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mas não estamos sós"
A Margarida tem 6 anos  

e Tay-Sachs – uma doença raríssima  
e sem cura (em Portugal há apenas 9 casos 
diagnosticados). Inês Prazeres conta o que 

é que a filha trouxe à sua vida. 
Texto CaTarINa FoNSECa Fotos JoÃo LIMa

Styling aNa CaTarINa roCHa

INÊS PraZErES

ão gosto de drama. Não serve para 
nada. Digo sempre, ‘se querem cho-
radinho, não vão ter’.” As palavras 
são tanto mais corajosas quanto se 
percebe como é difícil evitar o tal 
drama. Afinal, ter uma filha com 
uma doença raríssima e sem cura 
não é um fardo que qualquer mãe 
carregue com leveza. 

Uma filha ‘diferente’, diz Inês Prazeres, muda toda a 
nossa vida. E eu pensei que mudasse também a for-
ma como se fala com alguém. Estou aqui consciente 
do que digo, tentando não dizer nada que magoe, 
mas perco depressa os super-cuidados. Penso que a 
própria Inês deve estar farta destes olhares de pena, 
deste cuidado com as palavras. “Às vezes, sou eu pró-
pria a consolar as pessoas que vêm falar comigo!”
O seu objetivo – chamar a atenção para uma doença 
que pouca gente em Portugal conhece (salvo alguns 
médicos e professores e os pais de 9 crianças) – está 
a ser amplamente cumprido nestes dias em que os 
pais da Margarida se desdobraram em entrevistas, 
não para salvar a filha mas para ajudar muitas crian-

ças sem diagnóstico e pais angustiados 
sem saber o que lhes fazer. E graças aos 
seus esforços, dia 28 de fevereiro nasce 
a Associação DOCE, que tem como 
missão divulgar a doença, apoiar as fa-
mílias e apoiar a investigação. 

Comecemos pelo princípio: quando  
é que percebeu que alguma coisa  
não estava bem com a Margarida?
A Margarida nasceu em 2012 e estava 

tudo normal, falava, andava, fartava-se de cantar. 
Mas por volta dos 3 anos começou a estagnar, a ter 
dificuldades na fala, o que nos levou a pedir a ava-
liação de um terapeuta. Mas antes disso teve a pri-
meira crise epiléptica. Fomos à pediatra, marcámos 
um eletroencefalograma, e a médica disse que era 
epilepsia. Fui para casa chorar, mas depois pensei 
que era ‘apenas’ epilepsia. Entretanto, começámos a 
achar que havia mais qualquer coisa, porque ela não 
evoluía como devia. Continuámos com terapias, que 
não surtiam qualquer efeito, fomos a outros médicos, 
mas ninguém conseguia perceber o que ela tinha. A 
Margarida não respondia a pequenas ordens, tipo 
'Pega neste papel e põe no lixo', depois começou a 
fazer chichi no chão. Mas não sabíamos se era opo-
sição normal ou mais grave. Há um ano, começou 
a falar marcadamente menos, e as terapeutas disse-
ram-nos 'A Margarida não está a responder a nada. 
Falem com os médicos'.

Foi aí que souberam o que ela tinha? 
A equipa do Dr. António Levy, de Santa Maria, fez 
mais exames e chegou a um diagnóstico. Por coin-
cidência, um dos médicos era médico de outra 

Camisa Scotch&Soda; 
saia de ganga Tommy 
Hilfiger; brincos Cos; 

sandálias Twin-Set

"Somos raros



Março 201940 Março 2019 41

M
U

LL
H

Er
 r

Ea
L

O QUE É A TAY-SACHS 
É uma doença rara e 
sem cura, que destrói 
progressivamente as células 
nervosas, causada por uma 
mutação genética num gene 
do cromossoma 15, e só se 
desenvolve quando ambos 
os pais são portadores.  
os neurónios destas 
crianças não têm enzimas 
suficientes para limpar o 
'lixo' que se vai criando 
e morrem. a Tay-Sachs 
pode manifestar-se ainda 
no primeiro ano de vida, 

embora haja uma variante 
adulta. Um dos primeiros 
sinais é uma mancha 
vermelha no olho, seguida 
de cegueira, surdez, 
incapacidade de engolir 
e atrofia dos músculos, 
bem como perda de 
capacidades cognitivas, 
como atenção, linguagem, 
raciocínio. a doença pode 
ser detetada com um teste 
durante a gestação.  
a sua incidência é de 
um em 360.000. 

