
SOMOS 
GIGANTES

Co n h e ç a  a s  h is t ó ria s  d a s  p e s so a s  q u e  t ê m  Do e n ç a s  
Ra ra s , m a s  q u e  m o s t ra m  a o  m u n d o  o  q u a n t o  sã o  
g ig a n t e s  n a  lu t a  p e la  vid a !



“Vidas Raras: Somos Gigantes” é uma exposição de fotos que 

mostra pessoas com doenças raras (os Raros) em momentos 

especiais,  que não condizem com o “pré-conceito” criado 

sobre as pessoas com doenças raras, crônicas e graves, de que 

suas vidas são somente sofrimento e dor.

Todas as pessoas das fotos têm alguma doença rara e 

algumas  possuem deficiências debilitantes, outras possuem 

doença  progressiva e degenerativa, porém estão sempre 

sorrindo e  caminhando, lutando por passos maiores na vida. 

Casam-se, formam-se, têm filhos, viajam, tentam viver o 

mais próximo do normal.

Conheça os verdadeiros guerreiros da Vida nesta exposição 

que  mostra a vontade de viver das pessoas com doenças raras 

e se inspire a viver e dar valor aos seus dias. Nenhuma 

dificuldade pode tirar seu sorriso! Lute! Viva!



ANDREA SOARES
Patologia: Hepatite Auto Imune

"Devemos estar dispostos a nos livrar da vida que planejamos para poder viver a vida  que 
nos espera." - Joseph Campbell

Filha mais velha da Dona Vera, sempre teve em sua liberdade uma das coisas boas da vida.
Ao descobrir a doença, disseram que não poderia mais ir tão alto ou tão profundo.

Mas, mesmo com os dias de hospital, UTI e os remédios e procedimentos eternos, ela decidiu  
continuar sendo livre! É fundadora da Crossing Connection Health, produtora do documentário  

"Mundo dos raros", “fazedora” do bem e tia coruja do Pedro, Léo, Dudu e Victor.
#TODOSpelosRAROS



ANTÔNIO CAVALCANTE SOUZA
Patologia: ELA - Esclerose Lateral Amiotrófica

"Viva um dia após o outro, como se fosse o último".

Antônio nasceu em 1946, no interior do Maranhão, mudou-se para Santos-SP aos 17 anos de 
idade,  trabalhou duro no Porto de Santos e conseguiu formar os 2 filhos em Fisioterapia.

Fisicamente ativo, realizando exercícios 3x por semana, aos 72 anos começou a perceber fraqueza na 
mão esquerda, que lhe foi atribuída a um problema na coluna e foi submetido à cirurgia. De lá para cá, 
houve evolução do quadro e uma luta diária pela vida. Seus olhos descrevem seus sentimentos. Tem  

uma família que o ama e que está com ele em todos os momentos sem medir esforços, ele é um  
guerreiro. O nascimento dos dois netos dão força e ânimo para ele continuar firme.

#TODOSpelosRAROS
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BÁRBARA GABRIELLY PEREIRA DO NASCIMENTO
Patologia: Doença de Niemann pick tipo B (ASDM)

''Essa é uma história de lutas, superações e esperança, chamada Bárbara!"

Nascida em 2002, Bárbara Gabrielly é pura superação. Aos 7 meses de gestação, chegou de 
mansinho, saudável...linda!!!! Aos 4 anos de idade, tudo mudou! Os primeiros sintomas ainda 
não eram tão aparentes. Aos 8 anos, os sintomas já eram bem visíveis, mas a doença ainda 

desconhecida, porém nada superava sua vontade de viver. Viver lindamente,  mesmo 
carregando em seus genes a Doença de Niemann pick B.

Bárbara é conhecida por sua alegria, suas piadas sempre prontas e por seu amor pelo 
Justin Bieber! 

#TODOSpelosRAROS



CAMILLE GIACOMINI LAPIS
Patologia: Síndrome Perisilviana

"Ela esbanja vida, ela transforma a vida, ela é alegria e luz."

