Ataxia Telangiectasia: Abordagem Multidisciplinar
e Qualidade de Vida
Os participantes do 3º encontro puderam assistir às palestras da
equipe de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Nutrição que acompanhava e continua
acompanhando os pacientes da Casinha, nas quais foram apresentados os
resultados dos trabalhos que desenvolvem com os pacientes.
Todos ficaram bastante impressionados pois a diferença das crianças
antes e depois do início dos tratamentos era enorme!
Estes trabalhos comprovaram que embora a reabilitação não modifique
o curso da doença, a melhora da qualidade de vida dos pacientes quando
acompanhados por uma equipe multidisciplinar é um fato que não pode ser
ignorado.
Em função dos resultados apresentados o Dr. Gatti, palestrante no
encontro de 2.013, nos fez um pedido especial:
“Vocês precisam mostrar este trabalho e o ideal seria um Video Book”
Imediatamente a Dra. Beatriz e a Fga. Lucia se prontificaram a
organiza-lo.
Aproveitamos a oportunidade para incluir os temas de Inclusão Social
e Escolaridade que julgamos importantes para a qualidade de vida física e
emocional do paciente de forma que ela possa ser plena.
Passaram-se 3 anos e hoje conseguimos lança-lo depois do trabalho de
uma equipe composta por pacientes, familiares, profissionais das várias áreas
do conhecimento e equipe de apoio dedicada.

Através deste Video Book damos um passo para suprir a enorme lacuna
bibliografica sobre a importância da reabilitação específica para a Ataxia –
Telangiectasia.
Assim, estamos cumprindo um dos nossos objetivos que é informar
sobre a A-T e seus possiveis tratamentos para a melhora da qualidade de vida
em todos os seus aspectos.

Dedicado à
TODOS OS PACIENTES DE ATAXIA-TELANGIECTASIA E SEUS
FAMILIARES
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O PROJETO A-T / BRASIL é uma associação sem fins lucrativos formada
por um grupo de familiares, amigos e profissionais da saúde que se uniram
com objetivo de divulgar a Ataxia-Telangiectasia para facilitar o
diagnóstico precoce e consequentemente promover a melhora da qualidade
de vida destes pacientes.

