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Para aderir ao registro de pacientes com GNE, visite: www.gnem-dmp.com 

Para obter mais informações sobre o GNEM-DMP, envie e-mail para: HIBM@treat-nmd.eu  
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Bem-vindo ao GNEM-DMP! 

Bem-vindo ao boletim informativo do GNEM-DMP e obrigado pelo contínuo apoio 

contínuo e participação no GNEM-DMP. Nosso boletim informativo se destina a 

fornecer atualizações regulares sobre o GNEM-DMP e atualizações científicas sobre 

miopatia associada ao GNE. 

Nesta edição 
 

 Testes genéticos e miopatia associada ao GNE 

 Mídia social e estudos clínicos - Dicas para fazer a coisa certa 

 Alimentos ricos em ácido siálico - Existe algum benefício? 

 Atualização do estudo clínico de fase 3 do ácido aceneurâmico 
(ácido siálico) de liberação prolongada (Extended Release, ER) 
[Aceneuramic Acid (Sialic Acid) Extended Release (ER) Phase 3 
Clinical Study] 

 Atualização do componente de registo do GNEM-DMP 

 Los Angeles Patients Day - agosto de 2015 

 Envolva-se: estudo clínico e recrutamento para o GNEM-DMP 

 "Minha jornada até agora " - Márcia Bonome 

http://www.gnem-dmp.com/
ftp://us:_HIBM@treat-nmd.eu/
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/help/for-patient
http://www.fcla.gov/downloads/Drugs/ResourcesForY


Testes genéticos e miopatia associada ao GNE  
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A miopatia associada ao GNE afeta vários músculos, mas, na maioria dos casos, o primeiro 

grupo de músculos a ser afetado é o que se encontra na parte inferior das pernas. Apenas pode 

ser alcançado um diagnóstico definitivo de miopatia associada ao GNE por meio de testes 

genéticos; contudo, em algumas circunstâncias, poderá ser solicitado que você também se 

submeta a uma biópsia muscular. Diferentes doenças neuromusculares se apresentam de 

formas semelhantes, pelo que, sem a realização de testes genéticos, é difícil saber o verdadeiro 

problema que afeta cada indivíduo. 

O processo de teste genético envolve a extração de DNA de uma amostra de sangue ou saliva 

que será posteriormente analisada em um laboratório por um especialista em genética, 

utilizando tecnologia de ponta para procurar mutações especificas. Se um paciente consultar 

seu médico e ele acreditar que exista suspeita clínica de miopatia associada ao GNE, será 

enviada uma amostra de sangue ou saliva para um laboratório genético para realizar o teste 

apropriado. 

Em alguns casos, o custo do teste genético é abrangido por seu Serviço Nacional de Saúde ou 

sua apólice de seguro (dependendo do país em que você reside). Como alternativa, os custos 

incorridos serão pagos pelo próprio paciente ou por um patrocinador/empresa farmacêutica. 

Os testes genéticos para miopatia associada ao GNE estão disponíveis sem custos para você 

ou sua companhia de seguros, quer o teste mostre mutações no gene GNE ou não. Se seu 

médico considerar que seus sintomas podem estar relacionados a miopatia associada ao GNE, 

ele pode contatar-nos enviando um e-mail para HIBM@treat-nmd.eu (Europa, Ásia, África, 

América do Sul) ou contatando a Ultragenyx diretamente enviando um e-mail para 

GNEM@engagehealth.com (América do Norte) para obter mais informações sobre como se 

candidatar ao teste genético financiado por um patrocinador. 