A Mille foi uma criança muito desejada e esperada. Seu pré-natal foi sempre perfeito, nasceu linda e  
saudável. Aos 5 meses, notava-se algo diferente, iniciava-se então toda uma busca.

Somente com 1 ano e meio veio o diagnóstico: síndrome perisilviana, uma má formação cerebral,  que 
pode ser uni ou bilateral. No caso dela, bilateral. Juntamente com o diagnóstico, vieram as  incertezas, 
pois de tão rara, raro era o profissional que a conhecia. Não temos estatísticas. Os artigos são poucos. 
Camille, então, iniciou a estimulação precoce, hoje faz acompanhamento fonoaudiólogo, neurológico e 

terapia ocupacional. É uma criança perfeita, com suas limitações.
E o que ela mais gosta de fazer? Distribuir amor por onde passa!  Deus 

colocou as pessoas exatas para cuidar desse anjo dele na terra.  
#TODOSpelosRAROS



DAISY FORTES
Patologia: Síndrome Látex Alimentos (Síndrome Látex Fruta)

"Conhecimento liberta! "

Desde criança, tive sintomas de alergias, muitos sem saber o que eram. Passei por muitas  
cirurgias, para diferentes tratamentos. Aos 31 anos, fiquei cega por glaucoma, agravado por  
fator até então desconhecido. Somente aos 40 anos, fui diagnosticada com alergia grave ao  

látex e diversos alimentos. Iniciei, então, um processo de exclusões e cuidados especiais  
para administrar a SLA. O diagnóstico me trouxe muitos desafios, mas como costumo dizer,  

conhecimento liberta e a liberdade conduz à paz.
#TODOSpelosRAROS



DIEGO BEZERRA DIAS JÚNIOR - Didi
Patologia: Adrenoleucodistrofia (Óleo de Lorenzo)

"Enquanto há vida, há esperança."

Diego nasceu em Julho de 2006. Os primeiros sintomas iniciaram quando ele tinha 6 anos de idade,  
com hiperatividade e déficit de atenção. Apesar de constantes buscas, seu diagnóstico só foi fechado  

em abril de 2015, infelizmente, tarde demais, sem possibilidade de tentarmos algum tratamento.
Vivemos um dia de cada vez e procuramos manter  

tudo o que o Didi gostava de fazer antes da patologia.
#TODOSpelosRAROS



ELINEUDA CARNEIRO DOS SANTOS
Patologia: Doença de Addison (Insuficiência Adrenal)

"Não quero ser lembrada apenas pelo tanto que sofri, mas também pelo muito que lutei."

Elineuda foi diagnosticada com Insuficiência adrenal secundária após 3 anos de muito sofrimento,  
após percorrer vários hospitais, onde encontrou falta de conhecimento e de empatia. Apesar das  

dificuldades, encontrou no seu sofrimento e no dos demais pacientes a força para lutar em busca  da 
conscientização da doença para alcançar diagnóstico precoce e

melhor qualidade de vida aos pacientes.
#TODOSpelosRAROS



FERNANDA DE PAULO BARBOSA
Patologia: Linfangioma

"Quero ser lembrada por ser quem sou de verdade, que vejam minha essência e não apenas aparência."

Fernanda nasceu em 2010 e poucas horas após o nascimento veio o diagnóstico que ninguém  
esperava e que mudaria nossas vidas. Por ser uma doença rara, o começo foi muito difícil por falta 

de informações, mas com perseverança conseguimos chegar ao tratamento que, apesar de algumas  
vezes provocar reações dolorosas, é o mais indicado para controle das complicações da doença. 

Estamos sempre na luta para manter sua qualidade de vida plena. Fernanda é uma criança 
iluminada, que, com seu jeito de viver, nos faz pessoas melhores a cada dia.

