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Prezados Pacientes, Familiares e Profissionais de Saúde,
Sejam muito bem vindos ao Encontro INAME 2020!
Ficamos muito felizes com a sua participação nesta edição, desta vez na modalidade virtual, devido à pandemia do COVID19 e em nome da segurança da Comunidade AME
A modalidade online traz oportunidades como a viabilização da participação de pessoas de todo o Brasil,
e também a presença de palestrantes nacionais e internacionais de vários locais, apresentando conteúdo
de muita qualidade! Estamos muito orgulhosos de reunir um time de painelistas tão relevante para entregar
um evento da mais alta qualidade, do jeito que a Comunidade AME brasileira merece.
O tema do Encontro esse ano é “Novas Visões, Novas Histórias, Novo Futuro”. A chegada de novos tratamentos e o protagonismo que a AME alcançou nos últimos anos nos impulsiona a pensar em um futuro
com novas perspectivas. De outro lado, a pandemia também impõe que tenhamos um novo olhar sobre a
nossa rotina.
A Edição 2020 do Encontro INAME terá duração de três dias e conta com três eventos: os já tradicionais
Encontro Científico e Encontro de Pacientes e Familiares, e uma novidade: o Curso Pré Congresso, com um
módulo motor e um módulo respiratório, para o público da área de fisioterapia e pneumologia.
Mais uma vez, a necessidade de difundir conhecimento e levar informação atualizada de qualidade é o que
pautou a construção desta experiência.
O Encontro Virtual do INAME 2020 é generosamente suportado por quatro patrocinadores e dois apoiadores, além de famílias, voluntários e fornecedores parceiros. Sem esse apoio, jamais teríamos conseguido
realizar um evento dessa magnitude. Nossa gratidão a todos vocês, em especial à Biogen, nossa patrocinadora diamante, e à Roche e à Novartis, nossas patrocinadoras platinum.
Desejamos que você tenha uma experiência valiosa durante esses três dias.
Atenciosamente,

Juliane Arndt de Godoi

Diovana Loriato

Realização

Apoio

Patrocínio

ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME).
VAMOS CONVERSAR SOBRE DIAGNÓSTICO PRECOCE?
A AME é uma doença neuromuscular rara, genética e com
manifestações clínicas variáveis1. Causa a disfunção e morte
de neurônios motores inferiores, dificultando, em vários níveis,
atividades como respirar, alimentar-se e andar1.
INCIDÊNCIA
ESTIMADA
1 a cada 10 mil
nascidos vivos2

PREVALÊNCIA
1 a 2 casos para
cada 100 mil
indivíduos2

Os sinais podem aparecer ainda na primeira infância, pela ausência
ou perda de alguns marcos motores. Saiba os principais1:
Hipotonia
progressiva
e simétrica

Fraqueza
progressiva e
simétrica, mais
acentuada nas
pernas do que
nos braços

Músculos faciais
preservados,
com fraqueza da
musculatura bulbar
e fasciculações
na língua

Fraqueza da
musculatura
respiratória, sendo
comum o tórax em
sino e respiração
paradoxal

A AME é uma doença rara2, mas o raro também pode acontecer. Afinal, o que
separa o incomum do impossível é que o primeiro existe. Se houver suspeita, aja
rápido e acione o profissional de saúde adequado.
Não ignore os sintomas. Para mais informações, acesse:
oraropodeacontecer.com.br

1. Lunn MR, Wang CH. Spinal muscular atrophy. Lancet. 2008;371(9630):2120–33.
2. Verhaart IEC, Robertson A, Wilson IJ, Aartsma-Rus A, Cameron S, Jones CC, et al. Prevalence, incidence and carrier frequency of 5q–linked spinal
muscular atrophy – a literature review. Orphanet J Rare Dis. 2017;12(1):124.
Disclaimer: Material institucional exclusivamente educativo. Não tem caráter promocional. Biogen-57744. Junho, 2020
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CURSO PRÉ-CONGRESSO

Módulo Motor
16/11, segunda-feira

Atuação

17h00	Alongamento e Posicionamento na AME
		 Apresentação: Patricia Crippa (SC)
		 Moderação: Alessandra Calado (PE)

18h00	Exercícios Ativos na AME
		 Apresentação: Isabela Anequini (SP)
		 Moderação: Ana Angélica Lima (SP)

17/11, terça-feira

Planejamento Terapêutico

17h00	Dimensionamento do atendimento,
organização e alinhamento da Equipe
		 Apresentação: Patricia Crippa (SC)
		 Moderação: Isabela Anequini (SP)

18h00	Casos Clínicos de Cuidados Motores
		 Apresentação: Renalli Alves (PE) e Juliana Teixeira (PE)
		 Moderação: Cristiane Oliveira (CE)

18/11, quarta-feira

Avaliação

17h00	Avaliação. Chop Intend e HINE
		 Apresentação: Renalli Alves (PE)
		 Moderação: Graziela Polido (SP)

18h00	Avaliação. HFSME e RULM
		 Apresentação: Graziela Polido (SP)
		 Moderação: Gabriela Campolino (MG)
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CURSO PRÉ-CONGRESSO

Módulo Respiratório
16/11, segunda-feira

Avaliação

17h00	Avaliação respiratória na AME: Indicações para suporte
ventilatório e técnicas de assistencia à tosse
		 Apresentação: Rita Guedes (MG)
		 Moderação: Miguel Gonçalves (Portugal)

18h00	Monitorização e seguimento respiratório do Paciente
Neuromuscular
		 Apresentação: Mauro Vidigal (MG)
		 Moderação: Simone Andrade (SP)

17/11, terça-feira

Ventilação e tosse

17h00	Suporte ventilatório na AME: como e quando iniciar?
		 Apresentação: Miguel Gonçalves (Portugal)
		 Moderação: Mauro Vidigal

18h00	Tosse e Manejo de Secreções
		 Apresentação: Miguel Gonçalves (Portugal)
		 Moderação: Simone Andrade (SP)

18/11, quarta-feira

Episódios agudos

17h00	Protocolos de tratamento da AME em UTI: Protocolo de
Extubação e Decanulação
		 Apresentação: John Bach (EUA)
		 Moderação: Miguel Gonçalves (Portugal)

18h00	Casos Clínicos Episódios Agudos
		 Apresentação: Miguel Gonçalves (Portugal)
		 Moderação: Rita Guedes (MG)
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ENCONTRO CIENTÍFICO