Para ver uma lista de laboratórios que realizam testes genéticos em seu país, acesse os 

seguintes sites para obter mais informações: 

Orphanet (http://www.orpha.neticonsor/cgi-bin/ClinicalLabs.php?Ing=EN)  

GNE Myopathy International (http://gne-myopathy.org/Diagnostic_Centres.html) 

The Genetic Alliance, Reino Unido (http://www.geneticalliance.org.uk/services.htm)  

Como alternativa, contate a equipe do GNEM-DMP para obter mais informações (HIBM@treat-
nmd.eu) 

Organizações de pacientes 
Abaixo está uma lista de todas as organizações de pacientes 
e grupos de apoio que abordam a miopatia associada ao GNE 
e distrofia muscular:  

 

 

 
Se você participar de um estudo clínico, é 
importante considerar as informações que você 
compartilha on-line em sites como o Facebook e 
outras mídias sociais, bem como em sites 
interativos, tal como fóruns. Sejam positivos ou 
negativos, os comentários publicados on-line 
podem influenciar a forma como as pessoas 
entendem ou comunicam sua própria experiência, o 
que torna mais difícil dizer se um determinado 
medicamento de estudo está funcionando. Além 
disso, os comentários que você faz on-line podem, 
por vezes, ser mal interpretados pelo público, por 
jornalistas e por outras pessoas, pelo que é 
importante que as informações disponibilizadas 
estejam corretas. Em algumas circunstâncias, os 
comentários on-line podem distorcer os resultados 
de um estudo, o que pode resultar no insucesso de 
um estudo clínico. As informações apresentadas 
abaixo foram retiradas de um artigo publicado no 
site da Myotonic Dystrophy Foundation chamado 
“Careful! Social Media Can Undermine Clinical 
Trials” (“Cuidado! As mídias sociais podem 
comprometer os estudos clínicos”). Aqui 
compartilhamos a sua experiência e opinião. O 
artigo completo está disponível aqui 

Dicas para fazer a coisa certa: 

O que fazer 
 Discuta a confidencialidade de sua experiência 
com sua família e com outras pessoas que lhe 
sejam próximas. 
 Fale com seu médico e outros profissionais de 
saúde. É importante informá-los de que você está 
participando de um estudo clínico. 
 Peça orientações à equipe do estudo clínico 
sobre onde pode obter materiais educacionais 
confiáveis on-line. 
 Mantenha um diário ou tome notas em seu 
celular para que possa fazer uma lista dos 
aspectos que você deve falar com seu médico do 
estudo clínico e com a equipe do centro do sev 
estudo clínico. 
 

O que não fazer 
 Não fale publicamente, incluindo on-line, sobre 
sua participação de um estudo clínico. 
 Não publique nada sobre sua experiência no 
estudo clínico, incluindo efeitos colaterais ou como 
você acha que o medicamento do estudo está 
funcionando. 
 Não solicite conselhos ou informações sobre o 
estudo a amigos on-line ou pessoas que não sejam 
o coordenador clínico ou o investigador principal de 
seu centro do estudo clínico. 
 Não responda a questões ou comentários on-
line relacionados ao estudo em que você está 
envolvido. 
 Não compartilhe nem receba conselhos 
anônimos de “especialistas” on-line. 

As informações apresentadas acima são apenas 
um guia e devem ser interpretadas como 
conselhos. Contudo, se não tiver certeza sobre o 
uso das mídias sociais relativamente à sua 
participação do GNEM-DMP em particular, não 
hesite em contatar-nos e nós lhe forneceremos 
assistência sempre que possível. Além disso, se 
encontrar informações incorretas em algum fórum, 
grupo ou discussão de grupo on-line, contate um 
membro da equipe do GNEM-DMP para o informar. 
Caso tenha alguma dúvida, contate-nos: 
HIBM@treat-nmd.eu. Pode encontrar mais 
informações sobre estudos clínicos e 
desenvolvimento de medicamentos nos seguintes 
sites: www.clinicaltrials.gov/ct2/help/forpatient 
www.fcla.gov/downloads/Drugs/ResourcesForY 
ou/Consumers/UCM284393.pdf 
www.ciscrp.org/education-center/ 

