
COMO SÃO RARAS 
ESSAS CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES? 
Interlocuções entre associações de familiares de 
pessoas com doenças raras e a promoção do direito 
à saúde de crianças e adolescentes com condições 
crônicas, raras e complexas de saúde. 



Precisamos saber que ...

Você sabia que existem cerca 
de 13 milhões de pessoas 
com doenças raras no Brasil?

As doenças raras são doenças com as quais se vive, e precisam de
cuidados contínuos.

A presença de uma pessoa com doença rara na família provoca alterações 
na rotina de trabalho, estudos e gastos com os cuidados necessários.

Não são somente os adultos ou pessoas idosas que vivem com doenças raras.
  Crianças e adolescentes também!!!!!

As rotinas de vida são alteradas e isso inclui muitas 
necessidades que precisam ser conhecidas por todos nós!!!



Você sabia que ...

 
39%

 

ESTÃO GANHANDO MENOS NÃO ESTÃO GANHANDO MENOS

61%

Em uma pesquisa onde participaram cuidadores familiares de 106 crianças e 

adolescentes, 61% deles passaram a ganhar menos depois do 
diagnóstico da doença rara no filho ou filha?



Você sabia que ...

Mães e pais são os principais cuidadores das crianças 
e adolescentes? E a maioria dos cuidados ainda é de 
responsabilidade das mães?

73%

18% 
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6%

 MÃE PAI AVÔ/AVÓ OUTRO

Isso nos leva a refletir como as relações entre homens e 
mulheres são desiguais, com uma sobrecarga do cuidado 
sobre elas.



Você sabia que ...

86% dos responsáveis não trabalham em função da doença 
rara no seu filho ou filha?

86%
 

14%

 

PARARAM DE TRABALHAR NÃO PARARAM DE TRABALHAR



65% dos cuidadores que trabalham precisaram se 
ausentar de seu trabalho em algum momento do 
tratamento do filho ou filha?

65% 

35%
 

PRECISARAM SE  
AUSENTAR 
DO TRABALHO 
EM ALGUM MOMENTO

Você sabia que ...

NÃO PRECISARAM SE  
AUSENTAR 
DO TRABALHO 



Quase 70% dos entrevistados precisaram 
pedir dinheiro emprestado para assumir despesas 
com a sobrevivência familiar?

69%  

31%

 

PRECISARAM
PEDIR DINHEIRO
EMPRESTADO

Você sabia que ...

NÃO PRECISARAM
PEDIR DINHEIRO
EMPRESTADO



95% dos participantes da pesquisa declararam ter 
aumentado os gastos familiares após o diagnóstico? 

95%
 

5%

 

PASSARAM A GASTAR MAIS NÃO PASSARAM A GASTAR MAIS

Você sabia que ...



60% dos entrevistados nos disseram que praticamente o 
dia todo está dedicado aos cuidados de saúde e rotinas?

11%

 

13%

 

17%

60%

0 A 6 HORAS 7 A 12 HORAS 13 A 18 HORAS 18 A 24 HORAS

Você sabia que ...

Cuidar de uma criança ou um adolescente com 
uma doença rara exige muito tempo dos seus 
pais no dia a dia.

 



 

 
Por falar em direitos, 
você sabia que ...

Nem todas as famílias conseguem ter acesso ao Benefício 
de Prestação Continuada (BPC)?

O Benefício Assistencial é garantia constitucional do cidadão, presente no art. 203, inciso V da 
Constituição Federal, sendo regulamentado pela Lei 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS)

46%  
54%

 

RECEBEM BPC NÃO RECEBEM BPC

Ainda temos quase a metade das crianças com 
doenças raras sem acesso ao BPC.



35% das famílias entrevistadas na pesquisa  tiveram que esperar mais 
que quatro meses para receber o BPC?

Se a criança ou adolescente com doença rara precisar vir ao tratamento em 
um serviço de saúde em município diferente de onde reside, ela e sua família 
têm direito ao Tratamento Fora do Domicílio (TFD). 

Por falar em direitos, 
você sabia que ...

Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
PORTARIA Nº 55, DE 24/02/1999.

Só que apenas 23% das famílias entrevistadas têm 
acesso ao TDF.

65%
 35%

 

ATÉ 4 MESES
MAIS DE 4 MESES

23%

 

77%
 

UTILIZAM TFD
NÃO UTILIZAM TFD



moreira@iff.fiocruz.br 

 DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FERNANDES FIGUEIRA   INSTITUTO NACIONAL 

Todos os dados são referidos às análises da pesquisa Como são raras essas 
crianças e adolescentes? Interlocuções entre associações de familiares de 

pessoas com doenças raras e a promoção do direito à saúde de crianças e 
adolescentes com condições crônicas, raras e complexas de saúde.
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