16/11, segunda-feira
19h30

Abertura

		 Apresentação: Diovana Loriato (ES)

19h50	O Cuidado 360O na AME, o papel da Equipe e
da Família
		
Apresentação: C
 iro Matsui (SP )e Graziela Polido (SP)
		 Moderação: Adriana Klein (SP)

20h40	Mudança de prognóstico: no que devemos
ficar atentos?
		 Apresentação: Vanessa van der Linden (PE)
		 Moderação: Silvia Marra (SP)

21h10

COVID na AME: relatos de casos no Brasil

		 Apresentação: Rodrigo de Holanda Mendonça(SP)
		 Moderação: Simone Andrade (SP)

21h30	Simpósio Patrocinado: Biogen
A evolução do cuidado em jovens e adultos com
Atrofia Muscular Espinhal
		 Apresentação: Marcondes França Jr.
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ENCONTRO CIENTÍFICO

17/11, terça-feira
19h30	Simpósio Patrocinado: Roche
Vencendo obstáculos para melhorar prognóstico:
ideias a partir de diferentes locais de prática
assistencial
		Apresentação: Alexandra Prufer de Queiroz Campos Araujo e
Clarisse Pereira Dias Drummond Fortes

19h55	Cuidados Respiratórios na AME: “a nossa
experiência para mudar paradigmas”
		
Apresentação: J ohn Bach (EUA)
		 Moderação: Mauro Vidigal (MG)

e Miguel Gonçalves (Portugal)

20h40	Cenário Atual de Medicamentos Aprovados
para AME
		
Apresentação: E nrico Bertini (Itália)
		 Moderação: Alexandra Prufer (RJ)

e Edmar Zanoteli (SP)

21h40	Triagem Neonatal - Perspectivas no Brasil e
no Mundo
		 Apresentação: Carmela Grindler (SP)
		 Moderação: Roberto Giuliani (RS)
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ENCONTRO CIENTÍFICO

18/11, quarta-feira
19h30	Resultados de Vida Real com Tratamentos no
Brasil e no Mundo
		
Apresentação: R odrigo de Holanda (SP) e Jill Jarecki (EUA)
		 Moderação: Marcondes França (SP)

20h30 Novas Terapias para AME: Drogas de Músculo
		 Apresentação: Amy Place (EUA)
		 Moderação: Alexandra Prufer (RJ)

21h00

Combinação de Tratamentos para AME

		 Apresentação: Enrico Bertini (Itália)
		 Moderação: Umbertina Reed (SP)

21h30	O profissional de saúde e seu papel para
conectar e fortalecer a Comunidade AME: a
experiência da Cure SMA
		 Apresentação: Mary Schroth (EUA)
		 Moderação: Edmar Zanoteli (SP)

21h55

Encerramento
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ENCONTRO DE PACIENTES E FAMILIARES

16/11, segunda-feira
19h30

Abertura

		 Apresentação: Juliane Arndt (RJ)

19h50	O mundo que eu quero: uma conversa sobre
capacitismo e inclusão
		 Apresentação: Lau Patrón (RS)
		 Moderação: Adriana Haas Vilas Bôas (DF)

20h30	Cuidados Respiratórios na AME: O que os pacientes
e cuidadores devem saber?
		 Apresentação: John Bach (EUA)
		 Moderação: Miguel Gonçalves (Portugal)

21h15	A Força da Comunidade AME: a Experiência
da Cure SMA
		 Apresentação: Kenneth Hobby (EUA)
		 Moderação: Diovana Loriato (ES)
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ENCONTRO DE PACIENTES E FAMILIARES

17/11, terça-feira
19h30	Simpósio Patrocinado: Biogen
O Raro Também Pode Acontecer: a importância de
acompanhar os marcos motores do desenvolvimento
		 Apresentação: Carolina Cavanha e Hélio van der Linden

19h55	Painel: Como Implementar Políticas Públicas
Adequadas para AME?
		Participação: Senador Flávio Arns, Deputado Federal Diego Garcia,
Gustavo San Martin, Carmela Grindler, Adriana Villas Bôas
		 Moderação: Diovana Loriato (ES)

20h40	Perspectivas na AME para Pacientes Adolescentes
e Adultos
		 Apresentação: Rodrigo de Holanda Mendonça (SP)
		 Moderação: Patricia Crippa (SC)

21h10

COVID na AME: relatos de casos no Brasil

		 Apresentação: Rodrigo de Holanda Mendonça (SP)
		 Moderação: Ciro Matsui (SP)

21h30	Mesa Redonda: Profissionais, Pacientes e Familiares
		Participação: Suhellen Oliveira (PE), Sérgio Fernando Nardini (SP),
Laissa Silva (PB), Rejane Macedo (SP)
		 Moderação: Eliana, apresentadora do SBT
Programação oficial
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ENCONTRO DE PACIENTES E FAMILIARES

18/11, quarta-feira
19h30	Conversa com Especialistas: Tratamentos
para AME
		

Apresentação: E dmar Zanoteli (SP) e
Enrico Bertini (Itália)
		 Moderação: Vanessa van der Linden (PE)

21h00	Intercorrências graves na AME: como agir
		 Apresentação: Agnaldo Piscopo (SP)
		 Moderação: Rita Guedes (MG)

21h50

Encerramento

Confira a seguir a descrição de algumas atividades!
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CURSO PRÉ-CONGRESSO

Módulo Motor

Alongamento e posicionamento na AME
Apresentação: Patricia Crippa | Moderação: Alessandra Calado
Nesta palestra serão abordadas as bases cientificas para a prática baseada em evidências de um alongamento bem executado, assim como fundamentos biomecânicos para posicionamentos adequados nos
pacientes com atrofia muscular espinhal.

Exercícios Ativos na AME
Apresentação: Isabela Anequini | Moderação: Ana Angélica Ribeiro Lima
A Fisioterapia Neurofuncional tornou-se indispensável no processo de reabilitação da Atrofia Muscular
Espinhal (AME), diante dos novos avanços e perspectivas de mudanças importantes na evolução natural
da doença. O exercício ativo tem papel real na estimulação muscular e pode atuar na neuroproteção e
na readaptação da unidade motora frente aos novos estímulos advindos da sobrevida do neurônio motor.
Com base em informações científicas atualizadas, propõe-se um plano terapêutico motor abordando os
objetivos e metas a serem desenvolvidos em cada tipo de AME, respeitando as características clínicas e
explorando as potencialidades, contribuindo para a concepção de novos protocolos de fisioterapia ativa
no cuidado ao paciente com AME.

