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2004 SIMPÓSIO PARA MSUD - ATLANTA GA 

O simpósio começou às 13:00 h. Eu me 

esforcei para entender o que estava acontecendo e, 

ocasionalmente, entendia uma palavra aqui e outra ali. 

Graças a Deus, Melinda foi capaz de se juntar a nós por 

algumas horas. Quando ela teve que sair, o palestrante 

estava no meio de uma explicação sobre nutrição. Sem 

saber o que fazer, Soraya e eu ficamos como  pessoas 

“cegas no meio de um tiroteio.”  Nós estávamos 

completamente perdidos. 

Mais uma vez, fomos muito 

abençoados. No final do dia, Joyce apresentou-nos a um 

argentino que trabalhava para uma empresa de 

computadores nos Estados Unidos. Eduardo Gatica era o 

pai de uma criança com MSUD. Ele fez o mesmo que nós 

e veio sozinho para o simpósio, pois, não queria arriscar 

a saúde da filha. Felizmente, eu poderia entender muito 

bem o meu novo amigo sulamericano. A única coisa que 

não podíamos falar era sobre futebol. Sendo futebol 

quase como uma religião, eu tinha escrito na minha 

“cartilha”, que não deveríamos discutir tal assunto com 

“los hermanos”, principalmente se quiséssemos 

permanecer amigos. 

Nesta base de acordo, a minha amizade 

com Eduardo começou; nós, de cara, decidimos que não 

falaríamos sobre Maradona e/ou Pelé de forma alguma. 

Ele me contou a história da sua filha e porque veio para o 

simpósio sozinho. Como nós, ele enfrentava a mesma 

dificuldade de testar correta e rapidamente os níveis de 

aminoácidos. Ficamos sabendo que na Argentina, assim 

como no Brasil, MSUD não era uma doença comum e os 
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médicos de lá também não sabiam como lidar com ela O 

caso da filha do argentino era muito semelhante à de 

Artur com exceção de um aspecto. A filha dele foi 

diagnosticada mais cedo que Artur e isso eu sabia que faz 

uma diferença enorme. 

A sra. Joyce juntou-se à minha conversa 

com Eduardo e contou-nos uma história sobre um caso 

de MSUD no Brasil que me fez lembrar o caso de Yslani, a 

menina brasileira que morreu em Natal-RN. 

Consequentemente, sua história me atingiu como a 

sequela de um filme ruim. Com a permissão da família, a 

sra. Joyce publicou essa história no site do MSUD 

Support- Group. 

 

Joyce Brubacher - Editor 
 

"Recebi um fax do Brasil no dia 

7 de março deste ano. A mensagem urgente era 

de João Carlos de Oliveira Mello, o pai de um 

bebê recém-diagnosticado com MSUD. Seu filho, 

com um mês de idade, foi submetido a diálise 

peritoneal em uma Unidade de Tratamento 

Intensivo. Ele leu em nosso site sobre TPN 

(Nutrição Parenteral Total) para MSUD, uma 

solução disponível sem leucina, isoleucina e 

valina, que fornece nutrição total como um soro 

aplicado na veia. Este é o tratamento 

recomendado para a rápida redução dos 

aminoácidos de cadeia ramificada (BCAAs). O 

bebê estava tomando a fórmula de MSUD da 

Mead Johnson, mas ele queria usar o TPN, que é 

mais eficaz na redução dos níveis elevados dos 
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BCAAs. Ele queria saber como importar dos 

Estados Unidos o mais rápido possível ". 

"João e eu continuamos a 

comunicação por e-mail. Enviei-lhe  informações 

e o médico dele  poderia contactar outros 

médicos experientes, tanto nos Estados Unidos 

quanto no Brasil. Eu também enviei as 

informações sobre onde obter a TPN livre dos 

BCAAs. No dia 8, João informou que o bebê 

estava melhorando a cada dia. Eles estavam 

rezando para que seu bebê logo estivesse em 

boa condição e que eles haviam seguido as 

instruções para obter a solução de TPN." 

"Duas semanas depois, eu 

percebi que não tinha tido mais notícias dele 

desde o dia 8. Então, enviei um e-mail 

perguntando como o bebê estava indo. Sua 

resposta nos chocou. O bebê havia morrido na 

semana anterior. João disse que seu filho tinha 

morrido por complicações com o MSUD. A 

solução de TPN chegou tarde demais, conforme 

disse o  João: "A alfândega e a burocracia aqui 

são inacreditáveis." 

"Como foi muito, muito triste. 

João e sua mulher estavam casados por 12 anos 

e este era seu primeiro filho. Embora a família 

tivesse recursos disponíveis para transferir a 

criança para os EUA para um tratamento 

adequado, a saúde do bebê era muito delicada 

para permitir a viagem." 
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"Eu perguntei a João se eu 

poderia falar sobre sua experiência a fim de 

expor a situação das famílias no Brasil e em 

outros países. Ele citou alguns dos problemas de 

saúde enfrentados no Brasil. Apenas um 

laboratório no país poderia fornecer níveis de 

BCAA em um curto período de tempo suficiente 

para ser útil para monitoramento. E isso era em 

uma universidade muito longe de sua cidade. O 

alimento medicamentoso (fórmula) e soluções 

de TPN têm que ser importados. No caso do filho 

dele, estes foram retidos na alfândega, e uma 

taxa extra de 88% foi aplicada para a TPN (que 

já é muito cara) "... 

http://www.msud-

support.org/index.php?option=com_content&view=article&id=196:Sharing---All-is-

not-well-in-Brazil-&-in-other-countries&catid=31:volume-18-1&Itemid=5 

A única diferença entre história triste de 

Joyce e a minha era que o meu Artur não tinha morrido... 


