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Iniciamos 2021 com novidades engrandecedoras. Nosso carro chefe passou a se chamar Programa Eu Digo X, por 
entendermos que um projeto possui um início, meio e fim, e um programa não tem término. As ações junto as famílias 
com a Síndrome do X Frágil é ininterrupta, bem como as pesquisas realizadas nessa instituição.

E como forma de homenagear nosso presidente e mantenedor, Sr. Orlando (Buko) Kaesemodel Filho, que sempre esteve 
incentivando todas as nossas ações, o então chamado Instituto Lico Kaesemodel, passou a se chamar Instituto Buko 
Kaesemodel, não alterando em nada a linha adotada, pesquisas e equipe. 

Foi um ano que enfrentamos desafios impostos pela crise sanitária mundial. Nossos atendimentos passaram a ser remotos, 
com um foco voltado à atenção e orientação das famílias e não apenas ao diagnóstico da Síndrome do X Frágil, como 
também, ampliamos as parcerias de trabalhos voluntários e teleconsulta. 

Passamos em 2021 a desenvolver ações de bem-estar, não apenas para a criança ou jovem diagnosticado, como também 
para as mães, normalmente pré-mutadas pelo gene FMR1, que causa a Síndrome do X Frágil. Entre as ações promovidas 
está o apoio psicológico às mães, realizada voluntariamente pela psicóloga clínica, e atividades físicas semanais, com a 
instrução de educadores físicos voluntários ao Programa Eu Digo X.

Para o ano que se inicia os desejos não param. Parcerias estão sendo desenhadas, ampliação de atendimentos, novas 
ações e aprofundamento de pesquisas junto a universidades de renome internacional. 

Em nome do Instituto Buko Kaesemodel agradeço o apoio recebido em 2021 tendo a certeza da continuidade dessa 
parceria e atenção no próximo ano. E convido para uma proveitosa leitura do relatório.

Muito obrigada,

RAFAELA KAESEMODEL

É com extrema satisfação que repassamos a você, um pouco do trabalho 
que realizamos no Instituto Buko Kaesemodel durante o ano de 2021.
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O INSTITUTO
BUKO KAESEMODEL

01.
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M I S S Ã O V I S Ã O V A L O R E S

Desenvolver, executar e patrocinar 
projetos de assistência social e cultura de 
forma gratuita, continuada e planejada.

Ser referência na transmissão
de conhecimento e informação, 

sendo reconhecido pelo sucesso dos 
projetos implantados, motivando e 

conquistando novos parceiros.

Responsabilidade social, Ética,
Inclusão, Moralidade, Cidadania, 

Legalidade, Eficiência.

O Instituto Buko Kaesemodel é uma entidade sem fins lucrativos que tem como

objetivo promover ações beneficentes em diversas áreas da sociedade civil:

Trabalhamos para proporcionar apoio e inclusão social à comunidade através dos 

projetos desenvolvidos, e seguimos nosso trabalho baseados em nossos pilares:

A S S I S T Ê N C I A 
S O C I A L

S A Ú D E C U LT U R A E D U C A Ç Ã O

6
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A SÍNDROME DO
X FRÁGIL

02.
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Ela é a causa hereditária mais comum de deficiência intelectual, manifesta-se tanto em homens 

quanto em mulheres, pode estar presente em vários indivíduos de uma mesma família e, 

muitas vezes, pode estar associada com o Autismo. 

O tratamento correto é indicado após o diagnóstico, que é realizado através de exames 

genéticos específicos.

A Síndrome do X Frágil ainda é pouco conhecida e difundida, e afeta o desenvolvimento 

intelectual, o comportamento e provoca atrasos na fala. 

É causada por uma mutação em um gene (FMR1) que inibe ou reduz a produção de uma 

proteína (FMRP) essencial para o desenvolvimento do sistema nervoso e de várias funções 

cerebrais.

Recebeu este nome, pois ao se estudar os cromossomos de uma pessoa afetada pela Síndrome 

do X Frágil, pode-se observar em certa porção de suas células, um sítio frágil no braço longo do 

cromossomo X.

8

A Síndrome do X Frágil é uma condição genética que 
atinge diretamente o desenvolvimento intelectual, a 
fala e o comportamento.
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PROGRAMA
EU DIGO X

03.
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O programa foi criado para difundir informações sobre a Síndrome do X Frágil, ampliando o 

conhecimento e sensibilizando a população para a causa.

Promovemos o apoio e auxílio nos processos de prevenção, rastreamento, diagnóstico, 

educação e inclusão social junto às famílias cadastradas no projeto, pleiteando parcerias com 

a sociedade pública e privada.

