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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2017

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, MISSÃO E VALORES
A ASDP – Associação Síndrome de Dravet – Portugal (doravante ‘Dravet Portugal’) foi constituída
em 2015 e o ano de 2016 correspondeu ao ‘arranque’ real da atividade da Associação, tendo
sido fixados para o triénio 2016-2019 os seguintes objetivos estratégicos:
Dravet Portugal - Objetivos triénio 2016-2019

1

2

3

4

5

Informar

Identificar

Diagnosticar

Apoiar - Pacientes

Apoiar Investigação

Consciencializar e
sensibilizar a
sociedade em geral
e os profissionais
de saúde sobre o
Síndrome de Dravet
e as necessidades
específicas dos
pacientes

Conhecer os
pacientes com
Síndrome de Dravet,
suas famílias e
cuidadores com a
finalidade de criar
uma rede de apoio e
gerar conhecimento

Garantir o
correto
diagnóstico
precoce e o
acesso a um
diagnóstico
genético
célere e
gratuito

Dinamizar ações
que visem a
melhoria da
qualidade de vida
dos pacientes com
Síndrome de Dravet
e suas famílias, em
Portugal e no
espaço lusófono

Contribuir para
a investigação
científica, o
desenvolvimento de novos
tratamentos e a
cura do
Síndrome

Tendo em vista a execução destes objetivos estratégicos, foram iniciados/desenvolvidos em
2017 uma série de ações e de projetos que, na maioria dos casos, são transversais a vários destes
objetivos e que sintetizaremos neste documento.
Toda a nossa atividade é enformada pela MISSÃO de dinamizar estratégias e ações que visem
a melhoria da qualidade de vida das pessoas com Síndrome de Dravet e das suas famílias, bem
como contribuir ativamente para a investigação científica, o desenvolvimento de novos
tratamentos e a cura do Síndrome.
Honramos o compromisso de levar a cabo a nossa atividade de forma transparente,
promovendo a solidariedade social e a cooperação institucional e apostando na inovação,
VALORES que procurámos imprimir em cada uma das nossas ações.
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2.

ORGANIZAÇÃO INTERNA E GESTÃO CORRENTE

Durante ano de 2017 a atividade da Dravet Portugal desenvolveu-se exponencialmente.
Com vista a tornar-se mais eficaz a resposta dada aos múltiplos projetos em curso e solicitações
que nos chegam, a equipa de pessoas que colaboram com a Dravet Portugal numa base regular
foi reforçada, tendo sempre presente que todos prestam a sua atividade de forma totalmente
voluntária, não remunerada.
Cada colaborador é responsável por um conjunto de projetos que coordena e, para além disso,
poderá ter a seu cargo tarefas relacionadas com a gestão corrente da Associação. Esta gestão
corrente foi organizada por pelouros com atribuições bem definidas.
Pelouros definidos em 2017:


Gestão de contactos e redes sociais
 Atendimento telefónico permanente na linha fixa Dravet Portugal;
 Gestão diária do email geral@dravet.pt e dos contactos enviados via formulário do site,
com encaminhamento e resposta às diversas solicitações;
 Gestão da página institucional do Facebook com publicações semanais e sempre que se
justifique e reposta tão rápida quanto possível a mensagens e comentários;
 Gestão dos fóruns privados de entreajuda de famílias Dravet criados no Facebook
(Grupo Português sobre Síndrome de Dravet e Grupo Lusófono sobre Síndrome de
Dravet).



Pacientes/Famílias
 Acolhimento dos novos pacientes/famílias e entrega do ‘kit de boas-vindas’;
 Acompanhamento específico dos pacientes/famílias associados sempre que necessário;
 Envio de informação periódica aos pacientes/famílias associados sobre novos
tratamentos, eventos e outros aspetos úteis;
 Resposta e encaminhamento específico aos pacientes/famílias do restante espaço
lusófono.



Associados
 Acolhimento de novos associados e manutenção de um registo atualizado;
 Verificação do pagamento da joia e quotizações anuais e emissão de recibos;
 Envio de informação periódica aos associados.
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Federação Europeia do Síndrome de Dravet (DSEF)
 Participar nas reuniões, grupos de trabalho e eventos internacionais da Federação
Internacional.



Comunidade médica e Conselho Científico
 Presença nos eventos médico-científicos para que a Dravet Portugal é convidada;
 Informação periódica sobre as novidades científicas sobre o Síndrome de Dravet a nível
internacional;
 Articulação com os membros do Conselho Científico da Associação.



Comunicação e imagem
 Gestão e atualização do website www.dravet.pt;
 Gestão e atualização do canal youtube da Dravet Portugal;
 Definição da imagem da Associação;
 Definição do plano de comunicação;
 Gestão do sistema de backoffice e informação interna.



Meios de comunicação social e representação institucional
 Presença nos media (em entrevistas, etc.);
 Presença nos eventos para que a Dravet Portugal é convidada.



Merchandising
 Produção do material ‘promocional’ da Associação.



Contabilidade e Finanças
 Pagamentos, conciliação bancária, emissão de recibos, organização contabilística e
afins;
 Articulação com a empresa de contabilidade que assiste a Dravet Portugal, em regime
pro bono, no cumprimento das respetivas obrigações fiscais (nova parceria estabelecida
em 2017).
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3.

