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Artistas mobilizam a internet pelo
tratamento da menina Maya
Além da arrecadação on-line, itens de famosos serão vendidos em bazar

Famosos como Tatá Werneck se engajam na luta da menina Maya, que precisa de R$ 3 milhões para tratar
a Atrofia Muscular Espinhal. A história da pequena Maya, diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME)
aos 6 meses de vida, está mobilizando as redes sociais e ganhando a adesão de artistas na campanha para
pagar seu tratamento de altíssimo custo. Os pais da menina precisam arrecadar R$ 3 milhões para cobrir o
equivalente a um ano de medicamentos, que têm que ser importados dos Estados Unidos. Entre os famosos
que se engajaram, estão a atriz Tatá Werneck, a apresentadora Ana Hickmann e o artista Thammy Miranda. O
humorista Rafael Cortez e a mãe do surfista Gabriel Medina, Simone Medina, também compartilharam o post
da campanha.

Perseverança. Família de Maya faz campanha para custear medicamentos caros de Atrofia Muscular
Espinhal

— O celular está lotado de mensagens. Além dos amigos, vários artistas têm colaborado. Recebemos
também muitos itens, como camisa de jogador de futebol autografada, para serem vendidos em um bazar que
está sendo organizado em Juquehy (no litoral paulista, onde a família está morando) — conta Lara Cristina
Fernandes, mãe de Maya.

Em sua conta no Instagram, Tatá Werneck, que tem mais de 16 milhões de seguidores, escreveu: “Amigos!
Tem mais um bebê que pode ser salvo se nós ajudarmos! Com muito pouco podemos salvar a vida dessa
princesa.”. O texto segue lembrando o caso do Joaquim Marques, de Ribeirão Preto, que também fez
campanha e conseguiu o valor pretendido. ALTA NO NÚMERO DE MORTES A AME é uma doença rara, genética
e degenerativa que atinge um em cada dez mil nascidos vivos no país. De janeiro a agosto desse ano, 14
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crianças morreram por causa dela no Brasil, segundo dados da Associação Brasileira de Amiotrofia Muscular
Espinhal (Abrame). Em 2016, foram 13 mortes.

— A Abrame existe há 13 anos e nunca teve uma taxa de óbito como nos últimos anos — diz Fátima Braga,
presidente da associação e mãe de um menino de 15 anos que tem o tipo mais severo de AME. — Quando o
paciente tem tratamento preventivo adequado, com equipe multidisciplinar, a criança tem sobrevida boa.

Apesar de histórias tristes sobre a doença, outras dão esperança aos familiares. Uma delas é a do menino
Pedro Lorenzo Azeredo, de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O garoto de 5 anos foi diagnosticado
quando tinha 1 ano e 8 meses com o tipo 2 de AME, tão grave quanto o 1. A família pede doações na internet
e organiza um bazar para pagar o tratamento.

— Ele tinha 6 meses e não apresentava avanços motores. Começamos a investigar. A doença é
progressiva, não tem muito o que fazer, mas podemos dar qualidade de vida para ele. Pedro faz pelo menos
dez sessões de fisioterapia por semana para retardar o progresso da doença e precisa do medicamento —
conta a advogada Kelly Azeredo, mãe de Pedro, que parou de trabalhar para se dedicar ao menino.

Atualmente, Kelly e outras mães lutam para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acelere
o processo de regulamentação do único remédio capaz de frear a doença, o Spinraza, previsto para o fim deste
ano.

No final deste mês, haverá uma conferência sobre a AME, no Centro do Rio. O evento, que será a quarta
conferência anual sobre a doença, é organizado pela Amigos da Atrofia Muscular Espinhal (AAME) e vai de 31
de agosto ao 2 de setembro. O encontro vai reunir especialistas e pesquisadores.
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