Dimensionamento do Atendimento, Organização e Alinhamento da Equipe
Apresentação: Patricia Crippa | Moderação: Isabela Anequini
Esta palestra abordará a importância do planejamento terapêutico para o sucesso da terapia no paciente
com AME. Também serão discutidas soluções estratégicas para o trabalho em equipe, bem como os itens
que devem guiar o planejamento terapêutico do paciente com atrofia muscular espinhal.

Casos Clínicos de Cuidados Motores
Apresentação: Renalli Alves e Juliana Teixeira | Moderação: Cristiane Oliveira
Esta aula apresentará casos clínicos de cuidados motores, conferindo uma abordagem prática aos temas
já discutidos. As recomendações de cuidado motor na AME abordam a atuação proativa da equipe multidisciplinar com objetivo de melhorar a qualidade de vida e funcionalidade das pessoas com AME. Pacientes que NÃO SENTAM devem ter uma rotina de alongamentos, que podem ser realizados em algumas
posturas ou de forma passiva. Deve haver o estímulo à participação nas atividades e etapas motoras do

Programação oficial

13

Evento on-line sobre a
Atrofia Muscular Espinhal (AME)

16 a 18 de novembro

DESCRIÇÃO
DAS
PALESTRAS
DESCRIÇÃO
DAS
AULAS
Pantone 3105 C

Pantone 1375 C

desenvolvimento, encorajando e auxiliando os movimentos dos membros e do tronco. Para os pacientes
que SENTAM também estão recomendados os alongamentos e uso de órteses. A adequação da cadeira de
rodas deve garantir um bom alinhamento do tronco. O uso dos membros superiores deve ser estimulado
para que estejam sempre participativos nas suas atividades de vida diária. Fala-se também na inclusão em
atividades aeróbicas, uso de jogos de realidade virtual e participação em esportes.

Avaliação motora: CHOP INTEND E HINE
Apresentação: Renalli Alves | Moderação: Graziela Polido
O uso de escalas de avalição do desenvolvimento motor serve para acompanhar a evolução de uma determinada condição e seu impacto sobre a movimentação da pessoa acometida. Escalas podem ser aplicadas
para observar a função motora ao longo do tempo. Ao fornecerem informações quantitativas, as escalas
podem também auxiliar na averiguação dos efeitos das intervenções terapêuticas e/ou medicamentosas.
Quantificar o desenvolvimento real das pessoas com atrofia muscular espinhal que NÃO SENTAM é um
grande desafio. Esta palestra abordará a aplicação das escalas CHOP INTEND e HINE. Preocupados em
criar um instrumento adequado e sensível capaz de notificar as características peculiares do quadro motor
de crianças com doenças neuromusculares, um grupo de pesquisadores desenvolveu a escala CHOP INTEND, cujos itens avaliam de forma gradual a atividade espontânea os movimentos dirigidos e reflexos da
criança. Já a escala HINE – Hammersmith Infant Neurological Examination é dividida em três seções. Na
Seção 1 são realizados o Exame neurológico, na Seção 2 são observados os marcos de desenvolvimento
em 6 diferentes atividades e posturas e na Seção 3 é feita a avaliação comportamental, considerando o
estado de consciência, o estado emocional e a orientação social.

Avaliação - HFMSE e RULM
Apresentação: Graziela Polido | Moderação: Gabriela Campolino
As escalas motoras permitem avaliar o paciente de forma quantitativa e possibilitam comparações para
estudos ou acompanhamento de sua evolução. São úteis para observar os efeitos de uma intervenção
terapêutica ou medicamentosa. A HFMSE e a RULM são escalas que avaliam a funcionalidade motora de
crianças, adolescentes e adultos com AME. A HFMSE é composta por 33 itens, com pontuação máxima
de 66 pontos. A RULM é uma escala que avalia a funcionalidade máxima dos braços. Possui 20 itens e
a pontuação total é de 37 pontos. Nesta palestra, serão abordados e demonstrados de forma prática os
principais itens avaliados por estas escalas.
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CURSO PRÉ-CONGRESSO

Módulo Respiratório

 valiação respiratória na AME: Indicações para técnicas de assistência à tosse e
A
suporte ventilatório
Apresentação: Rita Guedes | Moderação: Miguel Gonçalves
Esta palestra abordará os principais aspectos a serem observados durante a avaliação respiratória na
AME. É muito importante a avaliação do padrão respiratório e do tórax do paciente com AME. Na criança,
a presença da respiração paradoxal torácica e do tórax em sino já podem determinar que ela necessita de
Ventilação Não Invasiva e de técnicas de fisioterapia respiratória específicas para pessoas com fraqueza
muscular. A medida da capacidade vital irá determinar o grau de distúrbio ventilatório que esta criança
apresenta. A medida do pico do fluxo da tosse irá avaliar a eficácia da tosse pela medida da sua velocidade.
Dentre os testes não invasivos para avaliação da troca gasosa, a oximetria noturna é considerada uma
ferramenta útil de triagem para hipoventilação noturna e SAOS em pacientes com AME. A capnografia
transcutânea é o exame padrão ouro para a avaliar a hipoventilação e deve ser incluída entre as avaliações respiratórias noturnas como ferramenta adicional para determinar quando iniciar a VNI, porém é um
dispositivo de alto custo.

Casos Clínicos de Cuidados Respiratórios
Apresentação: Miguel Gonçalves | Moderação: Rita Guedes
Nesta palestra, o fisioterapeuta Miguel Gonçalves apresenta casos clínicos de pacientes com AME e mostra que a aplicação dos protocolos adequados possibilita o sucesso da ventilação não invasiva e a condução correta da atuação em situações de episódios agudos. Será apresentada uma abordagem prática,
baseada em sua ampla experiência profissional, dos conceitos trazidos pelo curso.

Programação oficial

15

Evento on-line sobre a
Atrofia Muscular Espinhal (AME)

16 a 18 de novembro

DESCRIÇÃO
DAS
PALESTRAS
DESCRIÇÃO
DAS
AULAS
Pantone 3105 C

Pantone 1375 C

ENCONTRO CIENTÍFICO
O cuidado 360º na AME, o papel da Equipe e da Família
Apresentação: Ciro Matsui e Graziela Polido | Moderação: Adriana Klein
A AME é uma doença complexa que demanda diversos cuidados que devem ser realizados de maneira
integral. A equipe multidisciplinar não deve apenas coexistir, mas trocar e agregar ao tratamento daquela
pessoa que confia os seus cuidados e necessidades em suas mãos. A equipe deve ser composta por diversos profissionais: médicos de diferentes especialidades e terapeutas de diferentes áreas da reabilitação
(fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, nutricionistas). A
família e os cuidadores possuem papel importantíssimo nesse processo de cuidados e qualidade de vida,
pois passam a maior parte do tempo com a pessoa com AME e precisam ser capacitados e ouvidos.