Atualmente o Programa Eu Digo X possui mais de 422 famílias cadastradas de todas as regiões 

do país, das quais, grande parte ainda aguarda para a realização do exame diagnóstico da 

Síndrome do X Frágil.

programa eu digo x
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O INSTITUTO BUKO
KAESEMODEL E A LGPD

04.
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A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 – LGPD) regula como empresas 

e instituições devem tratar os dados fornecidos a ela, garantindo que o tratamento 

desses dados pessoais esteja em conformidade com as novas regras estabelecidas.

Durante todo o primeiro semestre de 2021, o Instituto Buko Kaesemodel trabalhou 

para se adaptar a todas as premissas da lei que entrou em vigor em agosto, 

implementando algumas alterações no tratamento de dados pessoais das famílias 

cadastradas para garantir a segurança de todos.

Lgpd
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LIVES
2021

05.
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09.02

05.02

A COVID 19 E AS SEQUELAS EM 
PACIENTES COM DOENÇAS RARAS

A SÍNDROME DO X FRÁGIL
E O PROGRAMA EU DIGO X

COM LUZ MARÍA ROMERO
E DRA. IDA SCHWARTZ

COM LUZ MARÍA ROMERO
E LEOMAR MARCHESINI 

Em meio a pandemia, muitas dúvidas a respeito das sequelas 

em portadores de doenças raras surgiram e para esclarecer 

e informar nosso público, realizamos uma live com a Dra. 

Ida Vanessa Doederlein Schwartz, pesquisadora, professora, 

médica e mãe da Rosa com o tema “A covid 19 e as sequelas 

em pacientes com doenças raras”.

Nela, foi possível entendermos melhor como o vírus que 

causa a COVID-19 está impactando a vida dos pacientes com 

doenças raras, incluindo a Síndrome do X Frágil.

Nossa gestora, Luz María, participou de uma live mais que 

especial a convite da Professora Leomar Marchesini, onde 

foi abordado todo o trabalho realizado pelo Programa Eu 

Digo X tanto no apoio às famílias com Síndrome do X Frágil,

quanto no campo das pesquisas.

CLIQUE
PARA
ASSISTIR

CLIQUE
PARA
ASSISTIR

https://www.instagram.com/tv/CLF2lCMg3py/
https://www.instagram.com/tv/CLF2lCMg3py/
https://www.facebook.com/radiouninter/videos/1021446931710591
https://www.facebook.com/radiouninter/videos/1021446931710591
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28.04
A RELAÇÃO DA SÍNDROME 
DO X FRÁGIL COM O AUTISMO
COM LUZ MARÍA ROMERO E 
ELISANGELA DO ESPÍRITO SANTO

O Programa Eu Digo X contou com a participação da gestora, 

Luz MarÍa Romero na live em que a Clínica AMI promoveu no 

mês de abril.

O tema da live abordou a relação da Síndrome do X Frágil 

com o Autismo de forma didática e esclarecedora.

Também participou da live, a neuropsicopedagoga Elisangela 

do Espírio Santo, do time da Clínica AMI.

POR DENTRO DA LGPD: SAIBA 
SUA IMPORTÂNCIA E O QUE MUDA

COM LUZ MARÍA ROMERO, MELISSA
DIETRICH E RENATA FARAH

Uma live para falar sobre a importância da Lei Geral de Proteção 

de Dados (Lei nº 13.709/2018 – LGPD) e como ela regula empresas 

e instituições no tratamento de dados fornecidos a elas.

O Instituto Buko Kaesemodel trabalhou para se adaptar à todas 

as premissas da nova lei e nessa live foram debatidas todas as 

prerrogativas sobre as mudanças advindas dela com a participação 

das advogadas voluntárias do Programa Eu Digo X, Melissa 

Dietrich e Renata Farah e da nossa gestora Luz MarÍa Romero.

03.08

CLIQUE
PARA
ASSISTIR

15

https://www.instagram.com/tv/CSNBS3TnA4Y/
https://www.instagram.com/tv/CSNBS3TnA4Y/
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16.08

19.10

O UNIVERSO DAS MULHERES 
PRÉ-MUTADAS

A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE 
FÍSICA EM MULHERES COM A SXF

COM LUZ MARÍA ROMERO, SABRINA 
MUGIATTI E LUCIANA DEUTSCHER

COM ALESSANDRA FADEL

Ser mãe de uma criança X Frágil exige preparação e muito 

carinho enquanto também está vivendo uma jornada de 

constantes aprendizados e descobertas sobre si mesma.

Com essa premissa, preparamos um bate papo acolhedor para 

conversarmos sobre como é o universo único das mulheres 

pré-mutadas em uma live com a psicóloga Luciana Deutscher, 

nossa gestora Luz MarÍa e a idealizadora do Programa Eu Digo 

X, Sabrina Mugiatti.