Mídia social e estudos 
clínicos 

Dicas para fazer a  
coisa certa 

mailto:HIBM@treat-nmd.eu
mailto:GNEM@engagehealth.com
http://www.orpha.neticonsor/cgi-bin/ClinicalLabs.php?Ing=EN)
http://gne-myopathy.org/Diagnostic
http://www.geneticalliance.org.uk/services.htm)
mailto:information_fHIBM@treat-nrnd.eu
http://myotonic.org/careful-social-media-can-undermine-clinical-trials
ftp://us:_HIBM@treat-nmd.eu/
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/help/for-patient
http://www.fcla.gov/downloads/Drugs/ResourcesForY
http://www.ciscrp.org/education-center/


Estudo clínico de fase 3 do ácido aceneurâmico (ácido 
siálico) de liberação prolongada (ER) [Aceneuramic Acid 

(Sialic Acid) Extended Release (ER) Phase 3 Clinical Study] 
 

 

1. Neelima, Rao PS, Sharma R, Rajput YS. Estimativa direta de ácido siálico no leite e em produtos lácteos por fluorimetria e sua aplicação na detecção de adulteração de soro doce no leite [Direct estimation of 
sialic acid in milk and milk products by fluorimetry and its application in detection of sweet whey adulteration in milk]. The Journal of dairy research. 2012;79(4):495-501. 
2. Guo CT, Takahashi T, Bukawa W, Takahashi N, Yagi H, Kato K, et al. O extrato de ninho de pássaro comestível inibe a infecção pelo vírus da influenza [Edible bird’s nest extract inhibits influenza virus 
infection]. Antiviral research. 2006;70(3):140-6. 
3. Khademian H, Mehravar E. Urtizberea J, Sagoo S, Sandoval L, Carbajo R, et al. Prevalência de GNE p.M712T e miopatia hereditária por corpos de inclusão (HIM na população Sangesar do Norte do Irão) 
[Prevalence of GNE p.M712T and hereditary inclusion body myopathy (HIM in Sangesar population of Northern Iran)]. Clinical genetics.2013;84(6):589-92. 
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A Ultragenyx Pharmaceutical Inc. lançou um estudo clínico de fase 3 de ácido aceneurâmico 
de liberação prolongada (ER)  

O que é esse estudo clínico de fase 3? 
O estudo de fase 3 coletará mais informações sobre a potencial 
segurança e eficácia de ácido aceneurâmico de liberação prolongada 
(ER) em aproximadamente 80 indivíduos afetados por miopatia 
associada ao GNE. Em um estudo preliminar (fase 2), o ácido 
aceneurâmico de liberação prolongada (ER) pareceu abrandar a 
progressão da doença na extremidade superior e pareceu ser segura 
e bem tolerada de uma forma geral, sem eventos adversos sérios 
relacionados ao tratamento observados até à data. 

Todos os pacientes do estudo (fase 3) serão distribuidos 
aleatoriamente en um grupo de tratamento (ácido aceneurâmico de 
liberação prolongada [ER]) ou placebo (comprimido de açúcar) de 
modo duplo-cego. Isso significa que nem o participante do estudo 
nem o médico saberão se o paciente está tomando ácido 
aceneurâmico de liberação prolongada (ER) ou placebo. O estudo 
terá a duração aproximada de um ano. Após o estudo, os 
participantes poderão ter a oportunidade de participar de um estudo 
de extensão onde receberão ácido aceneurâmico de liberação 

prolongada (ER). 

Onde será realizado o estudo? 
O estudo será realizado em centros selecionados nos EUA, Canadá, 
Europa e Israel. Para ver a lista completa de centros participantes, 
visite a listagem do estudo em clinicaltrials.gov 

Os seguintes centros estão atualmente abertos para recrutamento: 

Estados Unidos 
Califórnia: University of California, Irvine 
Contato: Brian Minton Tel.: 714-456-8520 bminton@ucLedu 

Missouri: Washington University School of Medicine, Saint Louis 
Contato: Renee Renna Tel.: 314-362-1626 rennar@neuromustLedu 

Nova York: New York, University School of Medicine 
Contato: Swapnil Parma Tel.: 212-263-6628 
swapnil.parmar@nyumc.org 
 

Canadá 
Ontário: McMaster University, Hamilton 
Contato: Erin Hatcher Tel.: 905-521-2100 x 76929 
hatchere@hhsc.ca 

Reino Unido 
Newcastle upon Tyne: The Newcastle upon Tyne Hospitals, Newcastle 
Contato: Oksana Pogoryelova, PhD Tel.: +44 (0) 191 2418640  
Oksana.Pogoryelova@newcastle.ac.uk 

Também serão abertos centros na França, Israel e Itália em breve. 

