
 

 
Bem-vindo ao GNEM-DMP! 

Bem-vindo ao quarto boletim informativo do Programa de Monitoramento da Doença Miopática 

de GNE (GNEM-DMP) e obrigado pelo seu apoio contínuo e sua 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. Apreciamos seus comentários e 

sugestões sobre esse boletim informativo. 

Nesta edição 
 

 Pesquisa e estudos clínicos sobre miopatia associada ao GNE com o 

ManNAC nos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA 

 Organizações de pacientes e o que elas fazem 

 A importância de um suporte aos pacientes de doenças raras 

 Atualização (Ultragenyx) do estudo clínico de fase 3 do ácido 

aceneurâmico - Novos centros estão abertos agora 

 Atualização de registro GNEM  

 Mobilidade e uso de cadeiras de rodas/cadeiras de rodas motorizadas 

para participantes do registro 

 História do participante “Minha jornada até aqui” - Mark 

Para aderir ao registro de pacientes de GNE, visite: www.gnem-dmp.com 
Para obter mais informações sobre o GNEM-DMP, envie um e-mail para: HIBM@treat-nmd.eu 

Para obter mais informações sobre a Ultragenyx Pharmaceutical Inc., visite:www.ultragenyx.com 
Para obter mais informações sobre a iniciativa TREAT-NMD, visite: www.treat-nmd.eu   

http://www.gnem-dmp.com/
mailto:HIBM@treat-nmd.eu
http://www.ultragenyx.com/
http://www.treat-nmd.eu/


 
 

 

Pesquisa de miopatia associada ao                                                                                
GNE e estudos clínicos com ManNAc                                                                              
nos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA                                                                                       
Autores: Dr. N, Carillo, Dr. M, Huizing 

Pesquisadores do Institutos Nacionais de Saúde dos EUA (NIH) têm conduzido extensas pesquisas desde 2001, para 
aprender mais sobre os defeitos celulares subjacentes na miopatia associada ao GNE. Um de seus estudos (em 2007), 
em modelos de ratos mutantes, demonstrou que a terapia ManNAc oral melhorava os recursos patológicos tanto da 
miopatia associada ao GNE quanto das doenças glomerulares.  

ManNAc, ou N-acetil-D-manosamina, é um açúcar que ocorre naturalmente e um intermediário na produção de ácido 
siálico, um componente dos músculos e outros tecidos. Acredita-se que os níveis de ácido siálico diminuído nos 
músculos contribuem para os aspectos clínicos da miopatia associada ao GNE. O Centro Nacional para o Avanço das 
Ciências Translacionais (NCATS) e o Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano (NHGRI) completaram dois 
estudos centrais de toxicologia animal para demonstrar a segurança medicamentosa do ManNAc, e permitiram a 
submissão bem sucedida do requerimento de Nova Droga em Investigação (IND) perante a Agência de Administração de 
Alimentos e Medicamentos dos EUA (Food and Drug Administration, FDA). Além disso, a FDA forneceu uma designação 
órfã para o ManNAc na miopatia associada ao GNE.  
 
Um estudo clínico de fase 1 foi completado pelo Centro Clínico do NIH (Bethesda, MD, EUA), que avaliou as 
propriedades farmacocinéticas e a segurança do ManNAc nos pacientes com miopatia associada ao GNE (Identificador 
em ClinicalTrials.gov: NCT01634750). Esses estudos clínicos demonstraram que o ManNAc é bem tolerado pelos 
pacientes e que a dosagem de ManNAc duas vezes por dia levou a significativos e sustentados aumentos nos níveis 
circulantes de ácido siálico. Numa colaboração entre os pesquisadores do NCATS e do NHGRI, o ManNAC está sendo 
investigado atualmente em um estudo aberto de fase 2 sobre miopatia associada ao GNE (Identificador em 
ClinicalTrials.gov: NCT02346461). Um estudo clínico multicêntrico está sendo planejado. O NIH está colaborando com a 
Escala Therapeutics, Inc., uma empresa de Nova York focada no desenvolvimento de medicamentos para doenças raras.  
 