O Projeto Bem-Estar, voltado às mulheres com mutação 

completa ou pré-mutação, busca proporcionar o bem-estar 

físico, emocional e psicológico destas. A live “A importância 

da atividade física em mulheres com a SXF” contou com a 

participação da profissional de educação física e voluntária 

do Programa Eu Digo X, Alessandra Fadel

CLIQUE
PARA
ASSISTIR

https://www.instagram.com/tv/CVOsx4XgRAS/
https://www.instagram.com/tv/CVOsx4XgRAS/
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26.10
GINECOLOGIA NA PRÉ-MUTAÇÃO
DR. MAURÍCIO GRILLO

Em mais uma iniciativa do Projeto Bem-Estar, levantamos 

um tema muito importante e presente nas mulheres com a 

Síndrome do X Frágil: a ginecologia.  

Proporcionamos uma conversa especial sobre a saúde 

ginecológica em mulheres com pré-mutação, com a 

participação do Dr. Maurício Grillo.

CLIQUE
PARA
ASSISTIR

17

https://www.instagram.com/tv/CVg_Dbvglhd/
https://www.instagram.com/tv/CVg_Dbvglhd/
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BLOG
EU DIGO X

06.



1919

Semanalmente atualizamos o Blog Eu Digo X com artigos de temas variados dentro do universo da Síndrome do 

X Frágil e Autismo. 

Tudo para manter nossas famílias e o público em geral atualizados com informações relevantes e com respaldo 

científico. 

Nossa missão é difundir informações sobre a Síndrome do X Frágil.
De forma leve e simples.

CLIQUE
PARA
LER

CLIQUE
PARA
LER

CLIQUE
PARA
LER

CLIQUE
PARA
LER

https://www.eudigox.com.br/blog/xo-preconceito/
https://www.eudigox.com.br/blog/um-animal-de-estimacao-devidamente-treinado-pode-auxiliar-no-tratamento-e-nas-convivencias-sociais-de-criancas-com-a-sxf-e-autismo/
https://www.eudigox.com.br/blog/grupo-de-risco/
https://www.eudigox.com.br/blog/vida-adulta-e-autismo-senior/
https://www.eudigox.com.br/blog/xo-preconceito/
https://www.eudigox.com.br/blog/um-animal-de-estimacao-devidamente-treinado-pode-auxiliar-no-tratamento-e-nas-convivencias-sociais-de-criancas-com-a-sxf-e-autismo/
https://www.eudigox.com.br/blog/grupo-de-risco/
https://www.eudigox.com.br/blog/vida-adulta-e-autismo-senior/
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VOLUNTÁRIOS
EU DIGO X

07.
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24.02.2021

DRA. SILVIA RODRIGUES
FISIOTERAPEUTA NEUROPEDIATRA

Uma das grandes conquistas do Programa Eu Digo X foi o voluntariado da 

Fisioterapeuta Neuropediatria e especialista em comportamento atípico, Dra. 

Silvia Rodrigues.

Através do atendimento remoto por videochamada, pudemos proporcionar 

o auxílio às famílias cadastradas com diagnóstico da Síndrome do X Frágil, no 

que diz respeito aos aspectos motores e funcionais.

Esse foi um grande passo para o Instituto e como forma de agradecimento 

por todo apoio e conhecimento empenhados para o desenvolvimento 

e acolhimento das famílias com Síndrome do X Frágil, o Instituto Buko

Kaesemodel, homenageou a todos os profissionais que vem se doando

durante a pandemia e realizando atendimentos diversos, incansavelmente.
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Luciana Deutscher é psicóloga com ampla experiência na área clínica e em 

consultoria organizacional, também possui formação em análise de perfil 

comportamental e na metodologia coaching pela SLAC. 

No mês de abril passou a ser voluntária do Instituto Buko Kaesemodel 

atendendo mães de pacientes cadastrados. O atendimento faz parte do 

Projeto Bem-Estar, objetivando o cuidado emocional e psicológico de quem 

cuida.

05.04.2021

LUCIANA DEUTSCHER 
PSICÓLOGA ATENDIMENTO 
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14.05.2021

ALESSANDRA TELLES FADEL 
EDUCADORA FÍSICA

Possui licenciatura plena em Educação Física e  pós-graduação em Ciência 

do Movimento Humano, Educação Física Escolar, Educação Física e Nutrição. 

Professora de Educação Física da Prefeitura Municipal de Curitiba, Professora 

de Ginástica Artística no Colégio Marista Santa Maria e Personal Trainer.

No mês de maio passou a ser voluntária do Instituto Buko Kaesemodel, 

atendendo as mulheres com pré-mutação e mutação completa cadastradas 

no instituto com cursos e atendimentos voltados à melhoria física.
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Com licenciatura plena em Educação Física e pós-graduação em Gestão de 

Pessoas, Fisiologia do Exercício, Atividades Aquáticas, é professor de natação 

na Academia Mobi Dick e Personal Trainer.

No mês de maio passou a ser voluntário do Instituto Buko Kaesemodel.