“Não gosto de drama. 
Não serve para 

nada. Digo sempre, 
‘se querem choradinho, 

não vão ter’”
INÊS PraZErES 
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menina com Tay-Sachs, e reconheceu os sintomas. 
Parecia que estávamos no Dr. House (risos). E depois 
eu tinha imensos vídeos dela, que foram preciosos.

Como foi receber a notícia do diagnóstico?
Quando o Dr. Tiago nos ligou, fiquei em estado de 
choque. Disse-nos que era uma doença rara, tirei no-
tas de tudo o que ele disse. Fartei-me de chorar. Fui 
a casa dos meus pais e expliquei-lhes o que o médico 
tinha dito. O meu pai já pressentia que não era nada 
bom e foi-se muito abaixo. A minha mãe reagiu ime-
diatamente: – Filha, a vida é assim. Mas aconteça o 
que acontecer, estamos aqui para vos apoiar. Vocês 
não estão sozinhos, têm família e amigos, estamos 
todos cá para o que a Margarida precisar. E assim 
foi. Não se faz este caminho sem família e amigos 
positivos. Nessa noite, tinha uma prova de vinhos, e 
fui. Percebi como era importante manter a ‘normali-
dade’ no dia a dia.

Como é que a vossa vida mudou?
Radicalmente. A começar pela nossa 
forma de estar. Aliás, eu e o meu ma-
rido temos o hábito de nos animarmos 
mutuamente. Um exercício que fazemos 
é pensar em 10 coisas boas que a Mar-
garida nos trouxe. E há tantas! Compai-
xão, tolerância, humildade, força, estar-
mos nas tintas para o que as pessoas pensam, pessoas 
fantásticas que nunca teríamos conhecido sem ela... 

O que é que uma filha como  
a Margarida faz a um casal?
Muda-nos. Primeiro foi o desespero, quando não 
sabíamos o que ela tinha, andámos muito irritados, 
muito sensíveis, discutíamos muito. Mas depois veio 
a fase da união. Uma criança destas une duas pes-
soas de forma brutal. Toda a gente nos dizia que 
havia muitos divórcios em situações semelhantes, 
mas connosco isso nunca aconteceu. Aprendemos a 
apoiar-nos imenso, somos o equilíbrio e a sanidade 
um do outro, estamos os dois em sintonia e na luta. 
Não somos dados ao drama. E além disso temos a 
Madalena, a nossa filha mais velha. Nós não pode-
mos ter outra postura senão esta. Depois, uma coisa 
engraçada que não tem piada nenhuma é que des-
cobrimos que temos consanguinidade, o que é raro. 
As nossas famílias vêm as duas de Almeida, portanto 
de certeza que houve uma grande ligação entre elas. 
Neste momento, a família tem cadastro genético. 
Agora, o meu irmão, por exemplo, pode fazer testes 
para saber se é portador. Se a mulher também for 
portadora, pode fazer-se um exame pré-natal para 
descobrir se o feto tem a doença. 

Como é que se conheceram?
De uma forma engraçada: o irmão do Zé casou-se 
com uma prima direita minha... Agora, quando nós 
soubemos da doença, também os prevenimos, por-
que havendo consanguinidade do nosso lado, logica-
mente também os afeta a eles. 

O que podem fazer os pais,  
se suspeitarem que o filho tem Tay-Sachs? 
Se começarem a notar perdas cognitivas, atrasos no 
desenvolvimento da criança, têm de insistir, procurar 
respostas, ir a outros médicos. Quanto aos médicos, 
podem fazer testes para despistar doenças raras. As-

sim se evita a angústia 
por que nós passámos, 
dois anos sem saber co-
mo é que a podíamos 
ajudar. Nós só pensáva-
mos, queremos é saber 
o que é, não interessa 
se for uma má notícia. 
A partir do diagnóstico, 
tudo mudou. Por exem-

plo, a Margarida fazia chichi no chão, e em vez de 
ralharmos ou insistirmos, passámos a pôr-lhe fralda.  

Depois do diagnóstico,  
a Inês criou o site ‘Doce Margarida’…
Nós sempre tomámos notas sobre a Margarida, por 
isso pensámos pôr alguma da nossa experiência no 
site. Dois dias depois de o lançar, tinha dois canais 
a ligar-me. Mas deixei logo claro que a Margarida 
nunca iria a lado nenhum, e que não íamos a progra-
mas para fazer chorar. 

Também foram à conferência  
internacional sobre a doença… 
Foi tão importante! Conhecemos pessoas que já ti-
nham perdido os filhos e ainda continuavam na luta, 
pessoas normais, bem dispostas, sem drama. Perce-
bemos que podemos ser raros, mas não somos úni-
cos. Não estamos sós.