PACIENTES/FAMÍLIAS E ASSOCIADOS

3.1 Pacientes/Famílias
O Síndrome de Dravet tem uma incidência de 1/22.000 e estima-se que por ano nasçam em
Portugal 3-4 pessoas afetadas. A identificação dos pacientes diagnosticados, assim como o
diagnóstico dos ainda não diagnosticados, continuam a constituir dois objetivos estratégicos
essenciais: é necessário identificar e diagnosticar para se poder ajudar e contribuir para o
conhecimento e a investigação.
As imagens seguintes expressam a evolução do número de pacientes/famílias referenciados até
31.12.2017 e a sua distribuição geográfica pelo país:
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Destas 68 famílias referenciadas em 31.12.2017, 48 já contactaram a Dravet Portugal mas
apenas 28 são formalmente associadas em 31 de dezembro de 2017. A Direção espera vir a
melhorar estes últimos números em 2018 embora reconhecendo que cada família necessita do
seu tempo para contactar a respetiva associação de pacientes e para dela fazer parte.
Vemos como muito positivo o facto de a nossa ação se estar a estender progressivamente a todo
o território continental e ilhas, o que corresponde ao âmbito e vocação nacional da Dravet
Portugal.
3.2

Associados

O ano de 2017 terminou com um total de 131 associados, consolidando-se dessa forma o
alargamento progressivo da rede de associados da Dravet Portugal que se iniciou em 2016.
4.

PARCERIAS E ACORDOS DE COOPERAÇÃO

O estabelecimento e manutenção de parcerias e modelos de colaboração com outras entidades,
a nível nacional e internacional, continuou a constituir uma prioridade para o ano de 2017. Neste
ano demos continuidade a 9 das 10 parcerias iniciadas em 2016 e estabelecemos 4 novas
colaborações, terminando o ano de 2017 com um total de 13 parcerias, como espelha o quadro
seguinte:
Cod

Mês

Ano

Estado

Nome do Acordo/Parceria

AC001

Nov

2015 Ativo

DSEF - Dravet Syndrome European Federation

AC002

Mai

2016 Ativo

Bloom Consulting

AC003

Mai

2016 Ativo

Multicom

AC004

Mai

2016 Ativo

Terra dos Sonhos

Breve descrição
Participação em sessões de trabalho peródicas, grupos de
trabalho, estudos, investigação e acordos internacionais
Empresa especializada em marketing e marca - Marca e
marketing da Dravet Portugal
Empresa especializada na comunicação e relação com a
imprensa - Imprensa e Media
Empresa especializada na realização de sonhos - Sonhos
para Meninos Dravet

AC005

Mai

2016 Ativo

Conselho Científico

Grupo de 5 médicos portugueses e 1 investigador espanhol

AC006

Jun

2016 Ativo

Junta de Freguesia de Alcântara

AC007

Jun

2016 Ativo

AC008

Out

2016 Ativo

AC009

Out

2016 Ativo

AC010

Nov

2016 Cancelado

AC011

Jan

2017 Terminado

Escritório, Rede Social de Lisboa
Tintas - Participação em eventos patrocinados pela Sotinco,
visibilidade, angariação de fundos e outros (conforme plano
de marketing da empresa)
Sotinco
Raríssimas - Associação das Doenças Mentais Encaminhamento de todas as pessoas que contactam a
e Raras
Linha Rara sobre o SD.
Fedra - Federação das Doenças Raras de
DP está federada desde dez.2016. Possíveis apoios para
Portugal
estrutura e outos
Projeto cancelado por não ter sido possível ao autor editar a
música cujas receitas reverteriam para a DP
Francisco Cappelle
Corrida Saúde + Solidária - 07/05/2017 - Um quarto das
AEFML - Associação de Estudantes da
receitas da Corrida reverte para a DP e há a oportunidade de
Faculdade de Medicina de Lisboa
divulgar a DP e o SD junto dos agentes ligados à saúde

AC012

Fev

2017 Ativo

SPNP - Sociedade Portuguesa de
Neuropediatria

AC013

Mar

2017 Ativo

LPCE - Liga Portuguesa contra a Epilepsia

AC014

Mar

2017 Ativo

Protir - Consultoria e Gestão

Presença em eventos da SPNP e envio pela DP de informação
relevante sobre o SD (todos os membros da SPNP)
Presença em eventos da LPCE e envio pela DP de informação
relevante sobre o SD. Possibilidade de colaborar em
determinadas situações (ex. formação sobre convusões em
ambiente escolar)
Empresa que presta apoio contabilístico e fiscal à Dravet
Portugal, pro bono e de forma permanente
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5.

PROJETOS

Durante ano de 2017 foi dada continuidade aos seguintes projetos que se encontram ativos:
NOME DO PROJETO

BREVE DESCRIÇÃO

1

Projeto DRAVET NO MAPA

Dar a conhecer o Síndrome de Dravet e as suas especificidades à
sociedade em geral e aos profissionais de saúde em particular

2

Projeto APOIO-FAMÍLIAS
(Life Improvement)

Este projeto tem por objetivo a melhoria da qualidade de vida dos
pacientes com Síndrome de Dravet e das suas famílias, através de ações
de cariz social ou técnico no sentido de a promover ou de remover os
obstáculos existentes

3

Projeto SONHOS

Proporcionar a realização de um sonho a todos os pacientes
portugueses com Síndrome de Dravet

4

Projeto OLÁ.PEDRO
(Awareness & Fundraising)

O objetivo principal deste projeto prende-se com criar iniciativas, como
ações de sensibilização através de concertos de música, corridas,
caminhadas, eventos, entre outros acontecimentos sociais de vários
géneros que visem a angariação de recursos de toda a índole e a
divulgação do Síndrome de Dravet

5

Projeto DIAGNÓSTICO

Desenvolver ações no sentido de garantir a todas as pessoas com
suspeita de Síndrome de Dravet um diagnóstico genético precoce,
célere e gratuito

6

Projeto DRAVET LUSÓFONO

Estender o apoio da DRAVET PORTUGAL aos países lusófonos e
contribuir para a divulgação na lusofonia de todos os recursos e práticas
disponíveis sobre o Síndrome de Dravet

7

Projeto FEDERAÇÃO DRAVET

Contribuir para que os projetos da DSEF - Dravet Syndrome European
Federation sejam uma realidade e participar de forma ativa nas ações
da Federação, nomeadamente em reuniões periódicas, grupos de
trabalho e demais iniciativas

8

PROJETO APOIO-INVESTIGAÇÃO

Contribuir, de forma direta ou indireta, para a investigação científica no
âmbito do Síndrome de Dravet e áreas relacionadas, bem como para o
desenvolvimento de novas soluções e tratamentos eficazes

Passamos de seguida à análise individual de cada projeto.