14.05.2021

CHARLES DE CASTRO 
EDUCADOR FÍSICO
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O Instituto Buko Kaesemodel está em constante movimento para levar conhecimento e 

informação a respeito da Síndrome do X Frágil para famílias e profissionais da área.

Durante o primeiro semestre deste ano, realizamos o curso “Neurodesenvolvimento e 

Motricidade na Síndrome do X Frágil”, com a Dra. Silvia Rodrigues. 

Tal iniciativa se deu pelo aprendizado que o ano de 2020 trouxe para os familiares e profissionais 

que lidam com a Síndrome do X Frágil, além da experiência positiva com o início do projeto 

de consulta fisioterapêutica junto às famílias cadastradas no Programa Eu Digo X.

Neurodesenvolvimento e Motricidade na Síndrome do 
X Frágil.

13.03 10.04 15.05- -
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O Instituto Buko Kaesemodel junto com o Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná 

(@cieeproficial) e o Fórum Permanente da Pessoa com Deficiência, debateram as dificuldades 

e oportunidades de empregabilidade de jovens com deficiência cognitiva. 

A ação fez parte do convênio assinado entre as instituições, com o objetivo de abrir 

oportunidades no mercado de trabalho para jovens com Síndrome do X Frágil.

Fórum Permanente de Luta da Pessoa com Deficiência.

CLIQUE
PARA
ASSISTIR

https://www.youtube.com/watch?v=bu5qXaS1aFo&ab_channel=F%C3%B3rumPermanentedeLutadaPessoacomDefici%C3%AAncia
https://www.youtube.com/watch?v=bu5qXaS1aFo&ab_channel=F%C3%B3rumPermanentedeLutadaPessoacomDefici%C3%AAncia
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CAMPANHAS
10.
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Desde 2008, o dia 28 de fevereiro é considerado o Dia Mundial e Nacional das Doenças Raras.

É uma das datas mais importantes para disseminar conhecimento e conscientização sobre 

as doenças raras à população, incentivar pesquisas e oferecer apoio aos pacientes.

A Síndrome do X Frágil é considerada uma doença rara, portanto o Instituto Buko Kaesemodel 

destacou a relevância desta data para apoiar quem vivencia esta realidade, através do apoio 

à campanha global Rare Disease Day.

RARE DISEASE DAY
28.02

SAIBA
MAIS

https://www.rarediseaseday.org/
https://www.rarediseaseday.org/
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Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Instituto Buko 

Kaesemodel trouxe durante uma semana, o depoimento de 

grandes mulheres que estão presentes em nosso dia a dia.

Foram homenageadas todas as mulheres que nos acompanham 

e que são exemplos de mãe, profissionais, amigas.

DIA DAS MULHERES
08.03

SAIBA
MAIS

https://www.instagram.com/p/CMKC669HX2N/
https://www.instagram.com/p/CMKC669HX2N/
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CLIQUE
PARA
LER

CLIQUE
PARA
ASSISTIR

CLIQUE
PARA
ASSISTIR

CLIQUE
PARA
ASSISTIR

CLIQUE
PARA
ASSISTIR

CLIQUE
PARA
ASSISTIR

CLIQUE
PARA
ASSISTIR

https://www.instagram.com/p/CMKXg22HIdl/
https://www.instagram.com/p/CMMpAvjnQo-/
https://www.instagram.com/p/CMNeutOHmdq/
https://www.instagram.com/p/CMPTdMUHsK5/
https://www.instagram.com/p/CMQPANAn3zv/
https://www.instagram.com/p/CMR4MMJHbmV/
https://www.instagram.com/p/CMVTm-mg0MD/
https://www.instagram.com/p/CMKXg22HIdl/
https://www.instagram.com/p/CMMpAvjnQo-/
https://www.instagram.com/p/CMQPANAn3zv/
https://www.instagram.com/p/CMNeutOHmdq/
https://www.instagram.com/p/CMR4MMJHbmV/
https://www.instagram.com/p/CMPTdMUHsK5/
https://www.instagram.com/p/CMVTm-mg0MD/
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Com o objetivo de compartilhar informações, dicas e conteúdos relevantes 

sobre a Síndrome do X Frágil de forma didática e acessível a todos, em 

abril disponibilizamos todos os nossos conteúdos no canal do Instituto 

Buko Kaesemodel, no Youtube.

CANAL YOUTUBE

ACESSE O
CANAL

https://www.youtube.com/c/InstitutoBukoKaesemodel
https://www.youtube.com/c/InstitutoBukoKaesemodel
https://www.instagram.com/p/CMKC669HX2N/
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O dia a dia das mães de filhos com a Síndrome do X Frágil e Autismo pode ser muito 

desafiador. Pensando nisso, Sabrina Muggiati, idealizadora do Programa eu Digo X e 

mãe do Jorge, divide toda a sua experiência como mãe, com dicas e vivências sobre 

educação, sentimentos e momentos que passou ao lado do Jorge no canal Vida De Mãe.

