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Centrinho/USP trata 87 pacientes 
com síndrome abordada em filme
Síndrome de Treacher Collins é tema central do drama norte-americano ‘Extraordinário’, cuja estreia oficial ocorrerá amanhã, inclusive em Bauru

Auggie Pullman é interpretado por Jacob Tremblay; o 
personagem do livro que virou filme nasceu com uma 
deformação facial e passou por 27 cirurgias plásticas

Reprodução/Internet

Auggie Pullman, in-
terpretado por Jacob 
Tremblay, nasceu com 

a Síndrome de Treacher Col-
lins, uma doença rara que 
fez com que passasse por 27 
cirurgias plásticas. O filme 
“Extraordinário”, cuja estreia 
será amanhã, em todos os ci-
nemas do País, inclusive, em 
Bauru, aborda o tema. Toda-
via, não é só isso que a cidade 
tem em comum com o longa. 
O Centrinho, em Bauru, trata 
87 pacientes com a mesma 
síndrome e, em novembro 
deste ano, o autor do prefá-
cio do livro que deu origem à 
obra cinematográfica, Francis 
Smith, esteve no município 
(leia mais abaixo).

Quem fala melhor sobre 
o assunto é o otorrinolaringo-
logista, cirurgião craniofacial 
e doutor em clínica cirúrgi-
ca pela Universidade de São 
Paulo (USP), Cristiano To-
nello. Segundo ele, a doença é 
rara e acomete um a cada 50 
mil nascidos vivos.

Além disso, a condição é 
genética e compromete a re-
gião facial. “Geralmente, a 
mandíbula é menor do que o 
normal, fato que gera proble-
mas respiratórios e alimen-
tares; há má-formação das 
orelhas, que ocasiona compli-
cações na audição; os olhos 
são caídos; e pode ocorrer fis-
sura palatina, ou seja, no céu 

da boca”, explica o médico.
O tratamento é, basica-

mente, cirurgias estéticas e 
funcionais, desde o primeiro 
dia de vida do bebê até os seus 
20 anos, aproximadamente. 
Isso porque as intervenções 
têm de acompanhar o cresci-
mento da face.

Embora a aparência dos 
portadores da síndrome seja 
comprometida, ninguém apre-
senta qualquer disfunção neu-
rológica. Portanto, com o tra-
tamento correto, os pacientes 
têm condições de levar uma 
vida normal, desde que façam 
acompanhamento anual.

O diagnóstico é simples, 
conforme adianta Tonello. 
“Basta avaliar a criança atra-
vés de exame físico, apesar 
de existir o teste genético”, 
complementa.

REFERÊNCIA
O Centrinho é uma das 

poucas instituições, no mun-
do, que oferece atendimento 
multidisciplinar às pessoas 
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com Treacher Collins. De 
acordo com o otorrinolarin-
gologista, integram a equipe: 
fonoaudiólogos, dentistas, 
médicos, psicólogos e assis-
tentes sociais. “Esse é o dife-
rencial”, reforça.

O hospital possui, ao todo, 
120 pacientes cadastrados 
com a Síndrome de Treacher 
Collins, dos quais 87 estão em 
tratamento. 

O médico Cristiano To-
nello acredita, ainda, que o 
filme abrirá uma janela para 
as anomalias faciais. 

“Atualmente, a sociedade 
é solidária diante do câncer 
e da paralisia infantil. Porém 
desconhece que algumas ano-
malias faciais também atin-
gem as crianças, fato que leva 
ao comprometimento psico-
lógico dos pacientes e das 
suas famílias”, argumenta.

E a aceitação é, justamen-
te, a proposta do filme “Ex-
traordinário”, cujo elenco é 
formado por Julia Roberts, Ja-
cob Tremblay, Owen Wilson, 
entre outros.

O longa traz a história 
do pequeno Auggie, que é 
portador da doença e, aos 10 
anos, frequentará uma escola 
regular, como qualquer outra 
criança. Lá, precisará lidar 
com a sensação constante de 
ser sempre observado e ava-
liado por todos à sua volta.

Francis Smith é biólogo e pós-
doutorando da University of 

Colorado School of Dental Medicine, 
nos Estados Unidos, com especial 
interesse em anomalias craniofaciais. 
Diagnosticado com a Síndrome de 
Treacher Collins, o pesquisador ana-
lisa o genoma de tecidos embrioná-
rios e do formato da face, utilizando 
técnicas especializadas.
Além disso, ele escreveu o prefácio 
do livro “Extraordinário” (de R. J. 
Palacio), inspirador do filme.
Francis foi um dos palestrantes do 5.º 
Simpósio Internacional de Fissuras 
Orofaciais e Anomalias Relacio-
nadas, promovido pelo Centrinho, 
em Bauru, entre os dias 10 e 11 de 
novembro. Na ocasião, o biólogo 
falou sobre o desafio de viver com 
a doença e as origens das anomalias 
craniofaciais em embriões. 
Recentemente, o pesquisador escre-
veu sobre o livro, destacando que, 
assim como o protagonista, sofreu 
bullying “mais que suficiente” na 
escola. “Ele, eventualmente, conquis-

Francis Smith em Bauru

EM NÚMEROS
Centrinho possui, ao 
todo, 120 pacientes 
cadastrados com a 

Síndrome de Treacher 
Collins, dos quais 
constam os 87 em 
efetivo tratamento

Francis Smith escreveu o prefácio do livro 
“Extraordinário”, que deu origem ao filme; ele 
esteve no Centrinho em novembro deste ano
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ta os seus colegas de classe. Eu também, 
finalmente, encontrei uma escola onde 
fui aceito como quem eu era e, lá, me 
desenvolvi”, descreveu.