Quais são os critérios de inclusão? 
A pessoa deve conseguir caminhar no mínimo 200 metros em seis 
minutos sem usar bengala, muletas, andador ou outros dispositivos 
de auxílio. São permitidas órteses de tornozelo e pé. De um modo 
geral, a maioria das pessoas que caminha ao fazer compras 
consegue caminhar a distância necessária em seis minutos. 

Se você acha que atende aos critérios de inclusão, deve discutir a 
possibilidade de participar deste estudo com seu médico. Se você e 
seu médico decidirem que o estudo pode ser indicado para você, 
contate o centro mais próximo para agendar uma visita de triagem. 

Durante a visita de triagem, os participantes potenciais serão 
avaliados quanto à elegibilidade para participar do estudo clínico. Os 
pacientes devem ter entre 18 e 50 anos e diagnóstico documentado 
de miopatia associada ao GNE/HIBM (confirmado por teste 
genético). Está disponível uma listagem completa dos critérios de 
inclusan em clinicaltrials.gov 

Quero saber mais sobre o estudo ou participar dele. A quem 
devo contatar? 

Contato: Kim Mooney: kmooney@ultragenyx.com  
Mais informações: 
www.gnem-dmp.com www.ultragenyx.com (patrocinador do 
estudo) 

 
Alimentos ricos em ácido siálico - Existe 

algum benefício? 
Analisado pelo Dr. Zohar Agrov  

Uma questão comum entre os participantes do estudo sobre história natural é se existe algum benefício conhecido em adicionar alimentos que 

contenham ácido siálico à sua alimentação. A resposta curta a esta pergunta é que, neste momento, não sabemos. 

O ácido siálico encontra-se em alimentos naturais como o soro do leite (o teor real de ácido siálico contido no leite depende da raça pecuária, 

variando entre 1,68 e 3,93 gramas de ácido siálico por quilograma de leite)1, a iguaria chinesa Yanwo (sopa de ninho de pássaro comestível)2 e 

alimentos processados, tais como pós e batidos de isolado proteico de soro. Contudo, não foram realizadas pesquisas para testar a eficácia dos 

produtos alimentares com ácido siálico em pacientes com GNE para verificar se estes têm alguma influência na força muscular. 

Das observações limitadas que foram realizadas com ácido siálico como parte da alimentação, um estudo que observou a prevalência de miopatia 

associada ao GNE na população Sangesar do Norte do Irã sugeriu que os produtos feitos de soro do leite na forma de “Arshe” e “Lour”, que 

presumivelmente apresentam níveis elevados de ácido siálico devido ao seu método de preparação, podem resultar em uma ligeira paliação dos 

sintomas e, talvez, um atraso da idade de início. Embora o soro do leite contenha uma elevada concentração de ácido siálico, nenhuma destas 

substâncias alimentares foi cientificamente avaliada quanto aos seus componentes específicos.3 Os autores do artigo afirmam que, em sua opinião, é 

necessária uma análise mais aprofundada para quantificar a porcentagem de ácido siálico contida em cada um destes produtos (Arshe/Lour). 