#TODOSpelosRAROS



HENRIQUE ALVES RIBEIRO
Patologia: Displasia Espondilo Epfisario

'Ter Nanismo não é ser diferente, mas sim ter nascido com o  

dom de ensinar a todos o real sentido da palavra Força!"

Henrique nasceu com um tipo raro de nanismo e também com uma sequência de Pierre  
Robin. Quando bebê, passou por muitas intercorrências e cirurgias. Mas hoje, se destaca com 

sua inteligência e força de vontade de superar seus limites e acumula  medalhas no futsal 
escolar, umas das atividades que ele mais tem orgulho e paixão.

#TODOSpelosRAROS



HUMBERTO BOHN (BETINHO)
Patologia: Distrofia Muscular de Duchenne

'Tudo que é seu encontrará uma maneira de chegar até você."

Quando o Humberto tinha 1 aninho, teve muita dificuldade para começar a caminhar, caía com  
frequência. A gente notava que ele tinha uma fraqueza muscular, que se confirmou com o  
diagnóstico aos 5 anos. Aos 7 anos, já estava na cadeira de rodas. Ele é muito feliz, é uma 

bênção em nossas vidas.
#TODOSpelosRAROS



KARINA NONATO PINGITURO DOMINGUES
Patologia: Neuromielite Óptica

"Não podemos escolher o que a vida vai colocar à nossa frente,
mas podemos escolher como agimos diante do que ela apresenta." Carlos Hilsdorf

Karina, aos 29 anos, casada e com um bebê de 1 ano e meio, foi internada com uma síndrome alérgica  
chamada Síndrome de Steven-Johnson. Durante a internação, desenvolveu Dermatopolimiosite, uma  
doença auto imune paraneoplásica que inflama todos os músculos do corpo e a pele. Durante exames  

para este diagnóstico, descobriu que estava com câncer de mama. Fez cirurgia, quimioterapia e  
radioterapia e após um mês do término desse tratamento, começaram os sintomas da Neuromielite  

Óptica, com inflamação de diversas partes da medula, afetando a sensibilidade e movimentos de pernas 
e braços. Nesse período, permaneceu três meses acamada, voltando os movimentos aos poucos em 
cadeira de rodas, bengala, até voltar aos movimentos praticamente normais. Com tudo isso, ela ainda  
defendeu sua tese de mestrado. Atualmente, leva uma vida normal, tem uma vida ativa e, apesar das  

sequelas, aprendeu a se adaptar à nova realidade e a valorizar mais a vida e
as pequenas coisas que são muito mais importantes.

#TODOSpelosRAROS



LORENA SANTOS DA SILVA
Patologia: Miastenia Congênita por Mutação no gene da Enzima Colina  

Acetiltransferase (ChAT)
"Não faz mal que seja pouco, o que importa é que o avanço de hoje seja maior que o de

ontem. Que nossos passos de amanhã sejam mais longos que os de hoje."

Lorena nasceu em 2013 com várias complicações respiratórias. Depois de vários exames, foi  
diagnosticada aos sete meses de vida. Começou a responder ao tratamento. Tem traqueostomia e  
gastrostomia, e recebe cuidados de home care. A cada dia, evolui e nos surpreende cada vez mais,  

sempre esforçada e inteligente. Com seu sorriso, cativa todos ao seu redor.
#TODOSpelosRAROS



LUCA SANTIL BATAGLIA
Patologia: Distofia Neuroaxonal Infantil

"Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar seu sorriso."