6.

PROJETO ‘DRAVET NO MAPA’

Neste segundo ano de vida considerámos uma prioridade continuar a divulgar intensivamente
a existência da Associação e dar a conhecer o Síndrome de Dravet e as suas especificidades à
sociedade em geral e aos profissionais de saúde em particular, uma vez que este conhecimento
constitui uma base essencial para o sucesso dos objetivos que estão estatutariamente definidos.
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Neste âmbito, em 2017 foram levadas a cabo as seguintes ações:
6.1 Atualização e dinamização permanente do website dravet.pt
O site foi permanentemente atualizado ao longo do ano com notícias e eventos e revelou-se em
2017 uma poderosa ferramenta informativa sobre o Síndrome de Dravet em português, tendo
contado com mais de 6.800 visitantes, muitos dos quais utilizaram o formulário nele existente
para nos contactar, com pedidos de informação e ajuda ou, simplesmente, para darem o seu
apoio.
As imagens em baixo espelham o número de visitantes do site ao longo do ano:

6.2 Dinamização da página institucional do facebook, com publicação de posts de natureza
informativa e científica, numa base mínima semanal ou sempre que necessário, a qual em 2017
teve a seguinte expressão em números:
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6.3 Presenças em televisão
Para além das presenças em imprensa escrita, a Dravet Portugal esteve no programa Revista de
Imprensa da TVI24 em março de 2017 e na Edição da Manhã da SIC Notícias em junho de 2017.
Neste mesmo mês esteve agendada uma outra entrevista no Programa da Manhã da RTP Porto,
mas foi cancelada já em estúdio devido à ocorrência dos incêndios de Pedrógão.
6.4 Produção de um vídeo institucional de apresentação da Associação e de pequenos vídeos
com depoimentos médicos sobre o Síndrome de Dravet – projeto em fase de estimativa de
custos.
6.5 Corridas Saúde + Solidária 2017
A Corrida Saúde + Solidária é um evento promovido anualmente pela Associação de Estudantes
da Faculdade de Medicina de Lisboa (AEFML) que tem como meta a criação de laços entre a
promoção da saúde e a vertente solidária. É considerada a maior corrida universitária do país e
a Dravet Portugal foi convidada a participar na 4ª edição desta Corrida (2017), como uma das
possíveis entidades beneficiárias das verbas angariadas.
A Corrida conta anualmente com três entidades beneficiárias já parceiras e a quarta é escolhida
por votação pública, através de um concurso online, via Facebook, onde participam 5 entidades.
Esta votação decorreu de 13 a 22 de janeiro de 2017 e mobilizou um movimento assinalável em
torno da Dravet Portugal, só por si bem-vindo pela crescente notoriedade em torno da doença.
A nossa associação foi a vencedora e eleita por cerca de 4 mil pessoas para parceiro social desta
edição, tendo sido assinado um protocolo de cooperação com direitos e obrigações bem
definidos.
O evento realizou-se em Lisboa no dia 7 de maio e a Associação fez-se representar na corrida
com uma grande mancha de cor roxa correspondente às t-shirts e balões Dravet Portugal que
foram transportados pelas nossas famílias, associados e atletas que resolveram dar visibilidade
à nossa causa. Esta visibilidade foi tanto mais importante pelo facto de se tratar de uma corrida
ligada à área da saúde, tendo havido a oportunidade de criar uma tenda informativa após a linha
da meta.
A Corrida revelou-se um momento fundamental do Projeto Dravet no Mapa 2017 e além disso
permitiu-nos angariar uma verba de € 4.324,86. Ao assinar o protocolo de parceria com a AEFML,
comprometemo-nos a destinar os fundos oriundos da Corrida a promover e apoiar um projeto
de investigação científica com vista à identificação/desenvolvimento de fármacos que atenuem
de forma expressiva os sintomas da doença ou à descoberta de uma solução definitiva na raiz
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do problema do Síndrome de Dravet, o que faremos no âmbito do nosso Projeto ApoiarInvestigação.

Todo o processo que envolveu a Corrida Saúde +
Solidária gerou de janeiro a maio de 2017 um grande
efeito à volta do Síndrome de Dravet e da Dravet
Portugal, hoje podemos dizer que mais pessoas e
mais comunidades conhecem o Síndrome de Dravet
em Portugal e estão alerta para a existência desta
doença.
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6.6 Campanha Todos de Roxo pelo Síndrome de #Dravet
Para assinalar a data de 23 de junho, Dia Internacional do Síndrome de Dravet, e aumentar a
consciencialização e conhecimento em torno da doença, a Dravet Portugal apresentou neste dia
a campanha Todos de Roxo pelo Síndrome de #Dravet.
Tratou-se de uma campanha de divulgação que teve como objetivo dar a conhecer a doença
mas, também, apelar a que todos os familiares dos pacientes com este Síndrome se
identificassem e/ou procurassem um diagnóstico correto.
Estes são alguns dos posters produzidos para a campanha:

No âmbito desta campanha da Dravet, no dia 23 de junho iluminaram-se de roxo vários edifícios
e monumentos de Portugal: o Santuário do Cristo Rei (Lisboa), o Castelo dos Mouros (Sintra), a
antena da PT Comunicações (Monsanto), o Castelo de Leiria, a Casa d’Artes e Ofícios de Viseu,
o Hotel Marquês de Pombal (Lisboa) e o Myriad (Torre Vasco da Gama, Lisboa).
Os edifícios iluminados foram imortalizados através de fotografias produzidas por um fotógrafo
profissional que colaborou pro bono na campanha e contámos com uma ampla divulgação e
adesão nas redes próprias da Dravet Portugal e nas de diversas outras entidades que decidiram
acompanhar-nos, tais como a PT Empresas, a Renova, a Delta Cafés e a Sotinco.
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Estas são algumas fotografias da campanha Todos de Roxo pelo Síndrome de #Dravet:
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7.