Na opinião dos autores deste boletim informativo, se você gosta de consumir produtos com elevado teor de ácido siálico, não vemos nenhum 

problema em incluí-los em uma alimentação equilibrada, embora os benefícios em curto e longo prazo ainda sejam desconhecidos. O estudo de 

terapia que está sendo realizado atualmente usa quantidades de ácido siálico muito superiores (6 g por dia) às que podem ser obtidas mediante 

suplementação dietética “normal” 

Se tiver mais alguma pergunta sobre a inclusão de ácido siálico em sua alimentação, não hesite em nos contatar: HIBM@treat-nmd.edu

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921
mailto:hatchere@hhsc.ca
mailto:Oksana.Pogoryelova@newcastle.ac.uk
http://clinicaltrials.gov/
http://www.gnem-dmp.com/
http://www.ultragenyx.com/
mailto:HIBM@treat-nmd.edu


Atualização do componente de registo do GNEM-DMP  
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Desde o último boletim informativo publicado em abril, o número total de pessoas que se cadastraram no 

registro aumentou para mais de 200. Os participantes são provenientes de 26 países diferentes (Fig. 1), 

abrangendo os 5 continentes. Os dados coletados apresentam uma perspectiva da comunidade com 

miopatia associada ao GNE em uma escala global; gostaríamos de agradecer a todos os que se 

cadastraram até agora. Tal como a Fig. 2 mostra, os europeus formam o maior número de participantes do 

registro (33,5%), sendo que a Ásia (23%) e a América do Norte (24%) representam outra grande proporção 

do contingente total do registro. Os participantes do Oriente Médio (16,5%), da Oceania (2%) e da América 

do Sul (1%) constituem o resto da adesão ao registro. 

 

Fig. 2: Discriminação da localização dos participantes 

 

O recrutamento ainda está em andamento! 
Além de estarmos recrutando para o estudo clínico de fase III, ainda pretendemos recrutar para o componente de 
registro e história natural do GNEM DMP. Se você não cumprir os critérios de elegibilidade estabelecidos para o 
estudo clínico de fase III, observe que ainda é elegível para participar do estudo de história natural e do registro. 
Não hesite em encaminhar este boletim informativo a qualquer indivíduo ou grupo que acredite que possa estar 
interessado em seu conteúdo. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas no estudo, melhor será nosso 
entendimento da doença. 

Estudo clínico de fase III: O estudo clínico de fase III coletará mais informações sobre a segurança e eficácia do 
ácido aceneurâmico (ácido siálico de liberação prolongada) em um maior número de pessoas afetadas por miopatia 
associada ao GNE. Todos os pacientes do estudo serão atribuídos aleatoriamente a um grupo de tratamento (ácido 
aceneurâmico) ou placebo (comprimido de açúcar) de modo duplo-cego. O estudo terá a duração aproximada de 
um ano. Os critérios de elegibilidade completos e mais informações sobre as localizações dos centros estão 
disponíveis em clinicaltrials.gov 

O registro de pacientes com GNEM: O registo on-line coleta informações de pacientes que sofrem de miopatia 
associada ao GNE em todo o mundo para rastrear a progressão da doença em vários pontos (no momento do 
registro, aos 6 meses, aos 12 meses e anualmente até 15 anos). Serão relatadas informações sobre alterações da 
função muscular, mobilidade e qualidade de vida ao longo do tempo diretamente por parte de pacientes ao longo de 
um período de vários anos. O registro tem como objetivo conectar pacientes e famílias a médicos e pesquisadores 
garantindo que todos os detalhes dos pacientes sejam coletados em um único banco de dados ou registro de forma 
segura e ética. O registro de pacientes com GNEM está disponível em nível mundial para todos os pacientes com 
GNEM. www.gnem-dmp.com  Mais informações podem ser encontradas em clinicaltrials.gov 

Estudo de história natural: O estudo de história natural é realizado por centros selecionados na Europa, no Canadá 
e nos Estados Unidos. Os resultados das avaliações clínicas relatados pelos médicos fornecerão dados validados 
de alta qualidade. Estes dados serão valiosos para projetar estudos clínicos futuros. Mais informações podem ser 
encontradas em clinicaltrials.gov 

Fig. 1: Localização dos participantes do registro em nível global 
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Los Angeles Patients Day - 

29 de agosto de 2015 

Kim Mooney, Ultragenyx Inc -  

Aproximadamente 60 pessoas se reuniram 

em Los Angeles no sábado, dia 29 de 

agosto de 2015, para conhecer a atual 

pesquisa científica sobre miopatia 

associada ao GNE. A reunião foi 

patrocinada pela Neuromuscular Disease 

Foundation (www.ndf-hibm.org/ e pela 

Ultragenyx. Lale’ Welsh, a nova diretora 

executiva da NDF, iniciou a reunião com 

uma introdução e foi seguida por Jennifer, 

uma paciente fornecendo sua perspectiva 

sobre o que é viver com miopatia 

associada ao GNE. 