No Centro Clínico do NIH (Bethesda, EUA), ~45 pacientes com miopatia associada ao GNE foram acompanhados num 
Estudo de História Natural prospectivo de centro único (Identificador em ClinicalTrials.gov: NCT01417533). Este estudo 
iniciou em setembro de 2011 e coleta informações de saúde e biológicas ao longo do tempo, para entender como a 
doença miopática de GNE afeta a resistência, funções e qualidade de vida dos pacientes. As informações coletadas 
fornecem aos pesquisadores as percepções das medidas que podem ser usadas para demonstrar a resposta à terapia em 
estudos clínicos de medicamentos para essa doença que progride lentamente. Como parte de sua participação, os 
pacientes também recebem informações sobre o estado de sua doença e como lidar melhor com os aspectos médicos 
relacionados à miopatia associada ao GNE. 
  
Para mais informações sobre a pesquisa do NIH e estudos clínicos: Nuria Carrillo (carrilln@mail.nih.gov) ou Marjan 
Huizing (mhuizing@mail.nih.gov) 
 

 

 

Note que alguns companheiros participantes têm estado em contato conosco para nos informar que, ocasionalmente, alguns 
e-mails enviados pela equipe GNEM-DMP foram direcionados para a pasta de spam de suas contas de e-mail. Por favor, 
verifique os ajustes de sua conta de e-mail para assegurar que você não está deixando de receber importantes informações e 
atualizações sobre o estudo. Se você precisar de mais ajuda com isso, envie um e-mail para HIBM@treat-nmd.eu 
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Julie Kelly é uma consultora autônoma que trabalha na área de doenças raras. Ela é uma consultora de serviços a 
pacientes, que apoia o Suporte ao Paciente da Ultragenyx, e neste artigo ela compartilha suas experiências e conselhos 
relacionados à importância do suporte ao paciente com doenças raras, como a miopatia associada ao GNE.  
 
“Tenho trabalhado na área de doenças raras por muitos anos e fui muito feliz e privilegiada em conectar-me com muitos 
grupos de suporte ao paciente durante esse tempo. Seus conselhos, ajuda e orientação foram sempre um grande benefício 
para mim como pessoa, para ajudar-me a melhor entender as necessidades dos pacientes, seus cuidadores e suas famílias.  
 
O objetivo e o foco dos grupos de suporte ao paciente é em princípio o mesmo das equipes médicas, que fornecem 
cuidados a você - eles estão focados em você e suas necessidades. Eles fornecem ajuda, apoio e informações inestimáveis, 
quando e onde necessário, e olham para muitos outros aspectos do viver com uma doença rara, como cuidados e apoio 
sociais, como acessar recursos que podem ajudá-lo em sua vida diária, e muito mais.  
Eles trabalharam incessantemente com a elevação da conscientização das doenças raras e asseguram que a palavra 
“rara” não signifique “invisível”. Trabalhar tentando investigar e assegurar o diagnóstico precoce, e colocar os pacientes e 
famílias em contato com aqueles que podem ajudar, é também uma parte-chave de seu trabalho. Em todos os momentos 
eles trabalharam em estreita colaboração com as equipes médicas, com compaixão e cuidado. 
 
Os Grupos de Suporte ao Paciente podem também influenciar o planejamento e o processo decisório dentro do ambiente 
de cuidados médicos, que por sua vez, têm um impacto na vida daqueles que eles apoiam. Governo, prestadores de 
cuidados médicos e aqueles que tomam as decisões sobre o planejamento de recursos, todos podem beneficiar-se da 
conexão com grupos de Suporte ao Paciente, porque sua percepção e experiência podem ser de grande ajuda para 
entender melhor as necessidades dos pacientes e de suas famílias. 
 