Mudança de prognóstico: no que devemos ficar atentos?
Apresentação: Vanessa van der Linden | Moderação: Silvia Marra)
Com o surgimento de terapias modificadoras do curso natural da atrofia muscular espinhal, estamos vivendo uma perspectiva de mudança de prognóstico nos pacientes em tratamento. A mudança de prognóstico
traz importantes constatações e consequências, e os profissionais que acompanham os pacientes devem
ficar atentos a questões que antes não existiam ou não eram tão relevantes na jornada dos pacientes. Esta
palestra tem o objetivo de chamar atenção e levantar o debate sobre algumas dessas questões.

COVID na AME: relatos de caso no Brasil
Apresentação: Rodrigo de Holanda Mendonça | Moderação: Simone Holsapfel
Um dos assuntos mais relevantes da atualidade, esta palestra apresenta relatos de caso de doze pacientes brasileiros com atrofia muscular espinhal que contraíram COVID19. Será apresentada a experiência do
que foi observado em pacientes com os tipos 1, 2 e 3 , de idades variadas, desde bebês até adultos.

A evolução do cuidado em jovens e adultos com atrofia muscular espinhal
Simpósio patrocinado Biogen – Apresentação: Marcondes França Jr.
Independente da idade ou do tipo de AME, essa é uma doença progressiva. Portanto, o cuidado integrado –
combinando o cuidado medicamentoso e não medicamentoso – é extremamente relevante. Nesse simpósio
será dsicutida a caracterização da AME em jovens e adultos, o cuidado multidisciplinar, dados de vida real dos
tratamentos modificadores, e como o centro de referência da Unicamp maneja esses pacientes.
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 encendo obstáculos para melhorar prognóstico. Idéias a partir de diferentes locais
V
de prática assistencial
Simpósio patrocinado Roche – Apresentação: Alexandra Prufer de Queiroz Campos Araújo e Clarisse Pereira
Dias Drumond Fortes
O Simpósio Roche trará uma visão da AME desde o diagnóstico precoce, passando sobre as terapias não
medicamentosas e a organização dos centros

Cuidados Respiratórios na AME: “a nossa experiência para mudar paradigmas”
Apresentação: John Bach e Miguel Gonçalves | Moderação: Mauro Vidigal
Nesta palestra, será apresentada a vasta experiência de John Bach e Miguel Gonçalves, referências mundiais nos cuidados respiratórios de pacientes com atrofia muscular espinhal, e apresentados os protocolos
desenvolvidos por ambos, com destaque para o sucesso no manejo da ventilação não invasiva em pacientes do tipo 1, possibilitando melhor qualidade de vida e melhor prognóstico para estes pacientes.

Cenário Atual de Medicamentos Aprovados para AME
Apresentação: Edmar Zanoteli e Enrico Bertini | Moderação: Alexandra Prufer
Nesta palestra serão apresentadas as principais características e os mecanismos de funcionamento dos
três medicamentos aprovados para AME: Spinraza (nusinersena), Zolgensma (onasemnogene abeparvovec) e Evrysdi (risdiplam).

Triagem Neonatal - Perspectivas no Brasil e no Mundo
Apresentação: Carmela Grindler | Moderação: Roberto Giuliani
Nesta palestra será abordado o conceito de triagem neonatal como estratégia em Saúde Pública. Serão
abordados também o Programa Nacional e estadual de Triagem Neonatal, o teste do pezinho ampliado, o
teste ampliado de Brasília e os avanços no estado de São Paulo para a inclusão do “screening” da AME no
teste do pezinho, com a extração do DNA em uma gota de sangue seco no papel de filtro.
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Resultados de Vida Real com Tratamentos para AME no Brasil e no Mundo
Apresentação: Jill Jareki e Rodrigo de Holanda Mendonça | Moderação: Marcondes França Jr.
As aprovações de medicamentos para AME revolucionaram e mudaram dramaticamente a história natural
da doença. Passados quase quatro anos da aprovação do primeiro tratamento para AME (Spinraza, em
Dezembro de 2016), já existem evidências científicas das experiências de vida real com esses tratamentos,
no Brasil e no mundo. A identificação precoce e o tratamento medicamentoso alteram dramaticamente a
evolução da AME no paciente, o que é mais evidente quando administrado de forma pré-sintomática. As
evidências em pacientes sintomáticos indicam que o aumento, a estabilização e abrandamento do declínio
da função motora são também resultados clinicamente significativos.

Novas Terapias para AME: Drogas de Músculo – SRK-015
Apresentação: Amy Place | Moderação: Alexandra Prufer
Esta apresentação traz uma visão geral da SRK-015, atualmente em desenvolvimento para o tratamento da
atrofia muscular espinal (AME), visando a atrofia muscular e melhorando a força muscular, com o objetivo
de oferecer melhorias clinicamente significativas na função motora nos pacientes com AME Tipos 2 e 3.
Serão apresentados dados pré-clínicos e da Fase 1, bem como a concepção do estudo da Fase 2 e as características de base dos participantes no estudo.

 profissional de saúde e seu papel para conectar e fortalecer a Comunidade AME:
O
a experiência da Cure SMA
Apresentação: Mary Schroth | Moderação: Edmar Zanoteli
Nesta palestra, serão apresentadas as estratégias da Cure SMA para fortalecer a Comunidade AME e alcançar os principais objetivos para melhorar a vida das famílias com atrofia muscular espinhal nos EUA, com
especial enfoque no papel dos profissionais de saúde, seja através do desenvolvimento de pesquisas, seja
através da atuação no cuidado ou nas estratégias de Advocacy para implementar as políticas necessárias.
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ENCONTRO DE PACIENTES E FAMILIARES
O mundo que eu quero: uma conversa sobre capacitismo e inclusão
Apresentação: Lau Patrón | Moderação: Adriana Villas Bôas)
Capacitismo é a atitude preconceituosa contra pessoas com deficiência por não se encaixarem no padrão
tido como perfeito ou ideal. Muitas vezes, as pessoas têm atitudes capacitistas sem nem perceber. Esta
palestra traz uma bela reflexão sobre capacitismo e inclusão, e fala sobre o mundo que queremos construir e no qual queremos viver.