Um dos maiores desafios dos jovens com X Frágil e Autismo é a autonomia nas atividades cotidianas. Diante 

desse desafio, muitas vezes deixamos de incentivá-los a realizarem tais atividades, atrasando a possibilidade de 

desenvolvimento neurocognitivo. Nós acreditamos que cada atividade, cada brincadeira e cada exercício pode 

incentivar as crianças a enfrentarem esses desafios se divertindo. Por isso criamos o canal Aprendendo com o 

Jorge, onde ele nos mostra como pequenas atividades cotidianas podem ser feitas de casa.

CLIQUE
PARA
ASSISTIR

CLIQUE
PARA
ASSISTIR

https://www.youtube.com/c/InstitutoBukoKaesemodel
https://youtube.com/playlist?list=PL5ltUCOI-Mamax4c18AbqIC0JgpmH0yfq
https://youtube.com/playlist?list=PL5ltUCOI-Mamax4c18AbqIC0JgpmH0yfq
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5ltUCOI-MamvVY_ga6XZ887ARFDbqYFM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5ltUCOI-MamvVY_ga6XZ887ARFDbqYFM
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Por iniciativa do FRAXA Research Foundation, o dia 22 de julho é conhecido ao 

redor do mundo como o World Fragile X Day, um dia especial para que as famílias 

diagnosticadas com a Síndrome do X Frágil sejam celebradas.

No dia 22 de julho, o Instituto Buko Kaesemodel mostrou todo seu apoio à 

campanha global, com a iluminação de prédios e monumentos, localizados em 

diversos locais do país, como forma de conscientizar a população a respeito da 

Síndrome do X Frágil.

Ao todo foram 300 monumentos iluminados em todo o 
mundo.

Acreditamos que, com ações como essas, estamos construindo passo a passo 

uma conscientização da população a respeito da síndrome e uma desmistificação 

sobre a deficiência cognitiva.

WORLD FRAGILE X DAY

35
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NO BRASIL

Hotel Deville
PORTO ALEGRE (RS)

Clube Athletico Paranaense (Arena)
CURITIBA (PR)
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NO BRASIL

Torre RPC
CURITIBA (PR)

Morro do Cristo
GUARATUBA (PR)
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NO BRASIL

Associação Comercial do Paraná
CURITIBA (PR)

Palácio Iguaçu
Sede Governo Estadual do Paraná
CURITIBA (PR)
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NO BRASIL

Prédio da Itaipu
FOZ DO IGUAÇU (PR)

Palácio Garibaldi
CURITIBA (PR)
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NO BRASIL

Museu Oscar Niemeyer
CURITIBA (PR)

Jardim Botânico
CURITIBA (PR)
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AÇÕES

Aulão Especial Cia. Athletica em apoio ao Dia 
Mundial do X Frágil;

SAIBA MAIS

ASSISTA

Celebração da Santa Missa em Ação de Graças 
pelas famílias portadoras da Síndrome do X Frágil.

SAIBA MAIS

Webinar World Fragile X Day

https://www.instagram.com/p/CRhdkVKnmec/
https://www.instagram.com/p/CRUln3eHbKC/
https://www.instagram.com/p/CRT08PeN66X/
https://www.instagram.com/p/CRT08PeN66X/
https://www.instagram.com/p/CRhdkVKnmec/
https://www.instagram.com/p/CRUln3eHbKC/
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OSCIP significa Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

É uma qualificação jurídica atribuída a diferentes tipos de entidades privadas atuando em 

áreas típicas do setor público com interesse social, que podem ser financiadas pelo Estado ou 

pela iniciativa privada sem fins lucrativos.

Em 2021, o Instituto Buko Kaesemodel conseguiu a certificação de qualificação, a fim de 

prover ainda mais ações voltadas à Síndrome do X Frágil.

OSCIP

SAIBA
MAIS

https://www.instagram.com/p/CR1ao5gnlV-/
https://www.instagram.com/p/CR1ao5gnlV-/
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A campanha PARAINCLUSÃO EU DIGO X foi pensada para Informar e conscientizar 

toda a sociedade a respeito da Síndrome do X Frágil através do incentivo à prática 

de esportes de jovens e adolescentes com X Frágil.

Aproveitamos o gancho das Olimpíadas e Paralimpíadas para trazer à tona a 

importância da inclusão através dos esportes que são praticados pelos nossos 

jovens X Frágil.
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Outubro é o mês em que celebramos o Dia Estadual da Conscientização do X Frágil aqui no 

Paraná. Neste ano, desenvolvemos uma campanha pensada para incentivar a sociedade a 

cultivar bons sentimentos, novos hábitos e a trazer informações para transformar o mundo 

em um lugar melhor e mais inclusivo.