Nosso Pequeno Luca tem Distrofia Neuroaxonal Infantil, uma doença raríssima, de origem genética,  de 
caráter recessivo, degenerativa e incapacitante. O gene defeituoso é transmitido simultaneamente pelo 

pai e pela mãe. Não tem cura e a expectativa de vida é de 10 anos.
Luca nasceu em 29.05.2012, sem complicações e se desenvolveu normalmente até 1 ano e 5 meses,  

quando as quedas se iniciaram e pouco tempo depois fechamos o diagnóstico.
Desde então, por ser uma doença progressiva, Luca foi perdendo o tônus muscular e juntamente  

algumas funções do corpo humano. Atualmente, Luca faz uso de cadeira de rodas, medicações para  
controle das crises convulsivas, ventilação mecânica, oxigênio quando necessário,

e se alimenta exclusivamente via gastrostomia.
#TODOSpelosRAROS



LUCIANA TRINDADE
Patologia: Distrofia Muscular Congênita

"O amor transforma qualquer barreira!"

Sou Luciana Trindade, ouvi muitas coisas: sobre desistir, ser incapaz. A mais marcante foi limitarem  
minha vida ativa aos 20 anos. Venci, trabalhei, me formei, calei os falsos profetas e atropelei as  

estatísticas da distrofia muscular congênita! Com muita vontade e garra, luto pelos direitos da pessoa  
com deficiência, como conselheira municipal em São Paulo. Com apoio de grandes autores da causa, 

me sinto bem viva, forte e confiante, para, com poder de superação, colocar de fato a real inclusão, 
combatendo o preconceito e discriminação. Juntos somos mais fortes,

vem comigo encarar esta missão?!
#TODOSpelosRAROS



MILENA TELLAROLI RIBEIRO
Patologia: Epidermólise Bolhosa

"Não podemos escolher o que a vida vai colocar à nossa frente,
mas podemos escolher como agimos diante do que ela apresenta." Carlos Hilsdorf

Crianças diagnosticadas com EB são conhecidas como "crianças borboletas" devido à fragilidade da  
pele. Embora com algumas limitações físicas por cicatrizes que a EB trouxe ao longo da vida, nas  

mãos, nos pés, em órgãos internos e por todo o corpo, ela faz tudo o que tem vontade: canta, dança,  
estuda, faz teatro e se arrisca em trilhas de aventura.

Vive todos os sonhos, conquistas e dificuldades de uma adolescente, sem medo de ser feliz.
#TODOSpelosRAROS



#TODOSpelosRAROS
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Patologia: Doença de Fabry
''Eu sou uma pessoa doente, cronicamente doente, isso nunca vai mudar, mas eu,  a 

cada estação da minha vida, eu mudo."

Apesar da doença crônica, Munique Slongo nunca se deixou abater. Traçou metas e  perseguiu sonhos, 
sempre driblando as dificuldades apresentadas por sua saúde oscilante.

Passou por inúmeros diagnósticos antes da certeza da patologia rara. Após anos de  tratamentos 
especializados, tais como infusões quinzenais, tem uma vida praticamente

estável, com menos dor e fadiga e com mais possibilidades de experiências positivas. Muito  otimista e 
perseverante, busca expandir seus horizontes retirando conhecimento das

próprias batalhas. Aspirando ser feliz, abraçou as limitações do seu corpo traçando assim  uma visão 
positiva de si mesma. É completamente grata pela vida e pelas conquistas que acumulou em seus 28 

anos de existência.



TAINÁ SANTOS REZENDE
Patologia: Miastenia Gravis

"Se você não consegue um milagre, torna-se um!".

Tainá Santos nasceu em 13-06-1996. Aos 2 meses de nascida, sua mãe biológica a doou para outra  
família. Ela cresceu em um ambiente com muito amor e carinho. Aos 13 anos de idade,  começou a 

sentir muitas fraquezas em seu corpo e dificuldades para realizar suas atividades diárias, foi ao médico, 
quando foi diagnosticada com Miastenia. Desde então, teve que se afastar da escola e do seu esporte 

favorito (futebol). Passou por 9 internações (em UTI).
Mas a garra, fé e força de vontade sempre foram maiores do que quaisquer obstáculos, e a cada dia é 

uma nova superação. Voltou a estudar e ano que vem irá concluir sua tão sonhada faculdade.