PROJETO APOIO-FAMÍLIAS (Life Improvement)

Este projeto tem por objetivo a melhoria da qualidade de vida dos pacientes com Síndrome de
Dravet e das suas famílias, através de ações de cariz social ou técnico no sentido de a promover
ou de remover os obstáculos existentes.
7.1 Encontro Nacional de Famílias Dravet 2017 - Beja
Esta 3ª edição dos Encontros Nacionais de Famílias Dravet decorreu na Herdade da Diabrória
em Beja, no fim-de-semana de 1-2 de abril e foi organizado por três famílias aí residentes, com
o apoio da Dravet Portugal.
O Programa, que contemplou diversas atividades recreativas e lúdicas para as crianças e jovens
com Síndrome de Dravet, bem como espaços de partilha e informação, contou com a presença
de 2 clínicos e 3 terapeutas experientes na área e com o apoio de diversas entidades locais.
De realçar que neste terceiro encontro foi introduzida a componente formação/informação,
através de palestras com informação atualizada e muito importante para as famílias.
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7.2 As famílias afetadas pelo Síndrome de Dravet estiveram reunidas em outras ocasiões do
ano de 2017, nomeadamente nos seguintes eventos:


Abril – Realização das filmagens de divulgação da Corrida Saúde + Solidária com famílias afetadas
pelo Síndrome de Dravet – Lisboa



Maio – Corrida Saúde + Solidária organizada pela Associação de Estudantes da Faculdade de
Medicina de Lisboa



Junho - atividades para as famílias Dravet em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian
(Departamento de Necessidades Educativa Especiais) e almoço-convívio no âmbito do Dia
Internacional do SD - vertente educativa e social

7.3. No ano de 2017, ainda no âmbito do projeto de apoio às famílias, demos sequência às
seguintes ações fundamentais:


Obter a aprovação, a nível nacional, de um protocolo geral de atuação para o Síndrome de
Dravet: levámos este assunto à agenda da Federação Dravet e a elaboração deste protocolo
encontra-se entregue ao respetivo Scientific Advisory Board, perspetivando-se a sua
disseminação por todos os países europeus em 2018;



Aprovar um modelo de protocolo de emergência individual, a preencher pelo médico
assistente, com objetivo de acompanhar em permanência cada paciente: o documento foi
revisto pelo Conselho Científico da Dravet Portugal e será distribuído às famílias em 2018;



Cartão da pessoa com doença rara – averiguar junto das famílias Dravet quais os
constrangimentos que existem no terreno no que respeita à emissão deste cartão e, se
necessário, agir no sentido de os afastar: do universo das 33 famílias acompanhadas neste
processo, à data de 31/12/2017 já todas estão informadas sobre o procedimento, 2 já têm
o cartão e 10 já o solicitaram;



Criar uma rede de apoio psicológico e social que esteja ao dispor das famílias Dravet:
projeto em fase de conceção;



Linha telefónica fixa da Associação, com o número 211367105, garantindo-se o
atendimento em todos os dias da semana;



Dinamização do já existente fórum privado no facebook destinado a pais e irmãos de
pacientes portugueses com Síndrome de Dravet, espaço de partilha e de interajuda por
excelência, designadamente nele apresentando e introduzindo as novas famílias que nos
foram chegando ao longo do ano.
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Tivemos a oportunidade de expor alguns destes temas cruciais para as nossas famílias numa
audiência com o Senhor Ministro da Saúde que se realizou em abril de 2017 (protocolo de
atuação para o Síndrome de Dravet; teste genético; cartão de doença rara; comercialização do
fármaco Sos midazolam bucal).
8.

PROJETO SONHOS

Com o objetivo de proporcionar a realização de um sonho a todos os pacientes portugueses com
Síndrome de Dravet, foi estabelecida em 2016 uma parceria com a associação Terra dos Sonhos,
cuja principal atividade consiste na realização dos sonhos de crianças e jovens diagnosticados
com doenças crónicas e/ou em estado avançado de doença, crianças e jovens carenciadas e
idosos, como forma de transmitir uma mensagem de esperança na possibilidade de realização
dos seus objetivos mais inspiradores, independentemente de circunstâncias, condicionamentos
e limitações. A superação da impossibilidade através da criação da possibilidade é o resultado
final pretendido.
No ano de 2017 a Terra dos Sonhos aceitou continuar a colaborar com a Dravet Portugal neste
projeto de realização de um sonho a cada paciente com Síndrome de Dravet.
Assim, em janeiro de 2017 foi concretizada a 2ª parte do sonho do José Pedro, de 13 anos (uma
visita ao jardim zoológico de Lisboa na companhia da família) e em maio o Tomás, de 20 anos,
pôde conhecer o cantor Anselmo Ralph e assistir ao seu concerto acústico no Centro Cultural
Olga Cadaval, em Sintra.
9.