Cuidados Respiratórios na AME: O que os pacientes e cuidadores devem saber?
Apresentação: John Bach | Moderação: Miguel Gonçalves)
Os pacientes, cuidadores e familiares devem saber tudo! Este é o principal recado desta palestra, que trará
a vasta experiência de John Bach e Miguel Gonçalves, referências mundiais nos cuidados respiratórios de
pacientes com atrofia muscular espinhal, que descreveram os protocolos mais eficazes sobre o manejo
da ventilação não invasiva em pacientes com AME. As famílias devem estar preparadas para cuidar no dia
a dia e para atuar em eventuais intercorrências, assim possibilitando melhor qualidade de vida e melhor
prognóstico para estes pacientes.

A Força da Comunidade AME: a Experiência da Cure SMA
Nesta palestra, serão apresentadas as estratégias da Cure SMA para fortalecer a Comunidade AME e
alcançar os principais objetivos para melhorar a vida das famílias com atrofia muscular espinhal nos EUA.
Será mostrado como o pensamento coletivo pode ser capaz de conquistar muito além do que as ações
individuais, e também a importância da atuação da organização como voz dos pacientes, que levou ao
desenvolvimento de novos medicamentos, à difusão das melhores práticas de cuidados e às estratégias
de Advocacy para conquistar implementar as políticas necessárias para a Comunidade AME nos EUA.

 Raro Também Pode Acontecer: a importância de acompanhar os marcos motores
O
do desenvolvimento
Simpósio patrocinado Biogen – Apresentação: Carolina Cavanha e Hélio van der Linden)
Precisamos conversar sobre o diagnóstico precoce na AME. Você sabia que os marcos motores são etapas importantíssimas para acompanhar o desenvolvimento do bebê, e que o não atingimento ou a perda
desses marcos demanda uma investigação mais profunda? Venha conhecer a campanha O Raro Também
Pode Acontecer e tire suas dúvidas.

Painel: Como Implementar Políticas Públicas Adequadas para AME?
Participação: Senador Flávio Arns, Deputado Federal Diego Garcia, Carmela Grindler, Adriana Villas Bôas,
Gustavo San Martin | Moderação: Diovana Loriato
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Este painel contará com a participação de parlamentares, integrantes do Poder Executivo e representantes de associações da sociedade civil, para debater os caminhos para se conseguir implementar políticas
públicas adequadas para atrofia muscular espinhal no Brasil, tanto no âmbito federal como também nos
estados e municípios. Serão discutidas também quais são as necessidades mais importantes e urgentes
para a Comunidade AME.

COVID na AME: relatos de caso no Brasil
Apresentação: Rodrigo de Holanda Mendonça | Moderação: Ciro Matsui)
Um dos assuntos mais relevantes da atualidade, esta palestra apresenta relatos de caso de doze pacientes brasileiros com atrofia muscular espinhal que contraíram COVID19. Será apresentada a experiência do
que foi observado em pacientes com os tipos 1, 2 e 3 , de idades variadas, desde bebês até adultos.

Mesa Redonda: Profissionais, Pacientes e Familiares
Participação: Suhellen Oliveira, Sergio Nardini, Laissa Guerreira, Rejane Macedo | Apresentação: Eliana
A apresentadora Eliana, uma das maiores comunicadoras do Brasil, conversará com representantes de
profissionais de saúde, de pacientes familiares com AME Tipo 1, Tipo 2 e Tipo 3, em um bate papo descontraído para conhecer histórias emocionantes e conectar toda a comunidade da esperança e da união para
alcançar os objetivos comuns a todos nós.

Conversa com Especialistas: Tratamentos para AME
Apresentação: Enrico Bertini e Edmar Zanoteli | Moderação:Vanessa van der Linden
Nesta sessão de perguntas e respostas, as famílias e pacientes terão a oportunidade de fazer perguntas e
esclarecer suas dúvidas com grandes especialistas nacionais e internacionais sobre tratamentos aprovados e em desenvolvimento para AME.

Intercorrências graves na AME: como agir
Apresentação: Agnaldo Piscopo | Moderação: Rita Guedes
Esta palestra, que já se tornou obrigatória em todas as edições do Encontro Anual do INAME, tem, literalmente, o objetivo de salvar vidas. Os indivíduos com AME são mais suscetíveis a intercorrências clínicas,
sendo as mais comuns as alterações respiratórias, os engasgamentos e até mesmo a parada cardíaca,
dependendo do grau de acometimento da doença. O objetivo desta aula é trazer conhecimento para os
familiares e cuidadores em reconhecer situações de agravamento da saúde, se antecipando a alterações
graves, agindo de forma ordenada e coerente (passo a passo) com ações de primeiros socorros, antes da
chegada do SAMU. Treinar leigos e cuidadores é a forma mais eficaz de aumentar as chances de sobrevida
em caso de intercorrências graves. Manobras de ressuscitação cardiorrespiratória e manobras de desobstrução das vias aéreas em caso de engasgamento, que aumentam as chances de sobrevida até a ajuda
profissional chegar, também serão abordadas nesta aula. O treinamento de leigos e cuidadores com simulações das intercorrências podem salvar vidas de todas as pessoas, principalmente os mais suscetíveis.
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Conheça os Palestrantes Internacionais desta edição:

Enrico Bertini
Médico neurologista pediátrico. Diretor da Unidade Clínica e Laboratorial de
investigação e diagnóstico no Hospital de Pesquisa Infantil de Pós-Graduação Bambino
Gesù (Departamento de Neurociências, Unidade de Doenças Neuromusculares e
Neurodegenerativas) em Roma, Itália. Vasta experiência no acompanhamento de pacientes
com doenças neuromusculares e mitocondriais. Co-autor de vários artigos, incluindo o
Standard of Care of Spinal Musical Atrophy (Consenso de Cuidados na Atrofia Muscular
Espinhal, 2018). Investigador Principal e Co-Investigador de projetos de pesquisa científica.
Vasta experiência na avaliação clínica de pacientes neuromusculares, na histopatologia
do músculo, e do nervo periférico, e na neuroimagem do cérebro e do músculo.