Os próprios pacientes e famílias diagnosticados com uma doença rara, podem, às vezes, sentir-se isolados e sozinhos com 
sua doença. Acredito que há grande valor para os que escolhem conectar-se com outros, e que estão experimentando os 
mesmos desafios que você, porque podem ajudar de forma real, e ajudá-lo a sentir que você não está sozinho. Claro que 
há pacientes e famílias que podem preferir permanecer privados e não conectar-se a outros, mas ainda assim precisam e 
apreciam a ajuda de um corpo profissional que entende suas necessidades e o que eles têm que enfrentar diariamente. 
 
Os grupos de Suporte ao paciente trabalham estreitamente com as equipes médicas, de forma que há um entendimento 
compartilhado de suas necessidades. Isso estende os cuidados e a orientação que você recebe de seus médicos, 
enfermeiros e equipes médicas, e também pode tratar de outros aspectos da vida diária, quando e onde você precisar de 
ajuda e orientação.  
Às vezes podem ser as pequenas coisas da vida que fazem toda a diferença.  
 
Saber que há alguém para quem você pode apelar para pedir ajuda e conselhos, para conectá-lo a outros que estão 
experimentando os mesmos desafios que você enfrenta e assegurar que você não se sinta sozinho, é de muito valor e 
importância para todos nós.” 
 
Se você tem perguntas sobre suporte ao paciente ou qualquer das informações deste artigo, entre em contato com 
patientadvocacy@ultragenyx.com  

 
Muscular Distrophy UK (MD UK) - (Reino Unido) 
MD UK é uma instituição de caridade para as 
70.000 pessoas que vivem com condições de 
debilidade muscular no Reino Unido. Desde 1959, 
ela têm apoiado famílias que vivem com condições 
de debilidade muscular. Eles fornecem 
informações, conselhos, recursos e apoio vitais 
para pessoas com essas doenças, suas famílias e os 
profissionais que trabalham com eles. 
www.musculardystrophyuk.org/ 
 

 
Neuromuscular Disease Foundation (NDF) - (EUA) 
A NDF é uma organização sem fins lucrativos 
fundada em 2006, cuja missão é elevar a 
conscientização e encorajar os testes de miopatia 
associada ao GNE, e direcionar fundos para 
cientistas que estão trabalhando para descobrir 
um tratamento e cura para doenças 
neuromusculares, incluindo a miopatia associada 
ao GNE. Nossa visão é a de um mundo livre de 
miopatia associada ao GNE agora e para as futuras 
gerações. 
www.ndf-hibm.org/ 
 

 
Advancement for Research for Myopathies (ARM) 

A ARM é uma organização sem fins lucrativos com 
a meta primária de acelerar a pesquisa biomédica 
da IBM2, a forma Recessiva Autossômica das 
Miopatias Hereditárias por Corpos de Inclusão 
(HIBM). Fundada por pacientes de HIBM em 2000, 
a missão da ARM é apoiar e informar os pacientes 
e suas famílias, e angariar fundos para pesquisa, 
encorajar pesquisadores a estudar esta doença 
rara e, finalmente, achar uma cura para a HIBM. 
www.hibm.org/arm/home 

 

 
Muscular Dystrophy Ireland (MDI) - Irlanda 
A Muscular Dystrophy Ireland (MDI) é uma organização 
voluntária, estabelecida em 1972 por um pequeno grupo de 
pessoas no oeste da Irlanda, para apoiar famílias que 
tinham um membro com distrofia muscular. Desde então, 
ela cresceu consideravelmente, e agora tem mais de 700 
membros e uma rede de filiais através da Irlanda.    
www.mdi.ie/ 
 

 
Associazione Gli Equilibristi HIBM – (Itália) 
Esta é uma organização sem fins lucrativos com o objetivo 
primário de espalhar o conhecimento sobre a miopatia 
associada ao GNE. Estabelecida em 2012, sua missão é 
angariar fundos para promover e apoiar a pesquisa 
médico-científica que objetiva o estudo desta doença, 
formar uma rede de pacientes com miopatia associada ao 
GNE para assegurar que haja atualizações diretas sobre a 
doença e ser um meio de comunicação 
www.gliequilibristi-hibm.org/ 