PROJETO OLÁ.PEDRO (Awareness & Fundraising)

O objetivo principal deste projeto prende-se com criar iniciativas, como ações de sensibilização
através de concertos de música, corridas, caminhadas, eventos, entre outros acontecimentos
sociais de vários géneros que visem a angariação de recursos de toda a índole e a divulgação do
Síndrome de Dravet
Para além da participação na IV Edição da Corrida Saúde + Solidária, evento central deste projeto
no ano de 2017, realizaram-se ainda as seguintes ações:


Jantares de fundraising promovidos pela associação cívica Academia do Bacalhau, em
Lisboa;



Realização do Curso de Formação 'Coaching com PNL', com receitas a reverter para a Dravet
Portugal, em Évora;



Leilão solidário promovido pela CAOS - Casa d'Artes e Ofícios – Viseu.
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10. PROJETO DIAGNÓSTICO
Dada a sua importância crucial para os pacientes, continuamos a autonomizar como projeto esta
prioridade de desenvolver ações no sentido de garantir a todas as pessoas com suspeita de
Síndrome de Dravet um diagnóstico clínico e genético precoce, célere e gratuito. Pretendemos
que esta garantia seja estendida, não só aos pacientes mais novos, mas também aos jovens e
adultos não diagnosticados, através da consulta da sua história clínica pelos profissionais de
saúde habilitados e posterior diagnóstico.
Em 2017 a ação da Dravet Portugal quanto à questão central do diagnóstico tardio ou da falta
dele centrou-se na nossa presença em 2 importantes eventos médico-científicos nacionais:


XI Congresso Nacional de Neuropediatria organizado pela Sociedade Portuguesa de
Neuropediatria (SPNP) nos dias 16 e 17 de fevereiro, no Porto, sob o tema ´O doente
crónico em Neuropediatria - Doenças Neuromusculares e Epilepsias Refratárias’.
A Dravet Portugal esteve presente neste evento ao longo dos 2 dias, a convite da SPNP, e
participou no painel "Papel das Associações de Doentes", onde a Presidente fez um
enquadramento público da nossa visão sobre o tema e dos desafios que os nossos pacientes
enfrentam. De realçar também o facto de o programa ter abarcado uma apresentação por
uma neurologista pediátrica especificamente sobre ‘Síndrome de DRAVET - o que há de
novo?’.



29º Encontro Nacional de Epileptologia organizado pela Liga Portuguesa contra a Epilepsia
(LPCE) no dia 10 de março, em Lisboa.
Tratou-se de um importante evento do calendário nacional de profissionais da área da
saúde do Síndrome Dravet e uma excelente oportunidade para ouvir as experiências dos
especialistas nesta área e explanar as dificuldades que as famílias dos pacientes com
Síndrome de Dravet enfrentam. Intervimos ainda no Espaço da Pessoa com Epilepsia com
a apresentação por uma equipa multidisciplinar.

Para além dos dois referidos eventos centrais, em 2017 deu-se continuidade à ação da Dravet
Portugal de aconselhamento junto das famílias que estabelecem contacto ao longo do ano sobre
as dificuldades no diagnóstico, bem como enviámos informação regular à SPNP e aos seus
membros com as novidades e novas abordagens sobre o Síndrome de Dravet a nível mundial,
em particular sobre a possibilidade de ser utilizado o teste genético gratuito oferecido pela
nossa congénere em Espanha, com o apoio logístico da Dravet Portugal.
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11. PROJETO DRAVET LUSÓFONO
Em 2017 a Dravet Portugal recebeu contactos e pedidos de informação/ajuda de 43 famílias e
organismos oficiais do espaço lusófono, oriundos sobretudo do Brasil. Estes contactos
mereceram acompanhamento individual.
Foi mantido e dinamizado no facebook o Grupo Lusófono sobre Síndrome de Dravet, fórum
privado de partilha para famílias e cuidadores de pacientes com Síndrome de Dravet do espaço
lusófono, (países, cidades, regiões ou comunidades que partilham a língua e a cultura
portuguesas), o qual tem vindo a receber progressivamente mais pedidos de adesão.

12. PROJETO FEDERAÇÃO DRAVET
Ao longo do ano de 2017, a Dravet Portugal esteve presente de forma efetiva nas atividades da
Federação Europeia, nomeadamente através de:
 Participação em reuniões trimestrais por videoconferência;
 Participação em grupos de trabalho (registo de pacientes, SUDEP e protocolo de
emergência);
 Participação na assembleia geral de maio.
Em 2017 a Federação Europeia integrou mais um membro, a associação de pacientes da
Noruega, pelo que a DSEF engloba atualmente organizações de 15 países. (Alemanha, Áustria,
Bélgica, Croácia, Espanha, França, Holanda, Itália, Noruega, Polónia, Portugal, Reino Unido,
Roménia, Suécia e Suiça).
Foi também o ano em que a Eurordis premiou a DSEF como Melhor Organização de Pacientes,
resultado do esforço e empenho conjugado de uma equipa formada por elementos destes
países, onde nos incluímos.
Todos enfatizamos a importância da existência e operacionalidade deste grupo europeu pois a
luta contra uma doença rara exige um forte sentido de união. Ser ‘rara’ significa que o empenho
de pessoas individuais em países individuais não é suficiente.
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13. PROJETO APOIO-INVESTIGAÇÃO
No âmbito deste projeto, que visa contribuir, de forma direta ou indireta, para a investigação
científica no âmbito do Síndrome de Dravet e áreas relacionadas, bem como para o
desenvolvimento de novas soluções e tratamentos eficazes, a Dravet Portugal desenvolveu as
seguintes ações em 2017:


Início do procedimento com vista à escolha de um projeto de investigação a apoiar pela
Dravet Portugal no ano de 2018 no âmbito de um consórcio europeu de organizações de
pacientes;