A Dr. Nuria Carrillo-Carrasco, NIH (EUA) 

apresentou o discurso principal sobre o 

estudo clínico ManNAc. Ela anunciou que 

o estudo clínico de 12 g/dia de ManNAc 

em 12 pessoas com miopatia associada ao 

GNE está totalmente recrutado e foi 

prolongado para um ano na rede NIH 

(www.clinicaItrials.govict2/show/NCT02346

461 ). 

O Dr. Perry Shieh da UCLA (EUA) 

forneceu uma atualização do estudo 

clínico de fase 2 da Ultragenyx, que 

mostrou resultados promissores e apoia o 

desenvolvimento contínuo do ácido 

aceneurâmico de liberação prolongada 

(ER). 

O Dr. Siavash Kurdestani da UCLA 

discutiu os esforços atuais de triagem 

genética para miopatia associada ao GNE 

no Irã e a Dr. Laura Rufibach da Jain 

Foundation (www.jain-foundation.org/) 

apresentou informações sobre ALDA — o 

assistente de diagnóstico de LGMD 

automatizado (www.jain-

foundation.org/alda/). 

O dia terminou com a formação de grupos 

de discussão para que os pacientes e 

cuidadores pudessem compartilhar 

informações, aprender uns com os outros 

e debater a forma como a miopatia 

associada ao GNE afeta os pacientes e as 

suas famílias. Os cuidadores receberam 

informações da Caregiver Action Network 

(www.rarecaregivers.org) e as principais 

10 dicas para cuidadores familiares 

(www.caregiveraction.org/resources/10-

tips-family-caregivers ) 

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921
http://patients.www.gnem-cfrnp.com/
http://www.gnem-dmp.com/
http://clinicaltrials.gov/
http://clinicaltrials.gov/
http://www.ndf-hibm.org/
http://www.clinicaitrials.govict2/show/NCT02346461
http://www.clinicaitrials.govict2/show/NCT02346461
http://www.jain-foundation.org/
http://www.jain-foundation.org/alda/).
http://www.jain-foundation.org/alda/).
http://www.rarecaregivers.org/
http://www.caregiveraction.org/resources/10-tips-family-caregivers
http://www.caregiveraction.org/resources/10-tips-family-caregivers


“Minha jornada até agora” - Márcia Bonome  
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Márcia Bonorne é Brasileira e, em 2004, foi diagnosticada 
com uma doença de desgaste dos músculos denominada 
miopatia distal com vacúolos marginados (Distal Myopathy 
with Rimmed Vacuoles, DMRV), também conhecida como 
miopatia associada ao GNE. Márcia está participando 
atualmente do registro GNEM-DMP na Universidade de 
Newcastle, que tem como objetivo aumentar a compreensão 
da doença e contribuir para o avanço de estudos clínicos e 
pesquisas, podendo levar a tratamentos eficazes. Abaixo, 
Márcia fala sobre como é viver com a doença e compartilha 
algumas histórias de como ela tenta aproveitar ao máximo 
cada oportunidade. 

 

Sou Marcia, hoje com 44 anos, aos 30 anos levei um tombo na 
rua… depois deste tombo minha vida mudou…e virou de ponta 
cabeça! 
 
Até os 30 anos tudo ok!...Fisicamente! 
Após os 30 anos tudo ok!...Emocionalmente! 
 
Pensei em muitos formatos para contar a minha historia, repensei 
e não consegui escrever detalhes sobre o meu corpo, ,minhas 
perdas.  Não por uma rejeição da realidade, mas por uma opção 
uma escolha em não deixar minhas perdas motoras serem a maior 
parte da minha realidade, e sim mais um detalhe da minha vida. 
 