 
Associação dos Pacientes com Distrofia Muscular Distal (PADM) - (Japão) 
A PADM é uma organização de pacientes baseada no Japão, que é muito 
ativa na busca de um tratamento para a miopatia associada ao GNE. Há 
mais de 130 membros nesta associação estabelecida em abril de 2008. 
www.enigata.com/index_e.html 

 
GNE Myopathy International 
Um grupo internacional de pacientes com miopatia associada ao GNE, 
famílias e amigos, com a missão de gerar conscientização entre os pacientes 
e comunidades no mundo todo sobre esta rara doença genética, e fornecer 
informações e apoio aos pacientes. Localizada em muitos países, incluindo a 
Ásia, a Europa, o Oriente Médio e os EUA. 
www.gne-myopathy.org/ 
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Novos centros de um estudo randomizado de fase 3, duplo-cego, controlado por 
placebo para avaliar comprimidos de liberação prolongada de ácido siálico em 
pacientes com miopatia associada ao GNE (GNEM) ou Miopatia Hereditária por 
Corpos de Inclusão (HIBM) - estão agora abertos 
 

A Ultragenyx Pharmaceutical está procurando participantes para um estudo experimental de fase 3 de comprimidos de 
liberação prolongada (Ace-ER) de ácido aceneurâmico (também conhecido por ácido siálico de liberação prolongada ou 
SA-ER), para o tratamento de miopatia associada ao GNE, também conhecida por miopatia hereditária por corpos de 
inclusão (HIBM) e miopatia distal Nonaka. 
 
O estudo coletará informações sobre segurança e eficácia do Ace-ER em pacientes com miopatia associada ao GNE. 
Como o estudo é controlado por placebo, metade dos pacientes incluídos receberá o medicamento do estudo e metade 
receberá o placebo (pílula de farinha). Depois que o estudo for completado, todos os participantes podem ter a 
oportunidade de participar de um estudo de extensão em que eles receberão o tratamento com Ace-ER. 
 

O estudo será realizado em centros selecionados através do mundo. Os seguintes centros estão atualmente abertos para 
recrutamento: 
EUA, Califórnia 
University of California, Irvine  Recrutando 
Irvine, Califórnia, EUA, 92697 
Contato: Brian Minton   Tel: 714-456-8520  bminton@uci.edu     
Investigador Principal: Dr. Tahseen Mozaffar          
 
EUA, Missouri 
Washington University School of Medicine Recrutando 
Saint Louis, Missouri, EUA, 63110 
Contato: Renee Renna    Tel: 314-362-1626  
rennar@neuro.wustl.edu    Investigador Principal: Alan Pestronk    
       
EUA, Nova York 
New York University School of Medicine Recrutando 
Nova York, Nova York, EUA, 10016 
Contato: Swapnil Parma Tel.: 212-263-6628 
swapnil.parmar@nyumc.org     Investigador Principal: Dr. Heather 
Lau   
        
EUA, Nova York 
Icahn School of Medicine at Mount Sinai Recrutando 
Nova York, Nova York, EUA, 10029 
Contato: Luca Fierro    Tel: 212-659-1477    luca.fierro@mssm.edu    
Investigador Principal Dr. George Diaz 
          
 
 
Bulgária 
UMHAT “Alexandrovska”        Ainda não está recrutando 
Sofia, Bulgária 
Contato: Dra. Teodora Chamova     teodoratch@abv.bg     
Investigador principal: Dr. Ivailo Tournev         
 
Canadá, Ontario 
McMaster University   Recrutando 
Hamilton, Ontario, Canada, L8N3Z5 
Contato: Erin Hatcher   Tel.: 905-521-2100 x 76929 
hatchere@hhsc.ca    Investigador Principal: Dr. Mark Tarnopolsky          
 

 França 
CHU La Réunion - site GHSR   Recrutando 
Saint-Pierre, Reunion, França 
Contato: Julie Ruiz    Tel: 0262.35.96.73    julie.ruiz@chu-reunion.fr      
Institut de Myologie GH Pitié-Salpêtrière Recrutando 
Paris, França 
Contato: Nacera Reguiba       n.reguiba@institut-myologie.org     
Investigador Principal: Anthony Behin, PH          
 