#TODOSpelosRAROS



THEO CARVALHO MANGABEIRA
Patologia: Acidúria Glutárica - Erro Inato Metabólico

"Até o 4° mês de vida, tudo"
Até o 4 mês de vida, se desenvolveu como qualquer bebê. Daí para frente, tudo ficou mais lento. Ele  
estava perdendo neurônios, sem a família saber, cada vez que ingeria proteína. Um teste do pezinho  

mais completo pouparia Théo de uma cadeira de rodas.
Ele não senta, não anda, não fala. Mas deseja muito fazer tudo isso.

Faz 7 sessões de terapias por semana, sempre sorrindo.
"Não pensamos mais no que ele vai conseguir ou não fazer. O que vier de avanço, será um presente.  E 
se nada vier, a gente cuida. Estamos preparados. O amor nos fortaleceu. E lutamos bravamente  para 

que os próximos 'Théos' que vierem tenham outro destino, participando da campanha pelo Teste
do Pezinho Ampliado/Pezinho no Futuro,, pois este Erro Inato é detectado no Teste do 

Pezinho Ampliado.
#TODOSpelosRAROS



WILLIAM FERREIRA DE OLIVEIRA
Patologia: Mucopolissacaridose (MPS) tipo 3A

"Vivemos um dia de cada vez, aproveitando cada dia com muito amor."

William começou a regredir com 4 anos. Era muito hiperativo e a professora dele notou e pediu pra  
levá-lo ao médico. A partir daí, começou a correria por um diagnóstico.

Foram 13 anos para descobrir o diagnóstico do William e, nesse tempo, ele foi regredindo aos  
poucos. Com 17 anos, parou completamente tudo e, hoje, acamado, com dietas que não  se 

ajustam, tem suas crises, mas vivemos um dia de cada vez.
#TODOSpelosRAROS



ANA SIMAS MEDEIROS
Patologia: Síndrome Wolf Hirschhorn

"Os abraços foram feitos para expressar o que as palavras deixam a desejar." Anne Frank

Ana Simas Medeiros, uma linda, nascida em 2003. Sua gestação foi cercada de expectativas,  
mistérios e apreensões. Mesmo antes de nascer, Aninha sempre foi única, fora da curva.

Após seu nascimento, os médicos não nos deram muitas esperanças sobre expectativa de vida e  
após 44 dias na maternidade, Aninha foi para casa.

Sempre cercada de fisioterapia, musicoterapia, fonoaudiologia, hidroterapia e muito carinho.
Aninha foi se desenvolvendo bem e superando seus limites. A chegada da sua irmã foi para ela um  

estímulo grande e até suas crises respiratórias e convulsivas acabaram.
Hoje, Ana senta sozinha, caminha apoiada e é uma menina muito alegre,  

todos a conhecem como a menina do "abraço gostoso".  
#TODOSpelosRAROS



PADRE MÁRLON MÚCIO
Patologia: Deficiência do Transportador de Riboflavina (RTD)

“A cada um milhão de pessoas que nascem, apenas uma tem a doença que eu tenho. Há quem 
diga que sou azarado. Eu prefiro pensar que sou um milionário.”

Padre Márlon nasceu em 1973. Ao longo da vida, a fadiga aos mínimos esforços, a fraqueza 
muscular em todo o corpo e as dores só foram aumentando. Em 2019, depois de 9 anos de busca 
e de 5 diagnósticos errôneos, descobriu o que tinha. É escritor e apresentador de programas de 

rádio e TV. Depois de anunciar o Evangelho em vários países, desde março de 2020 celebra 
diariamente a Missa na cama em casa ou nas internações hospitalares na UTI. Pelas redes 

sociais leva ao mundo uma palavra de amor e esperança para quem sofre. Hoje está ocupado em 
encontrar não a sua cura, mas em descobrir a cura para essa doença. 

É um dos fundadores da Cure RTD Brasil.

#TODOSpelosRAROS
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