Jill Jarecki
Chief Scientific Officer da Cure SMA. Nesta qualidade, geriu uma vasta carteira de
investimentos em investigação da SMA totalmente superior a 55 milhões de dólares em
investigação básica, desenvolvimento de medicamentos pré-clínicos, e investigação e
ensaios clínicos. Atua em atividades de desenvolvimento de medicamentos centradas
no paciente, incluindo a formação de uma colaboração industrial de sete membros de
parceiros biotecnológicos / farmacêuticos no âmbito da Cure SMA para, em conjunto,
alcançar progressos para o desenvolvimento clínico da AME. PhD em genética da
Universidade de Yale. Pós-doutorado na Universidade de Stanford.

John Bach
Médico Professor da Rutgers New Jersey Medica School (New Jersey, EUA), referência
mundial no tratamento respiratório da de pacientes com Amiotrofia Muscular Espinhal.
Autor dos mais influentes e eficazes protocolos de ventilação não invasiva, técnicas de
tosse assistida e terapia intensiva em pacientes neuromusculares, publicados em revistas
científicas internacionais de grande prestígio. Membro do Comitê Científico do INAME.

Kenneth Hobby
Presidente da Cure SMA. Lidera o trabalho da organização para desenvolver tratamentos
para a Atrofia Muscular Espinhal, fundindo uma missão de base apaixonada com uma
indústria sofisticada que incentiva o modelo de desenvolvimento de medicamentos.
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Mary Schroth
Chief Medical Officer da Cure SMA, onde lidera a Rede de Centros de Cuidados da AME e o
Registo de Dados Clínicos da AME para recolher provas reais sobre cuidados e tratamentos
para pessoas que vivem com a doença. Defende a implementação da triagem neonatal
para em todos os estados dos EUA. Professora Emeritus de Pneumologia Pediátrica na
Faculdade de Medicina e Saúde Pública da Universidade de Wisconsin, onde prestou
cuidados a crianças com distúrbios neuromusculares durante 25 anos.

Miguel Gonçalves
Fisioterapeuta da Unidade de Fisiopatologia Respiratória e Ventilação Não Invasiva,
Serviço de Pneumologia e Serviço de Medicina Intensiva do Centro Hospitalar de São João,
Porto Portugal. Professor da Faculdade de Medicina, Universidade do Porto, Portugal. Uma
das maiores Referências Mundiais no tratamento respiratório de pacientes com Amiotrofia
Muscular Espinhal. Autor e Co-autor, juntamente com o Professor John Bach (EUA) dos mais
influentes e eficazes protocolos de Ventilação Não Invasiva, Técnicas de Tosse Assistida
e Terapia Intensiva em Doentes Neuromusculares, publicados em revistas cientificas de
grande prestígio. Membro do Comitê Científico do INAME.

Amy Place
Diretora Senior no segmento Global Medical Affairs na empresa Scholar Rock. Mais de uma
década de experiência no planeamento estratégico e tático de Assuntos Médicos para várias
áreas terapêuticas, incluindo doenças raras e órfãs. Apaixonada pelos Assuntos Médicos e
pelo seu importante papel na formação de cuidados de saúde a pacientes com doenças raras.
M.B.A. pela University of Michigan, M.S. em Ciências Ambientais Humanas (Nutrição Humana)
pela University of Alabama, Ph.D. pela Trident University International.
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Conheça os palestrantes e moderadores nacionais desta edição:
Adriana Haas Villas Bôas
Bacharel em Direito e estudante de Psicologia. Coordenadora-Geral das Pessoas com Doenças Raras,
da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos.

Adriana Klein
Terapeuta ocupacional especialista em Doenças Reumáticas, Terapia de mão e doenças Neuromusculares pela
UNIFESP e em Tecnologia Assistiva pela UFMABC. Mestre em Ensino em Ciências da Saúde pela UNIFESP
e Doutora em Ciências pelo programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da escola Politécnica da
USP. Tem experiência na área de Reabilitação reumatológica, ortopédica (terapia de mão), neuromuscular e
tecnologia assistiva.

Agnaldo Piscopo
Médico Cardiologista e Intensivista. Coordenador dos Cursos de Emergência da AHA / SOCESP. Coordenador do
Pronto Socorro da Santa Casa de Araras. Doutorando em Medicina pelo IDPC/USP.

Alessandra Calado
Fisioterapeuta do Centro de Doenças Raras de Pernambuco (Rarus) e da Clínica Promover. Fisioterapeuta
do Comitê Científico da Donem. Especialista em Fisioterapia Neurofuncional e em UTI Pediátrica e Neonatal.
Formação no Conceito Bobath Baby e Pediátrico. Mestranda em Doenças Raras pela UFPE.

Alexandra Prufer
Neuropediatra. Professora Associada de Neuropediatria da UFRJ. Pesquisadora principal do Centro de Pesquisa
em Doenças Neuromusculares do IPPMG-UFRJ.

Ana Angélica Ribeiro Lima
Doutoranda em Estudos Socioculturais e Comportamentais da Educação Física e Esporte pela EEFE-USP;
Mestre em Ciências da Reabilitação pela FMUSP; Pós-graduada em Intervenção Fisioterapêutica em Doenças
Neuromusculares pela UNIFESP e em Fisioterapia Aquática pela UNICID.
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Carmela Grindler
Coordenadora Estadual do Programa Nacional de Triagem Neonatal de São Paulo. Coordenadora do Projeto de
Implantação do Programa de Assistência Integral à Pessoa com Doença Rara do estado de São Paulo. Assessora
Técnica da Coordenadoria de Planejamento da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Membro do Grupo
Técnico para Ações Estratégicas para Desenvolvimento de Programas da Saúde na Área da Atenção da Saúde
da Criança, Deficiente e Doenças Raras. Professora Doutora de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da
Santa Casa de São Paulo - Aposentada.

Ciro Matsui
Médico Neuropediatra colaborador do ambulatório de AME do Hospital das Clínicas da FMUSP. Membro do
Departamento de Doenças Neuromusculares da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil

Cristiane Oliveira
Doutora em Ciências (Clínica Médica) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2010). Mestre em Ciências
(Saúde da Criança e do Adolescente) pela UFRJ (2005). Especialista no Conceito Neuro-evolutivo (Bobath).
Experiência na área de Fisioterapia Pediátrica, com ênfase em Fisioterapia Neuropediátrica. Formação em
Psicomotricidade pela Prática Psicomotora Aucouturier. Professora da Faculdade Maurício de Nassau e membro
de pesquisa sobre Atrofia Muscular Espinhal do Hospital Infantil Albert Sabin.