Israel 
Hadassah-Hebrew University Medical Center Recrutando 
Jerusalém, Israel 
Contato: Yael Feinsod-Meiri    Tel: 972 2 677 9398  
yaelfeinsod@hadassah.org.il    Investigador Principal: Dr. Yoseph Caraco          
 
Itália 
University of Messina    Recrutando 
Messina, Itália 
Contato: Prof. Carmelo Rodolico       crodolico@unime.it      
Investigador Principal: Prof. Carmelo Rodolico          
 
University of Milan    Recrutando 
Milão, Itália 
Contato: Prof. Giacomo Comi          
Investigador principal: Prof. Giacomo Comi   
        
Università Cattolica    Recrutando 
Roma, Itália 
Contato: Prof. Massimiliano Mirabella     mirabella@rm.unicatt.it     
Investigador Principal: Prof. Massimiliano Mirabella   
        
Reino Unido 
The Newcastle upon Tyne Hospitals  Recrutando 
Newcastle Upon Tyne, Tyne and Wear, Reino Unido, NE1 4LP 
Contato: Oksana Pogoryelova, PhD    +44 (0) 191 2418640    
Oksana.Pogoryelova@newcastle.ac.uk      
Investigador principal: Dr. Hanns Lochmuller          

 
Para saber mais sobre este estudo, incluindo critérios de exclusão e inclusão e como participar, visite: 
www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921.
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Versão: (MRCM-UX001-00006) - Maio 2016 

Atualização do componente de registro do GNEM-DMP 
Até março de 2016, havia 225 participantes (Fig.1) no Registro GNEM-DMP, de 25 países diferentes. O mapa à esquerda mostra a 
distribuição global dos participantes, realçando a quantidade de participantes de cada país que até agora conseguimos incluir. A 
idade média dos participantes do registro é 39,5 anos de idade (a faixa etária dos participantes estende-se de 20,5 a 70,1 anos de 
idade).  
Os dados que você fornece para o registro, nos dá uma grande percepção da comunidade global de miopatia associada ao GNE, e 
nós agradecemos por você completar seus questionários em sua primeira visita, 6 meses depois e então em intervalos anuais, no 
futuro. 

 
A miopatia associada ao GNE é uma doença 
lentamente progressiva. Perguntas frequentes: 
Quão rapidamente eu piorarei/quão lento ou 
rápido poderia ser? 

 

Para responder essa pergunta consultamos suas respostas aos 

questionários do registro. Segundo essa análise, os primeiros sinais 
da miopatia associada ao GNE ocorrem entre 28 e 29 anos de idade, 
mas ocasionalmente tão precocemente quanto 15 anos de idade ou 
tão tardiamente quanto 50 anos de idade. Fraqueza nos braços e 
nas mãos normalmente é sentida cinco anos depois da fraqueza nas 
pernas. Dificuldade em sentar-se de forma ereta sem apoio torna-se 
notável sete anos após os primeiros sintomas da miopatia associada 
ao GNE. Cadeiras de rodas são usadas em média a partir dos 39 
anos de idade, mas este uso também é difundido amplamente, 
desde pessoas em seus vinte e poucos anos até pessoas em seus 
cinquenta anos. Mais de 30% dos participantes do registro pararam 
de trabalhar, devido à fraqueza muscular, numa idade média de 33 
a 34 anos de idade. 
 
Nossas observações são baseadas numa análise preliminar de dados 
e podem mudar uma vez que tenhamos disponíveis mais 
informações. Achamos que a linha de tempo estimada dos eventos 
é útil porque ajuda o gerenciamento da doença e a estar preparado. 
Claro que é importante lembrar que nem todos esses sintomas 
ocorrem com todas as pessoas diagnosticadas com miopatia 
associada ao GNE - algumas viverão por muitos anos e até o pós-
meia idade, sem serem afetadas por todos esses sintomas. 

