologia
Infantil. As pessoas com AME
apresentam um defeito no gene
SMN1, principal responsável pela
produção da proteína SMN. “Com
o déficit na produção de SMN,
ocorre a degeneração dos neurônios motores na medula espinhal
e, por consequência, músculos
controlados por esses neurônios
têm seu desenvolvimento e função
prejudicados. Isso se reflete em
atrofia, fraqueza e hipotonia musculares que, em última análise,
causam perda de função motora.
Essa perda prejudica seriamente
a qualidade de vida do paciente,
muitas vezes impedindo-o de realizar ações básicas, como respirar,
se alimentar e se movimentar”,
detalha a especialista.

Mais de duas dezenas de escolas da rede pública municipal de Farroupilha estão conhecendo uma iniciativa que alia educação ambiental
e sustentabilidade - também financeira. O projeto Plástico do Bem, que
prevê treinamento de alunos para reciclagem de plásticos e a possibilidade de geração de renda extra para as instituições de ensino a partir da
venda do material reaproveitável, está sendo apresentado oficialmente
aos educadores locais pelo Sindicato das Indústrias de Material Plástico
do Nordeste Gaúcho (Simplás).
Quinta-feira (1), às 10h, no Núcleo de Apoio Tecnológico de Farroupilha - Natfar (R. Treze de Maio, 10, Sala 11), os orientadores de
cada escola receberam informações e material alusivo à campanha
desenvolvida pelo sindicato que representa o segundo maior polo de
transformação plástica do país, em número de indústrias. Nesta sexta-feira (2), também às 10h, mas no Salão Nobre da Prefeitura Municipal
de Farroupilha, é a vez de professores e diretores das escolas tomarem
conhecimento do projeto. A expectativa é de que aproximadamente 60
pessoas sejam engajadas só nesta etapa inicial.
“A partir destes educadores, a ideia de reaproveitamento e geração
de renda do projeto Plástico do Bem chegará aos estudantes e, através
deles, a milhares de famílias. São estes meninos e meninas que vão nos
ajudar a viver em uma sociedade melhor no futuro, com novos hábitos
de consumo e responsabilidade, capaz de enxergar valor em todos os
materiais e dar a eles a destinação correta após a utilização”, explica o
presidente do Simplás, Jaime Lorandi.
De acordo com o cronograma de implementação do projeto Plástico do Bem, no dia 22 de março ocorre a capacitação de professores,
orientadores, diretores e integrantes dos Círculos de Pais e Mestres
(CPMs) das escolas participantes, em Farroupilha. Já a capacitação dos
estudantes está prevista para ocorrer em duas etapas, entre os dias 26 e
29 de março e 2 e 6 de abril.
Ainda no dia 26 de março, o projeto Plástico do Bem será a atração
na Reunião-Jantar que abre o calendário oficial de eventos do Simplás
em 2018, com apresentação do presidente Jaime Lorandi.