Cristiano Tonello também é otorrinolaringologista 
e afirma que a Síndrome de Treacher Collins 
atinge um a cada 50 mil nascidos vivos
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Além de Jacob 
Tremblay, o filme conta 
com a participação da 

atriz Julia Roberts

Estudante conta os dias para 
ver o filme após conhecer livro

Assim que o livro 
“Extraordinário” foi lan-
çado, a estudante Esther 
Mitouso de Lima Sou-
za, de 19 anos, o leu “de 
cabo a rabo”, conforme 
revela a mãe da garota, 
a doméstica Alcineia 
Mitouso de Lima Sou-
za, de 43. Agora, a jo-
vem, diagnosticada com 
a Síndrome de Treacher 
Collins, aguarda, ansio-
sa, a estreia do filme.

Alcineia relata 
que a sua família é de 
Manaus, no Amazo-
nas, mas se mudou 
para Bauru há quatro 
anos, devido ao trata-
mento de Esther, que é feito 
no Centrinho, de forma gra-
tuita, desde que a paciente 
tem 1 ano e 9 meses.

Esther fez várias cirurgias 
e, recentemente, recebeu uma 
prótese auditiva de condução 
óssea. Hoje, a garota luta con-
tra a insegurança, provocada 

Esther Mitouso de Lima Souza tem 19 
anos e faz tratamento no Centrinho, 

em Bauru, desde 1 ano e 9 meses
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pela sua aparência, para se in-
serir no mercado de trabalho.

Segundo a mãe de Esther, 
a estreia do filme deverá aju-
dar. “As pessoas passarão a 
conhecer e respeitar a síndro-
me porque, querendo ou não, 
a indiferença ainda é grande”, 
justifica.

Segundo o otorrinolaringologista Rubens Vuono de 
Brito Neto, em algumas situações, a orelha externa 

dos pacientes diagnosticados com a Síndrome de Treacher 
Collins é má-formada ou fechada. Assim, existe a capa-
cidade de ouvir, porém, o som não chega até o labirinto. 
É necessário, portanto, amplificá-lo. Tal procedimento se 
dá com aparelhos de audição convencionais, mas outros 
pacientes têm o pavilhão auricular mal-formado, como é 
o caso de Esther. “Nós utilizamos próteses de condução 
óssea, que são colocadas em um osso do crânio, atrás da 
orelha, como se fosse um pequeno parafuso de titânio, e 
acopladas a um 
processador de 
som externo”, 
relata. Ainda 
de acordo com 
o médico, o 
Centrinho é 
pioneiro nesse 
procedimento, 
no Brasil, e uma 
das instituições 
que mais o 
realiza, em todo 
o mundo.

As próteses auditivas

Rubens Vuono de Brito Neto é otorrinolaringologista 
e falou sobre a importância das próteses auditivas
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7 acertos (1)       R$ 32.484.301,48
6 acertos (25) R$ 15.872,19
5 acertos (854) R$ 663,77
4 acertos (14.596) R$ 6,00 
3 acertos (135.466) R$ 2,00

AMÉRICA/RJ

 Time do coração:

Os resultados são obtidos pelo site da Caixa 
Econômica Federal. A publicação atualizada das 
extrações depende do horário dos sorteios em 

relação ao fechamento da edição.
Site oficial: www. caixa.gov.br 

06 - 07 - 22 - 25 - 27 - 48

06 - 10 - 16 - 17 - 21 - 29

05 - 09 - 24 - 38 - 46 - 50 - 51 

1º sorteio

2º sorteio

QUINA

TIMEMANIA

DUPLA SENA

Quina (0) 0,00
Quadra (33) R$ 10.411,09
Terno (2.841) R$ 181,85
Duque (82.987) R$ 3,42

Sena (0) 0,00
Quina (34) R$ 2.776,02
Quadra (1.420) R$ 75,96
Terno (28.174) R$ 1,91

Sena (0) 0,00
Quina (29) R$ 2.929,18
Quadra (1.302) R$ 82,84
Terno (24.087) R$ 2,23

4.548 

1.115 

1.726

37 - 45 - 60 - 61 - 78

Ganhadores Prêmio
Ganhadores Prêmio

Ganhadores Prêmio

Ganhadores Prêmio

LOTERIAS

LOTOMANIA 1.820 

01 - 08 - 18 - 22 - 27 
29 - 30 - 31 - 32 - 52 
58 - 66 - 71 - 76 - 82 
83 - 84 - 85 - 91 - 95

Ganhadores Prêmio

20 acertos (0) 0,00
19 acertos (9) R$ 35.959,68
18 acertos (140) R$ 1.444,81
17 acertos (1.325) R$ 152,65
16 acertos (8.129) R$ 24,88
15acertos (36.204) R$ 5,58
0 acertos (0) 0,00
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