O Instituto Buko Kaesemodel acredita que a disseminação de conhecimento é a melhor forma 

de sonharmos com um futuro em que exista mais compreensão e empatia com as pessoas que 

apresentam transtornos cognitivos, como a Síndrome do X Frágil, para que sejam respeitadas 

e possam contribuir com a sociedade em todo seu potencial.

PLANTE UMA IDEIA
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Foram enviadas 80 mudas de árvores, todas
com um sentimento inclusivo distinto.
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O Dia de Doar é um movimento global de doação com impacto local, pensado 

para promover doações e incentivar a generosidade.

O Programa Eu Digo X participou desta ação global de doação e união.

DIA DE DOAR

SAIBA
MAIS

https://www.instagram.com/p/CWMCQWtjx8m/
https://www.instagram.com/p/CWMCQWtjx8m/
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O Instituto Buko Kaesemodel se uniu à ONG Junta Mais para uma 

ação especial de Natal, com a presença do Papai Noel, doação de 

brinquedos e alimentos e muita emoção.

A Ong Junta Mais atua em diferentes áreas levando apoio à 

sociedade, como os atendimentos médicos e odontológicos 

para crianças, ações voltadas para a alimentação de pessoas em 

situação de rua e ações em comunidades em vulnerabilidade.

AÇÃO DE NATAL



4848

O Instituto Buko Kaesemodel contribui anualmente para um Natal 

com mais amor e solidariedade ao Lar de Idosos Canaã e neste 

ano não foi diferente.

Os idosos assistidos pela instituição receberam doações de cestas 

básicas entre outros materiais importantes ao bem-estar de todos.

NATAL NO LAR NOVA CANAÃ
14.12



49

PROJETO
BEM-ESTAR

11.
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 Um dos grandes desafios durante a pandemia está relacionado ao bem-estar e saúde mental 

da população. Os dois últimos anos têm sido de grandes mudanças que envolvem novas 

formas de se relacionar, medos, angústias vividas e, principalmente, o estresse que toda essa 

mudança ocasionou.

 

Para os familiares de pessoas com Síndrome do X Frágil e Autismo não foi diferente, devido 

às mudanças nas atividades dos filhos e adequação à nova rotina.

Atento a este cenário, o Instituto Buko Kaesemodel desenvolveu o Projeto Bem-Estar para 

as mães cadastradas com mutação completa ou pré-mutação, visando o bem estar físico, 

emocional e psicológico.

O projeto conta com atendimentos psicológicos às mães, atividade física e outras atividades 

de cunho cultural e social, pois as mães cadastradas no Programa Eu Digo X dedicam 100% 

do seu tempo aos filhos e esquecem das suas próprias necessidades. 

O PROJETO



5151

CLIQUE
PARA
LER

CLIQUE
PARA
ASSISTIR

CLIQUE
PARA
LER

CLIQUE
PARA
ASSISTIR

https://www.instagram.com/p/CUveIP7jP9y/
https://www.instagram.com/p/CVOsx4XgRAS/
https://www.eudigox.com.br/blog/exercicios-fisicos/
https://www.instagram.com/p/CVg_Dbvglhd/
https://www.instagram.com/p/CUveIP7jP9y/
https://www.instagram.com/p/CVOsx4XgRAS/
https://www.eudigox.com.br/blog/exercicios-fisicos/
https://www.instagram.com/p/CVg_Dbvglhd/
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Luciana Deutscher é psicóloga com ampla experiência na área clínica e em 

consultoria organizacional, também possui formação em análise de perfil 

comportamental e na metodologia coaching pela SLAC. 

No mês de abril passou a ser voluntária do Instituto Buko Kaesemodel 

atendendo mães de pacientes cadastrados. O atendimento faz parte do 

Projeto Bem-Estar, objetivando o cuidado emocional e psicológico de quem 

cuida.

05.04.2021

LUCIANA DEUTSCHER 
PSICÓLOGA ATENDIMENTO 
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14.05.2021

ALESSANDRA TELLES FADEL 
EDUCADORA FÍSICA

Possui licenciatura plena em Educação Física e  pós-graduação em Ciência 

do Movimento Humano, Educação Física Escolar, Educação Física e Nutrição. 

Professora de Educação Física da Prefeitura Municipal de Curitiba, Professora 

de Ginástica Artística no Colégio Marista Santa Maria e Personal Trainer.

No mês de maio passou a ser voluntária do Instituto Buko Kaesemodel, 

atendendo as mulheres com pré-mutação e mutação completa cadastradas 

no instituto com cursos e atendimentos voltados à melhoria física.
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Com licenciatura plena em Educação Física e pós-graduação em Gestão de 

Pessoas, Fisiologia do Exercício, Atividades Aquáticas, é professor de natação 

na Academia Mobi Dick e Personal Trainer.

No mês de maio passou a ser voluntário do Instituto Buko Kaesemodel.