Discuss – Inquérito aos Cuidadores do Síndrome de Dravet – os resultados deste inquérito
lançado de 2016, até à data o maior levado a cabo sobre as consequências clínicas, sociais
e económicas do Síndrome de Dravet, foram publicados em outubro de 2017 pelo Professor
Lieven Lagae na revista Developmental Medicine & Child Neurology, consubstanciando
numa importante ferramenta para compreender melhor a realidade do Síndrome de
Dravet;



Participação de pacientes portugueses em ensaios clínicos para novos tratamentos no
âmbito do Síndrome de Dravet (fenfluramina em particular);



Contactos e estudos prévios para a criação de uma base de dados nacional dos pacientes
com Síndrome de Dravet;



Adaptação ao português da aplicação Wacean – Portal do Paciente – a plataforma de
registo de pacientes foi colocada online em português no dia 14 de dezembro de 2017;



Lançamento, em parceria com a DSEF – Dravet Syndrome European Federation, do
Questionário sobre as quedas relacionadas com epilepsia, com o objetivo de conhecer a
real necessidade de proteção dos pacientes em caso de queda e equacionar a adequação
de projetar um dispositivo tipo air-bag com a finalidade de proteger estas situações.

14. NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS E REVISÃO ESTATUTÁRIA
Em outubro de 2017 a Presidente da Direção da Associação apresentou o seu pedido de
demissão do respetivo cargo ao Presidente da Assembleia Geral, por motivos inultrapassáveis
do seu foro pessoal.
Com o objetivo de viabilizar a realização de eleições gerais para um novo mandato de todos os
órgãos sociais, os restantes titulares apresentaram também o seu pedido de demissão, tendo
sido convocada uma assembleia geral extraordinária para (1) deliberar sobre a alteração dos
estatutos da Associação tendo em vista a sua adaptação ao regime das instituições particulares
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de solidariedade social (IPSS), (2) deliberar sobre a aceitação das referidas demissões e (3)
proceder à designação, através de eleição, dos novos membros dos órgão sociais.
A assembleia geral de associados ocorreu no dia 26 de novembro de 2017, tendo sido deliberada
a revisão completa dos estatutos, a aceitação das renúncias apresentadas e a eleição dos
seguintes membros dos órgãos sociais que tomaram posse em cerimónia do dia 10 de dezembro
de 2017:
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL:
Presidente: José Manuel Vieira Fonseca
1º Secretário: Raquel Preza Pedreira Elias da Costa
2º Secretário: Sónia Alexandra Silva Pinheiro
DIRECÇÃO:
Presidente: Sara de Sousa Ramos Prates de Carvalho
Vice-Presidente: Victor Manuel Marques Mateus
Vogal: Cláudia Cristina Subtil Teixeira Gonçalves
Secretário: Inês Camacho Mateus
Tesoureiro: Maria José Armário Baltazar Garcia
CONSELHO FISCAL:
Presidente: Sílvia Lopes Pereira da Silva
Vogal: Rui Alexandre Fernandes Merendas
Vogal: Patrícia Alexandra Santos Silva de Matos
A direção cessante e a nova direção manifestaram a sua solidariedade e disponibilidade dos
respetivos titulares para continuarem a colaborar de forma voluntária no projeto DRAVET
PORTUGAL, projeto que surge deste modo consolidado ao terminar o ano de 2017.
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II
CONTAS DE 2017

Em 31 de dezembro de 2017, a Dravet Portugal apresentava um saldo em banco de € 11.792,27.
Este valor resulta da soma do saldo em banco em 31.12.2016 (€ 7.872,67) com as receitas do
ano de 2017 (€ 7.914,95), deduzidas as despesas de 2017 (€ 3.995,35).
O referido valor total anual de receitas (€ 7.914,95) não inclui ainda o valor do donativo recebido
no âmbito da Corrida Saúde + Solidária 2017 (€ 4.324,86) pois, por motivos da logística interna
da organização da corrida, este só será efetivamente transferido para a Dravet Portugal já no
ano de 2018.
O detalhe dos indicados valores totais de receitas e despesas encontra-se no quadro em Anexo
II ao presente relatório. O Anexo III contém o Mapa de Direitos e Compromissos Futuros.
O saldo disponível de € 11.792,27 transita para o ano de 2018.
Lisboa, 21 de fevereiro de 2018.
A Direção cessante,

A Direção eleita,

Patrícia Fonseca

Sara Prates

(Presidente)

Presidente

Nuno Figueiredo

Victor Mateus

(Vogal)

(Vice-Presidente)

Célia Madaleno

Cláudia Subtil

(Vogal)

(Vogal)

Maria José Garcia
(Tesoureira)

Inês Mateus
(Secretária)
[assinaturas no documento original]
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ANEXO I

Agenda de 2017 da Dravet Portugal
Compêndio das datas marcantes
DATA

AÇÃO

Janeiro
10.01.2017

Anúncio público da participação da Dravet Portugal no grupo das 5 entidades a
escolher pelo público para ser apoiada no âmbito da IV edição da Corrida Saúde +
Solidária, promovida pela Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de
Lisboa (AEFML)

13-22.01.2017

Período de votação pelo público para escolha da entidade a apoiar no âmbito da
Corrida Saúde + Solidária

22.01.2017

Anúncio público de que a Dravet Portugal foi a instituição escolhida pelo público
para ser apoiada no âmbito da Corrida Saúde + Solidária

30.01.2017

Concretização do sonho do José Pedro, 2ª parte – Jardim Zoológico de Lisboa
(Projeto Sonhos)

Fevereiro
01.02.2017

Apresentação da Dravet Portugal na Rede Social de Évora

01.02.2017

Participação na conferência telemática da Federação Europeia do Síndrome de
Dravet (DSEF)