Logo no inicio do meu diagnostico entrei em choque claro!!!!. 
Fiquei deprimida 6 meses. Porem minha natureza não é 
depressiva, então um dia cansei de ver o Sol nascer preto e pensei: 
“Qual alternativa tenho para seguir, não tenho como mudar a 
realidade clinica da patologia, mas tenho o poder de escolher como 
viver esta realidade clinica. Eu escolho viver, como sempre vivi, 
feliz, triste, com raiva , com paciencia, não importa, normal!!!!”. 
 
Decidi naquele momento que eu conduziria o meu emocional e a 
minha vida e não seria conduzida por uma patologia!  Sempre tive 
uma vida ativa fisicamente, e a partir daquele momento a atividade 
fisica começou a impedir determinadas realizações. 
 

Entendi e depois aceitei, que precisaria reformular todo o meu 
cotidiano abrir mão de alguns objetivos e descobrir outros. 
Comecei a perceber que talvez eu não estivesse perdendo nada e 
sim ganhando espaço e tempo para redirecionar a minha vida para 
algo que me libertasse. Pois fisicamente o meu corpo poderia virar 
uma prisão, eu me questionei e pensei: “não é possivel que nasci 
para isso, não é possivel que outra porta  não se abriria! 
 

Nunca entendi a vida como algo que nos fosse dificil, apesar de 
suas dificuldades mesmo sem miopatia. Sempre entendi a vida 
como algo cheio de surpresas!!!! 
 
A miopatia foi uma destas surpresas, uma surpresa muito dolorosa, 
mas depois do susto é mais um detalhe da minha historia do meu 
cotidiano, e não “a minha historia e o meu cotidiano”. 
 
A pouca mobilidade acabou colocando em exercicio intenso a 
minha sensibilidade, o que hoje se tornou a minha maior 
ferramenta, que utilizo no meu trabalho, sou astrologa. 
 
Sempre estudei desde adolescente mas a vida corrida não me 
deixava espaço e tempo para focar nesta area, que acabava quase 
sendo um hobby. 
No momento que soube do diagnostico, após entender e aceitar 
que a escolha só era minha em viver a vida e não viver a patologia, 
pensei: “ bem agora tenho tempo o que vou fazer? Vou estudar 
astrologia novamente, para ocupar a mente com algo que me de 
prazer, até conseguir ver outras possibilidades para continuar 
produtiva” 
 
Acabou sendo o que produzo a sete anos! Trabalho  com algo que 
me da enorme prazer! 
 
Vivo todas as dificuldades do cotidiano que esta patologia agrega, 
não consigo varias coisas por exemplo pegar meu filho no colo 
sozinha, alguem precisa colocar ele no meu colo para mim, (tenho 
um filho de 4 anos), mas isso é mais um detalhe, por exemplo 
consigo viver o amor, a alegria, e as surpresas, com ele! 
 
A vida é muito maior, e a vontade de viver tambem! 
 
Nos que trazemos essas condições surpresas no meio do caminho, 
temos ainda outra parte que diz respeito aos nossos seres 
queridos que vivem a nossa realidade com a gente, maridos, filhos, 
pais, amigos, irmaos etc… 
 
O que posso adiantar sobre esta parte na minha vida é que assim 
como nosso mau humor ou nossa tristeza ou o bom humor e nossa 
felicidade afetam o ambiente e as pessoas ao nosso redor, nossa 
vontade de viver afetam tambem, tudo afeta a todos.  

 

Isso levou-me a fazer um pacto:          
Dos 100% do tempo da minha vida, 80% vivo a alegria o prazer e a 
felicidade e me permito 20% de tristeza, e medo! 
Não tem como negar a tristeza e o medo, sendo assim para a 
tristeza não ficar triste e com medo, deixo ela existir 20% na minha 
vida e só! 
 
 
 
 

Se deseja contribuir para uma edição futura do boletim 
informativo do GNEM-DMP com uma história sua, contate-nos 
enviando um e-mail para HIBM@treat-nmd.eu 
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