Diego Garcia
Presidente da Frente Parlamentar de Doenças Raras da Câmara dos Deputados e Relator da Subcomissão
Especial de Doenças Raras.

Edmar Zanoteli
Professor Associado do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(FMUSP). Coordenador do Grupo de Miopatias e do ambulatório de atrofia muscular espinhal do Hospital das
Clínicas da FMUSP. Membro do Comitê Científico do INAME.
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Flávio Arns
Senador da República pelo Estado do Paraná (segundo mandato), foi também deputado federal por três
mandatos, secretário estadual de Educação e vice-governador do Paraná. É vice-presidente da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte do Senado e foi relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que torna
permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação (Fundeb). Com quase trinta anos de vida pública, com foco nas áreas da Educação e da Cidadania,
Arns possui posicionamento firme na defesa do que considera o principal objetivo da política: a construção do
bem comum, tendo como ponto de partida a valorização do ser humano e promoção da dignidade humana.
PhD em Linguística pela Universidade Northwestern (EUA) e membro da Academia Paranaense de Letras.

Gabriela Palhares Campolino Sampaio
Fisioterapeuta graduada pela PUC/MG. Mestre e Doutora em ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina
da UFMG. Fisioterapeuta do ambulatório de Doenças Neuromusculares do HC/UFMG. Membro da Associação
Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional – Abrafin. Sócia Fundadora da Integrar Fisioterapia de Excelência.

Graziela Jorge Polido
Fisioterapeuta do ambulatório de AME do HCFMUSP. Fisioterapeuta sócia/proprietária do Alegra Espaço
Terapêutico. Mestre em Ciências da Reabilitação pela FMUSP.

Gustavo San Martin
Fundador das associações Crônicos do Dia a Dia (CDD) e Amigos Múltiplos pela Esclerose (AME), considerada
uma das 100 melhores ONGs do Brasil (Instituto Doar 2018 e 2019). Administrador de empresas com
especialização em criatividade e empreendedorismo, é membro fundador da BIORED Brasil e FEBRARARAS
(Federação Brasileira de Associações de Doenças Raras). Representa pessoas com condições crônicas de
doença no Conselho Nacional de Saúde (CNS) e na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), dedicandose, ainda, a capacitar organizações de pacientes e desenvolver líderes do terceiro setor no Brasil e na América
Latina. Integra a Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil e faz parte do LAPA (Latin America Patient
Academy) e GAFPA (Global Alliance for Patients Access).

Isabela Anequini
Mestre em Ciência da Reabilitação - USP. Especialização em Doenças Neuromusculares - UNIFESP. Membro
Comitê Científico do INAME. Fisioterapeuta da Clínica NeuroQualis. Instrutora da Plataforma Distroflix. Voluntária
da ABDIM Viver Bem Sem Limites.
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Juliana Teixeira
Fisioterapeuta da Clínica PROMOVER. Mestre em Fisioterapia pela UFPE. Pós Graduação em fisioterapia
Pediátrica pelo IMIP.

Laissa Guerreira
Estudante, ativista mirim e blogueira. Palestrante motivacional. Atleta paralímpica de bocha. Bailarina. Possui
AME Tipo 3. Medalha de Honra ao Mérito pela Câmara Municipal de Vereadores de Campina Grande. Troféu
Mulher Exemplo Paraíba. Título de Membro Honorário do INAME.

Lau Patrón
Meio brasileira, meio uruguaia. Escritora (autora do livro 71 Leões), ativista da inclusão e do anticapacitismo,
TEDx speaker, consultora de projetos inclusivos de inovação, criadora do curso INCLUA, co-fundadora da
Ponte, e mãe atípica e rara do João Vicente - o grande motivo para todo o resto. Desenvolve projetos de
inclusão há cinco anos, acolhendo outras famílias e dividindo sua experiência em escolas, empresas e
instituições pelo Brasil.

Marcondes França
Professor Livre-Docente do Departamento de Neurologia da UNICAMP. Chefe do setor de doenças
neuromusculares e neurogenética do HC - UNICAMP.

Mauro Vidigal
Médico Pneumologista pela SBPT. Coordenador do Programa Vent-Lar de Ventilação mecânica domiciliar do
Estado de Minas Gerais.

Patricia Vieira de Souza Crippa
Doutora em Controle Motor. Especialista em fisioterapia neurofuncional na saúde da criança e do adolescente
(Conselho Federal de Fisioterapia). Professora e pesquisadora da Universidade do Estado de Santa Catarina.
Membro do Comitê Científico do INAME.
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Rejane Macedo
Neurologista infantil pela Faculdade de Medicina da USP- SP. Mestre em Neurociências pela UNIFESP.
Neuropediatra do Hospital Israelita Albert Einstein.

Renalli Manuella Rodrigues Alves
Fisioterapeuta. Especialista em fisioterapia neurofuncional da Criança e do Adolescente. Mestre em Patologia.
Doutoranda em saúde integral. Fisioterapeuta do Hospital Otávio de Freitas SES PE e da Clínica PROMOVER.

Rita Guedes
Fisioterapeuta Respiratória do Programa VENTLAR / FHEMIG – Programa de Assistência aos Pacientes
com Doença Neuromuscular da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Palestrante convidada
em Congressos Nacionais sobre temas relacionados à Fisioterapia Respiratória, Ventilação Não Invasiva
e Atendimento a pacientes com Doença Neuromuscular. Coautora de Capítulos relacionados à Fisioterapia
Respiratória e VNI nas Doenças Neuromusculares. Área de ênfase: adulto e pediatria na Editora PROFISIO nos
anos de 2012,2015,2016 e 2017.

Roberto Giuliani
Médico com especialização em Genética Médica, Professor Titular do Departamento de Genética da UFRGS
e membro do Serviço de Genética Médica do HCPA. Pesquisador 1A do CNPq, Coordenador da Escola Latino
Americana de Genética Humana e Médica (ELAG), Coordenador do Instituto Nacional de Genética Médica
Populacional (INAGEMP), Editor-Chefe do Journal of Inborn Errors of Metabolism and Screening (JIEMS),
Fundador e Co-Presidente da Casa dos Raros, Membro da Academia Brasileira de Ciências (ABC). Autor de mais
de 500 artigos publicados em revistas científicas.