13.02.2017

Assinalou-se o Dia Internacional da Epilepsia, numa parceria do Bureau
Internacional para a Epilepsia (IBE) e da Liga Internacional contra a Epilepsia (ILAE)

16/17.02.2017

Participação no XI Congresso Nacional de Neuropediatria, promovido pela
Sociedade Portuguesa de Neuropediatria (SPNP) – Porto

21.02.2017

Cerimónia de entrega do Prémio Eurordis para Melhor Organização de Pacientes
– Federação Europeia do Síndrome de Dravet (DSEF), Bruxelas

24.02.2017

Jantar de fundraising promovido pela associação cívica Academia do Bacalhau

27/28.02.2017

Presença a convite da parceira Sotinco no evento Portugal O’ Meeting – Portalegre

28.02.2017

Assinalou-se o Dia Mundial das Doenças Raras

Março
08.03.2017

Anúncio público sobre um novo tratamento para o Síndrome de Dravet: o CUR1916, da farmacêutica OPKO, obteve o estatuto de medicamento órfão por parte
da Agência Europeia do Medicamento (EMA)

10/11.03.2017

Participação no 29º Encontro Nacional de Epileptologia, promovido pela Liga
Portuguesa contra a Epilepsia (LPCE) - Lisboa

11.03.2017

Ação de divulgação através do Agrupamento de Escuteiros - IV Bonfim Porto, no
âmbito do evento Click’it Scout 2017 | AGIR – Santo Tirso

11/18.03.2017

Realização do Curso de Formação 'Coaching com PNL', com receitas a reverter para
a Dravet Portugal – Évora
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19.03.2017

Participação no programa de televisão ‘Revista de Imprensa’ da TVI24

24.03.2017

Jantar de fundraising promovido pela associação cívica Academia do Bacalhau

26.03.2017

Assinalou-se o Purple Day - Dia Mundial de Consciencialização sobre a Epilepsia

Abril
01/02.04.2017

Realização do III Encontro Nacional de Famílias Dravet - Beja

13.04.2017

Anúncio da atribuição do prémio Lifetime Achievement Award 2017 da Liga
Internacional Contra a Epilepsia (ILAE) à epileptologista Charlotte Dravet

16.04.2017

Lançamento do vídeo Dra. Charlotte Dravet em entrevista legendado em
português

17.04.2017

Realização das filmagens de divulgação da Corrida Saúde + Solidária com famílias
afetadas pelo Síndrome de Dravet – Lisboa

26.04.2017

Audiência da Dravet Portugal com o Senhor Ministro da Saúde

27.04.2017

Publicação da concessão da marca nacional nº 576332 ‘Dravet Portugal’ no
Boletim da Propriedade Industrial

30.04.2017

Publicação da newsletter da associação cívica Academia do Bacalhau – entrevista
sobre a Dravet Portugal e o Síndrome de Dravet

Maio
04.05.2017

Assembleia geral ordinária da Federação Europeia do Síndrome de Dravet (DSEF)

06.05.2017

Assembleia geral ordinária da Dravet Portugal

07.05.2017

Realização da Corrida Saúde + Solidária organizada pela AEFML - Lisboa

27.05.2017

Concretização do sonho do Tomás – Concerto acústico de Anselmo Ralph no
Centro Cultural Olga Cadaval, Sintra (Projeto Sonhos)

Junho
16.06.2017

Leilão solidário promovido pela CAOS - Casa d'Artes e Ofícios – Viseu

18.06.2016

Entrevista da Dravet Portugal agendada no programa da manhã da RTP Porto
(cancelada em estúdio devido à ocorrência dos incêndios de Pedrógão)

23.06.2017

Assinalou-se o Dia Internacional do Síndrome Dravet com a campanha Todos de
Roxo pelo Síndrome de #Dravet

23.06.2017

Entrevista em direto no programa de televisão Edição da Manhã da SIC Notícias

24.06.2017

Atividades para as famílias Dravet em parceria com a Fundação Calouste
Gulbenkian (Departamento de Necessidades Educativa Especiais) e almoçoconvívio no âmbito do Dia Internacional do SD - vertente educativa e social

Julho
03.07.2017

Participação na conferência telemática da DSEF
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04.07.2017

Lançamento em Portugal do questionário ‘Quedas em Pessoas com Epilepsia’,
promovido pela DSEF

22.07.2017

2º Aniversário da Dravet Portugal

Agosto
22.08.2017

Participação na conferência telemática da DSEF

Setembro
14.09.2017

Admissão da associação de pacientes norueguesa como mais um membro da DSEF

30.09.2017

Anúncio público dos resultados do primeiro ensaio clínico com a fenfluramina
(ZX008, da farmacêutica Zogenix)

Outubro
22.10.2017

Publicação do resultados do inquérito DISCUSS, para compreender melhor a
realidade das famílias que vivem com o Síndrome de Dravet

23.10.2017

Cerimónia de entrega do valor destinado à Dravet Portugal pela Corrida Saúde +
Solidária – Aula Magna da Faculdade de Medicina de Lisboa

23.10.2017

Assinalou-se o Dia Internacional de Consciencialização sobre a Morte Súbita
Inesperada em Epilepsia (SUDEP)

Novembro
06.11.2017

Participação na conferência telemática da DSEF

26.11.2017

Assembleia geral extraordinária da Dravet Portugal – revisão dos estatutos e
eleição dos novos órgãos sociais para o quadriénio 2018-2021

Dezembro
08.12.2017

Anúncio público sobre um novo tratamento para o Síndrome de Dravet: o TAK935, das farmacêuticas Takeda e Ovid, obteve o estatuto de medicamento órfão
por parte da Agência Americana do Medicamento (FDA)

09.12.2017

Instalação dos materiais e equipamentos da Dravet Portugal nas instalações de
Alcântara, Lisboa – Rua Quinta do Cabrinha, nº 4C