14.05.2021

CHARLES DE CASTRO 
EDUCADOR FÍSICO
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ENTREVISTAS
12.
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ENTREVISTA RÁDIO UNINTER PROFESSORA LEOMAR MARCHESINI

BATE-PAPO TRANSAMÉRICA LIGHT 95,1

ENTREVISTA SABRINA MUGGIATI PARA UOL/FOLHA SP 

ENTREVISTA SABRINA MUGGIATI PARA BAND NEWS FM

Nossa gestora Luz María Romero participou de uma live mais que especial a convite da Professora Leomar 

Marchesini, onde foi abordado todo o trabalho realizado pelo Programa Eu Digo X tanto no apoio às famílias 

com Síndrome do X Frágil, quanto no campo das pesquisas. Um bate-papo informativo e de grande utilidade 

para disseminarmos cada vez mais, informação e conhecimento a respeito da Síndrome do X Frágil. A 

entrevista foi transmitida via Facebook.

Nossa representante Sabrina Muggiati participou de um bate-papo super esclarecedor com a apresentadora 

Maria Rafart na rádio Transamérica Light 95,1.

Em uma reportagem incrível e emocionante, a idealizadora do Projeto Eu Digo X, Sabrina Muggiati, relatou 

todos os desafios de ser mãe de um X Frágil ao caderno Viva Bem do Portal UOL.

A idealizadora do Programa Eu Digo X, Sabrina Muggiati explicou em entrevista à Band News, a importância 

da conscientização da sociedade acerca da Síndrome do X Frágil.

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1021446931710591
https://www.eudigox.com.br/entrevistas/bate-papo-transamerica-light-951/
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/09/19/adolescente-com-sindrome-do-x-fragil-tem-o-desenvolvimento-de-uma-crianca.htm
https://bandnewsfmcuritiba.com/dia-mundial-da-conscientizacao-da-sindrome-do-x-fragil-e-celebrado-nesta-quinta-feira-22/
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1021446931710591
https://www.eudigox.com.br/entrevistas/bate-papo-transamerica-light-951/
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/09/19/adolescente-com-sindrome-do-x-fragil-tem-o-desenvolvimento-de-uma-crianca.htm
https://bandnewsfmcuritiba.com/dia-mundial-da-conscientizacao-da-sindrome-do-x-fragil-e-celebrado-nesta-quinta-feira-22/
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1021446931710591
https://www.eudigox.com.br/entrevistas/bate-papo-transamerica-light-951/
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/09/19/adolescente-com-sindrome-do-x-fragil-tem-o-desenvolvimento-de-uma-crianca.htm
https://bandnewsfmcuritiba.com/dia-mundial-da-conscientizacao-da-sindrome-do-x-fragil-e-celebrado-nesta-quinta-feira-22/
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ENTREVISTA COM SABRINA MUGGIATI PARA RÁDIO NACIONAL
DE BRASÍLIA / REVISTA BRASIL

ENTREVISTA COM LUZ MARíA ROMERO E SABRINA MUGGIATI
NO SAÚDE DEBATE – PARANÁ

ENTREVISTA COM LUZ MARíA ROMERO - RÁDIO EDUCATIVA – PARANÁ

ENTREVISTA COM SABRINA MUGGIATI PARA O PROGRAMA
A VIDA EM FOCO - TV EVANGELIZAR – PARANÁ

Na semana em que foi celebrado o Dia da Conscientização sobre a Síndrome do X Frágil, a idealizadora do 

Programa Eu Digo X e mãe do Jorge, Sabrina Muggiati falou sobre a importância do conhecimento e da 

conscientização a respeito da causa a convite da Rádio Nacional de Brasília para a Revista Brasil.

Na semana em que foi celebrado o Dia da Conscientização sobre a Síndrome do X Frágil, a idealizadora do 

Programa Eu Digo X e mãe do Jorge, Sabrina Muggiati e a gestora do Instituto Buko Kaesemodel foram 

entrevistadas pelo Saúde Debate a respeito da importância do conhecimento e da conscientização da 

Síndrome do X Frágil e apresentaram quais ações foram realizadas durante este ano.

Na semana em que foi celebrado o Dia da Conscientização sobre a Síndrome do X Frágil (22/07), a rádio 

Educativa entrevistou a gestora do Instituto Buko Kaesemodel sobre o que é Síndrome do X Frágil e a 

importância do conhecimento e conscientização da sociedade a respeito.