Qual é a vossa luta agora? 
Conhecer novos pais e desenvolver a Associação 
DOCE, que vai apoiar crianças e famílias, e ajudar 
a divulgar a Tay-Sachs. Há dez meses, nenhum pai 
de uma criança com esta doença conhecia outro pai 
na mesma situação. Agora isso mudou. Com outros 
pais não falamos muito porque não sabem o que é, 
e às vezes damos por nós a consolar os outros. De 
facto, se pensarmos bem, nós nunca sabemos o que 
pode acontecer. Nós podemos ir a atravessar a rua e 
levarmos com um carro. E, depois, aprendemos 

"Não se faz um 
caminho como este 

sem família e amigos 
positivos como nós 

para nos ajudar."
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à força a relativizar tudo. Há anos que 
não tenho uma discussão com alguém. 
Penso sempre ‘para quê, nada disto é 
importante’...  Depois é cómico que te-
nho amigas que se desculpam: ‘Estou 
aqui com os meus stresses, desculpa lá, 
não valem nada…’ (risos) Claro que di-
go para falarem à vontade.

Nunca perguntou ‘porquê eu’? 
Não, porque não faz qualquer sentido: 
afinal, nós já sabemos por que é que nos 
aconteceu – temos consanguinidade. 
Não há nada de místico nisto.

Tem outra filha... 
Como é que se dão as irmãs?
A Madalena tem 8 anos e dá-se superbem com a 
Margarida. Quando a Margarida teve a primei-
ra crise epilética, estavam as duas de mão dada e a 
Madalena assustou-se imenso. Portanto, ela assistiu 

sempre a tudo, sempre foi a minha aju-
dante. Sabe que a irmã tem uma doen-
ça rara, embora não saiba pormenores, 
e às vezes faz-me perguntas difíceis. ‘A 
mana vai voltar a falar?’ Eu respondo, 
‘Desconfio que não. Vamos ver’. Ou: 
‘Vai ficar tudo bem com a mana?’ E 
eu: ‘Se calhar não’. Mas sou muito posi-
tiva, e quando a Madalena me diz que 
gostava que a Margarida fosse normal, 
digo-lhe: ‘Se a mana fosse normal podia 
ser uma chata, sempre a mexer nas tuas 
coisas’. No outro dia disse-me: ‘Eu amo 
a minha irmã, mas se ela não fosse as-
sim especial, não gostava tanto dela’. E 
eu disse-lhe: ‘A tua irmã é especial, mas 
tu também és especial. Ela é especial 
porque tem uma doença que pouquíssi-
ma gente tem. Tu és especial porque és 
a irmã mais espetacular que se pode ter.’

Fica-se uma mãe diferente, certo?
Muito diferente. Até fisicamente é com-
plicado. Tive de me meter num ginásio 
para ganhar força e massa muscular, 
para conseguir vesti-la, dar-lhe banho, 
carregá-la. E tornei-me muito mais pa-
ciente. Dou muitos beijos, muitos abra-
ços, e digo muitas vezes à Madalena que 
tenho muito orgulho nela. Porque estas 
coisas têm de ser ditas. Eles têm de sen-

tir que são especiais, tanto 
as Margaridas como as 
Madalenas. E este ano 
tomámos uma decisão: 
uma vez por ano, sairmos 
só com a Madalena. Este 
ano fomos as duas a Co-
penhaga, para o ano vai 
com o pai a Londres. E 
ela sabe que há um fim de 
semana só dela. 

Se perder a Margarida, 
vai continuar na luta?
Claro. É o mínimo.   

‘Passámos dois anos 
sem saber como 
é que podíamos 

ajudar a Margarida. 
Nós pensávamos, 
queremos é saber  

o que é, não interessa 
se for uma má 

notícia.”

A REVISTA ACTIVA AGRADECE AOS 
APARTAMENTOS DONA GRAÇA AS 
FACILIDADES CONCEDIDAS PARA A 
REALIZAÇÃO DESTA PRODUÇÃO
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 a família sempre se manteve 
unida, como provam muitas fotos, 

algumas partilhadas nas redes sociais, 
e a Margarida continua a ser uma 
criança alegre e feliz, que gosta 

de estar com os pais e a irmã. além 
de designer gráfica, mãe 

da Madalena e da Margarida, 
e fundadora da associação DoCE, 

Inês Prazeres é ainda autora de 
vários guias infantis que servem como 
itinerários de viagens que se podem 
fazer com crianças, como 'Coimbra', 
'Sintra', 'Por caminhos de almeida' 

e 'algarve quem és tu'.  