10.12.2017

Cerimónia de tomada de posse dos novos titulares dos órgãos sociais - Alcântara

11.12.2017

Participação na audição pública sobre a regulamentação do uso medicinal da
canábis, Assembleia da República - Lisboa

14.12.2017

Lançamento em português da plataforma Wacean – Portal do Paciente

29.12.2017

Anúncio público sobre um novo tratamento para o Síndrome de Dravet: a
farmacêutica GW Pharma submeteu à Agência Europeia do Medicamento (EMA) o
pedido de autorização de introdução no mercado europeu do Epidiolex
(canabidiol)
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ANEXO II

DRAVET PORTUGAL
Mapa de Recebimentos e Pagamentos 2017

Saldo bancário:

8 286,56 €

8 345,94 €

9 654,47 €

9 421,69 €

Janeiro

Fevereiro

9 844,31 €

9 711,64 €

8 891,08 €

9 912,50 €

10 798,94 €

10 490,32 €

11 129,02 €

11 792,27 €

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

13,11 €
413,89 €

114,62 €
59,38 €

103,47 €
1 308,53 €

687,90 €
-232,78 €

555,38 €
422,62 €

891,06 €
-132,67 €

844,56 €
-820,56 €

22,58 €
1 021,42 €

64,20 €
886,44 €

382,62 €
-308,62 €

236,60 €
638,70 €

79,25 €
663,25 €

3 995,35 €
3 919,60 €

Associados - Joia

100,00 €

0,00 €

70,00 €

10,00 €

0,00 €

215,00 €

0,00 €

10,00 €

0,00 €

10,00 €

0,00 €

0,00 €

415,00 €

Associados - Quotas
Donativos
Donativos anónimos

304,00 €
0,00 €
23,00 €

12,00 €
0,00 €
162,00 €

167,00 €
800,00 €
375,00 €

113,00 €
221,50 €
110,62 €

350,00 €
358,00 €
270,00 €

391,00 €
100,00 €
20,00 €

24,00 €
0,00 €
0,00 €

12,00 €
500,00 €
522,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

64,00 €
0,00 €
0,00 €

54,00 €
575,00 €
246,30 €

640,50 €
102,00 €
0,00 €

2 131,50 €
2 656,50 €
1 728,92 €

Donativos em espécie
Subsídio - Apoio ao funcionamento do INR
Total Recebimentos

0,00 €
0,00 €
427,00 €

0,00 €
0,00 €
174,00 €

0,00 €
0,00 €
1 412,00 €

0,00 €
0,00 €
455,12 €

0,00 €
0,00 €
978,00 €

32,39 €
0,00 €
758,39 €

0,00 €
0,00 €
24,00 €

0,00 €
0,00 €
1 044,00 €

0,00 €
950,64 €
950,64 €

0,00 €
74,00 €

0,00 €
0,00 €
875,30 €

0,00 €
0,00 €
742,50 €

32,39 €
950,64 €
7 914,95 €

Comunicações
Quotizações - Federação Europeia
Deslocações e estadas

13,11 €
0,00 €
0,00 €

14,10 €
100,00 €
0,00 €

13,10 €
0,00 €
89,85 €

13,10 €
0,00 €
0,00 €

14,26 €
0,00 €
0,00 €

21,23 €
0,00 €
0,00 €

212,06 €
0,00 €
245,41 €

22,58 €
0,00 €
0,00 €

13,10 €
0,00 €
39,95 €

13,10 €
0,00 €
0,00 €

25,65 €
0,00 €
0,00 €

16,30 €
0,00 €
0,00 €

391,69 €
100,00 €
375,21 €

Encargos bancários
Encargos com serviço paypal
Imposto de selo
Publicidade e propaganda
Material de escritório
Encontro Anual de Famílias - Beja
Corrida Saúde + Solidária
Dia Internacional do Síndrome de Dravet
Total Pagamentos

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
13,11 €

0,50 €
0,00 €
0,02 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
114,62 €

0,50 €
0,00 €
0,02 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
103,47 €

1,50 €
5,94 €
0,06 €
0,00 €
0,00 €
667,30 €
0,00 €
0,00 €
687,90 €

1,50 €
2,66 €
0,06 €
380,07 €
0,00 €
0,00 €
156,83 €
0,00 €
555,38 €

1,00 €
0,00 €
0,04 €
467,40 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
401,39 €
891,06 €

1,50 €
0,00 €
0,06 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
385,53 €
844,56 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
22,58 €

0,50 €
0,00 €
0,02 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10,63 €
64,20 €

0,50 €
0,00 €
0,02 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
369,00 €
382,62 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
209,10 €
1,85 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
236,60 €

28,00 €
0,00 €
1,12 €
0,00 €
33,83 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
79,25 €

35,50 €
8,60 €
1,42 €
1 056,57 €
35,68 €
667,30 €
156,83 €
1 166,55 €
3 995,35 €

Total de pagamentos
Dinheiro extra/em falta
Recebimentos

Ano

Pagamentos

Saldo do ano anterior

7 872,67 €

Recebimentos

7 914,95 €

Pagamentos

3 995,35 €

Saldo para o ano seguinte

11 792,27 €

ANEXO III

DRAVET PORTUGAL
Mapa de Direitos e Compromissos Futuros 2017

Direitos
Descrição

Valor

Ano previsto
recebimento

Associados - Quotas

1 920,00 €

2018

Donativos

4 324,86 €

2018

Total

6 244,86 €

Compromissos
Descrição

Valor

Ano previsto
pagamento

Quotizações

100,00 €

2018

Fornecedores

13,10 €

2018

180,77 €

2018

8 333,00 €

2018

Subsídios
Projeto de investigação

Total

8 526,87 €