O Programa Eu Digo X surgiu com a missão de divulgar e conscientizar a sociedade sobre a Síndrome do X 

Frágil. Nossa idealizadora, Sabrina Muggiati, participou do programa A Vida em Foco da TV Evangelizar para 

falar sobre a Síndrome do X Frágil.

https://radios.ebc.com.br/revista-brasil/2021/07/ja-ouviu-falar-na-sindrome-do-x-fragil?fbclid=IwAR26wQajrxQM6waYmndD7RiDM8AJsNEbmIQpj2AWMzX_3xusbFvPde7DIU4
http://saudedebate.com.br/noticias/voce-conhece-a-sindrome-do-x-fragil?fbclid=IwAR1tL51JW59LMVFbWDCKGkIFXgmln_Q6agYmYB0g3smu6qyCz4WF1U8PsJ0
https://www.youtube.com/watch?v=LotJilA4_KE&ab_channel=TVEvangelizar
https://radios.ebc.com.br/revista-brasil/2021/07/ja-ouviu-falar-na-sindrome-do-x-fragil?fbclid=IwAR26wQajrxQM6waYmndD7RiDM8AJsNEbmIQpj2AWMzX_3xusbFvPde7DIU4
http://saudedebate.com.br/noticias/voce-conhece-a-sindrome-do-x-fragil?fbclid=IwAR1tL51JW59LMVFbWDCKGkIFXgmln_Q6agYmYB0g3smu6qyCz4WF1U8PsJ0
https://www.youtube.com/watch?v=LotJilA4_KE&ab_channel=TVEvangelizar
https://radios.ebc.com.br/revista-brasil/2021/07/ja-ouviu-falar-na-sindrome-do-x-fragil?fbclid=IwAR26wQajrxQM6waYmndD7RiDM8AJsNEbmIQpj2AWMzX_3xusbFvPde7DIU4
http://saudedebate.com.br/noticias/voce-conhece-a-sindrome-do-x-fragil?fbclid=IwAR1tL51JW59LMVFbWDCKGkIFXgmln_Q6agYmYB0g3smu6qyCz4WF1U8PsJ0
https://www.youtube.com/watch?v=LotJilA4_KE&ab_channel=TVEvangelizar
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NA MÍDIA
13.
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COZINHANDO COM DULCINÉIA NOVAES – JORNAL
DO MEIO-DIA - PARANÁ - RPC 

HOMENAGEM DIA DAS MÃES NO PROGRAMA BALANÇO
GERAL – PARANÁ - RIC

REPORTAGEM EM PROL DA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A
SÍNDROME DO X FRÁGIL – PROGRAMA BALANÇO GERAL 

O PROGRAMA EU DIGO X PARTICIPOU DE UMA MATÉRIA
ESPECIAL NO JORNAL BOM DIA TAPAJÓS DO PARÁ

Um dos maiores desafios das crianças com X Frágil e Autismo é a autonomia nas atividades cotidianas. 

Diante desse desafio, muitas vezes deixamos de incentivá-las a realizarem tais atividades, atrasando a 

possibilidade de desenvolvimento neurocognitivo. No quadro Cozinhando com Dulcinéia Moraes, do jornal 

Meio-Dia Paraná (RPC), Jorge nos mostrou como pequenas atividades cotidianas podem ser feitas de casa, 

inclusive cozinhar! Nós acreditamos que cada atividade, cada brincadeira e cada exercício pode incentivar 

as crianças a enfrentarem todos os seus desafios se divertindo.

O programa Balanço Geral homenageou todas as mães, trazendo exemplos de mães guerreiras e como 

suas histórias podem inspirar outras mães nesta jornada tão especial que é maternidade.

Na semana em que celebramos o World Fragile X Day, um dia especial para conscientização da sociedade 

a respeito da Síndrome do X Frágil, o Programa Balanço Geral lançou a matéria que explica e demonstra a 

importância do conhecimento e da conscientização a respeito da causa.

A gestora do Instituto Buko Kaesemodel, Luz María Romero, juntamente com outros profissionais esclareceu 

dúvidas e compartilhou informações importantes sobre Síndrome do X Frágil para o jornal Bom Dia Tapajós 

do Pará.

https://www.eudigox.com.br/videos/cozinhando-com-dulcineia-novaes-meio-dia-parana/
https://www.eudigox.com.br/entrevistas/balanco-geral/
https://fb.watch/9iFNv03NS2/
https://globoplay.globo.com/bom-dia-tapajos/t/C11pJvKVZP/
https://www.eudigox.com.br/videos/cozinhando-com-dulcineia-novaes-meio-dia-parana/
https://www.eudigox.com.br/entrevistas/balanco-geral/
https://fb.watch/9iFNv03NS2/
https://globoplay.globo.com/bom-dia-tapajos/t/C11pJvKVZP/
https://www.eudigox.com.br/videos/cozinhando-com-dulcineia-novaes-meio-dia-parana/
https://www.eudigox.com.br/entrevistas/balanco-geral/
https://fb.watch/9iFNv03NS2/
https://globoplay.globo.com/bom-dia-tapajos/t/C11pJvKVZP/
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41 3156-0309

Av. Sete de Setembro, 5402 | Salas 66/67 
Curitiba, PR | 80240-000

www.institutobukokaesemodel.org.br
www.eudigox.com.br

Instituto
Buko
Kaesemodel

http://www.institutobukokaesemodel.org.br
http://www.eudigox.com.br
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