Rodrigo de Holanda Mendonça
Médico Neurologista com Residência Médica em Neurologia pelo Hospital das Clínicas da FMUSP. Assistente
do grupo de Doenças Neuromusculares e Miopatias do Hospital das Clínicas da FMUSP. Pesquisador e médico
assistente do Grupo de Estudos em Atrofia Muscular Espinhal do Hospital das Clínicas da FMUSP. Neurologista
do Pronto Socorro do Hospital das Clínicas da FMUSP. Membro do Comitê Científico do INAME.
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Sérgio Fernando Nardini
Pai de rodinhas da Lavínia (10 anos), marido de rodinhas da Elisângela e filho de rodinhas do ‘seu’ Antônio
e da ‘dona’ Maria. Já contornou o sol 53 vezes na cadeira de rodas, número muito acima da previsão inicial
dos médicos, pois possui AME Tipo II. Mas esse detalhe não o impediu de ter uma ‘vida loka’ adaptada e feliz.
Graduado em “Gestão de Marketing” e artista plástico autodidata, embora não exerça mais esta atividade
devido à progressão da AME. Foi vereador e, como voluntário, apresentador do programa de entrevistas
“Acesso Especial”, veiculado há mais de 12 anos pela Rádio Cultura FM Municipal de Amparo. Autor do livro “Pai
de Rodinhas” e ativista na causa da acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência.

Silvia Cristina Marra
Mestre em Distúrbios do Desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2006), Especialista
no Método Neuroevolutivo Bobath e em Equoterapia. Professora de Cursos de Extensão, Aprimoramento e
Especialização de Faculdades e Universidades no Brasil.

Simone Andrade
Fisioterapeuta respiratória especialista em doenças neuromusculares, com atuação em atendimento, orientação,
capacitação e acompanhamento de equipe, implantação de serviço de fisioterapia respiratória, avaliação de função
pulmonar. Coordenadora do ambulatório de Esclerose Lateral Amiotrófica da Universidade Federal de São Paulo
– UNIFESP. Professora convidada dos cursos de pós graduação de fisioterapia em neurologia do Hospital Israelita
Albert Einstein e da especialização em doenças neuromusculares da UNIFESP. Pesquisadora e supervisora de estágio
da UNIFESP no setor de doenças neuromusculares. Sócia proprietária da empresa Neuromuscular Care. Membro do
Comitê Científico do INAME.

Suhellen Oliveira
Coordenadora da associação Donem (Associação dos familiares e amigos dos portadores de doenças
neuromusculares de PE). Mãe de Lorenzo de 8 anos e Levi de 5 meses (ambos com AME Tipo 1).

Umbertina Reed
Professora Titular da Disciplina de Neurologia Infantil do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina
da USP (FMUSP). Chefe do Serviço de Neurologia Infantil da Divisão de Clínica Neurológica do Hospital das
Clínicas da FMUSP.

Vanessa van der Linden
Graduada em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco; Residência de Pediatria, Especialização
em Neurologia Infantil pela Universidade de São Paulo (USP São Paulo); Titulo de especialista em Pediatria
e Neurologia Infantil conferido pela Sociedade Brasileira de Pediatria; Mestre em ciências pela USP São
Paulo; Médica concursada do Estado de Pernambuco, atualmente lotada no Hospital Barão de Lucena, como
Neurologista Infantil; Preceptora da residência de Pediatria no Hospital Barão de Lucena; Médica Neurologista
Infantil do Rarus, no Hospital Maria Lucinda, Centro de referência para doenças raras de Pernambuco.

Programação oficial

32

Evento on-line sobre a
Atrofia Muscular Espinhal (AME)

16 a 18 de novembro

APRESENTADORAS
Pantone 3105 C

Pantone 1375 C

Eliana Michaelichen
Apresentadora do SBT e uma das maiores comunicadoras do Brasil.

Patricia Maldonado
Jornalista a Mestre de Cerimônias. Trabalhou em três das principais
emissoras do Brasil (Globo/SporTV, Record e Band).

Neila Medeiros
Publicitária, jornalista e radialista, com atuação nas áreas de
criação e edição de texto e vídeo. Âncora do Sbt Brasília e apresentadora
do SBT Jornalismo. Como Mestre de Cerimônias, participa de eventos
corporativos e campanhas institucionais. Agraciada com o Prêmio
Engenho de Comunicação, O Dia em que o Jornalista vira Notícia e
três indicações na categoria Melhor Âncora/ apresentadora de TV
de Brasília em diferentes anos. Casada, mãe de três filhas e cinco
cachorros.
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Ficamos muito felizes com a sua participação no Encontro Anual INAME
2020, desta vez na modalidade virtual.
Para poder estar mais próximos e de aumentar a nossa interação com
você, montamos carinhosamente um kit, que foi enviado para os participantes inscritos no primeiro lote do evento. Nesse kit temos:

•

Uma camiseta linda para usar nos dias do evento;

•

Um caderninho e uma caneta para fazer anotações durante o
evento;

•

Um estojo necessaire para você guardar tudo o que precisar;

•

Um copo para ficar do seu lado caso sinta sede durante as
palestras;

•

Balinhas para adoçarem a sua experiência no evento;

•

Um pop socket, para facilitar o registro de selfies e imagens do
evento no seu celular.

•

O kit também está recheado de materiais de conscientização e
informação sobre a AME.

Curta, use, registre em suas redes sociais e compartilhe conosco todos os
momentos durante o evento virtual.
Siga a gente nas redes sociais:

@iname_brasil

/institutoiname

@iname_brasil

INAME Brasil
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Lançamento do Livro
Atrofia Muscular Espinhal: Entender, Cuidar e Viver – Um Guia para
Famílias e Profissionais
Como muito orgulho, durante este Encontro
Virtual do INAME, lançamos o Guia do INAME
sobre AME!
Elaboramos esse guia com muito carinho
para você conhecer a AME cada vez mais.
Convidamos autores que são referência em suas
áreas de atuação, que construíram um conteúdo
bem completo trazendo informação científica
de qualidade em uma linguagem fácil, que dá
uma visão 360º da AME. Esperamos que ajude
a todos, famílias e profissionais, nessa jornada.
Aproveite e explore cada capítulo em detalhes!
Aos participantes que se inscreveram no primeiro
lote do evento, enviamos o livro no kit do evento.
Se você não recebeu o kit mas gostaria de
receber o Guia do INAME em sua casa, acesse o
nosso site e peça o seu.
O Guia do INAME também está disponível na
versão digital em www.iname.org.br/livro
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