Fig. 2: Decomposição da mobilidade dos participantes -  
Desde o início até requerer o uso de cadeira de rodas/cadeira de 

rodas motorizada (média e faixa) 
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Minha história até agora - Mark  
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Mark é norte-americano e em 2003 foi 
diagnosticado com a condição de debilidade 
muscular Miopatia Hereditária por Corpos de 
Inclusão (HIBM), também conhecida como 
miopatia associada ao GNE. Mark 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, 
Mark fala sobre viver com a doença e compartilha 
algumas histórias sobre ele. 
 

 
 

Minha história começa como a maioria começa - quando nasci, o que 
no meu caso foi em 1965. Meus pais permitiram que eu tentasse 
coisas diferentes enquanto eu crescia, como aulas de música (que eu 
odiava) e jogar futebol (eu gostava). Eu fui e ainda sou a primeira 
pessoa da minha família inteira a ter um diploma de faculdade. Depois 
de me formar consegui alguns empregos antes de me estabelecer 
numa organização em que trabalhei como investigador de fraudes, e 
na qual fiquei por quase 20 anos. Casei-me com uma linda mulher 
chamada Phyllis e tenho duas filhas bacanas (universitárias).  
 
Mais ou menos aos 32 anos machuquei meu joelho, e o resultado foi 
precisar de terapia. Durante a avaliação inicial ficou claro que minha 
barriga da perna e meus tendões também eram incomumente fracos, 
então eu comecei a exercitar esses grupos de músculos também, nas 
sessões de terapia. Com o tempo, o joelho melhorou mas eu não pude 
melhorar os outros grupos de músculos. O terapeuta sugeriu que eu 
devia me consultar com um neurologista. O primeiro neurologista com 
quem me consultei disse que suspeitava que eu tinha ELA (Esclerose 
lateral amiotrófica). Não é preciso dizer que entrei em pânico; no 
entanto, os testes provaram que eu não tinha ELA. As consultas 
subsequentes com o neurologista resultaram em mais testes, e todos 
foram negativos. Depois de oito meses disso, o primeiro neurologista 
desistiu. Alguns meses depois coloquei meus sintomas on-line (no 
início da internet) e me encaminharam para um médico na 
Universidade de Medicina e Odontologia de Nova Jersey, que depois 
de alguns testes confirmou que eu tinha HIBM. Neste ponto, o 
diagnóstico era apenas um aborrecimento pequeno para mim.  
 
Passaram-se alguns anos e eu continuava meu acompanhamento 
com o médico, que estava monitorando minha fraqueza, que 
aumentava. Tentei usar IGIV (imunoglobulina intravenosa), que 
parecia ajudar, mas tinha fortes efeitos colaterais. Neste ponto, 
degraus ou escadas eram desafiadores, e eu estava começando a 
tropeçar e cair. Mover-me de uma posição sentada para em pé 
também era mais difícil, mas ainda possível. Acabei instalando um 
elevador na escada em minha casa, porque os 15 degraus eram 
demais para mim. Como minhas quedas tornaram-se mais frequentes, 
comecei a andar com o auxílio de uma bengala. Em meu trabalho, 
foram feitos ajustes em minhas atribuições, de forma que eu continuei 
a trabalhar até 2006. Desde que deixei meu emprego, mantive-me 
ocupado fazendo trabalhos variados e criando minhas crianças.  
 
Em 2005, eu contatei a ARM (Advancement of Research Myopathies) 
na Califórnia (HIBM.ORG), e dei a eles amostras para analisarem em 
sua pesquisa (Sou membro do grupo do Facebook HIBM/GNE 

Myopathy Support Group). Com o passar do tempo, acabei caindo 
muitas vezes, e numa ocasião fraturei duas vértebras. Fui enviado 
para reabilitação e estou numa cadeira de rodas motorizada desde 
então. Atualmente, preciso de ajuda para fazer quase tudo em minha 
vida cotidiana.  
  

Há alguns problemas que enfrentei que me impactaram 
financeiramente desde o diagnóstico. Tive que pagar para colocar 
uma rampa para que eu possa ter acesso a minha casa vindo de fora 
(e descobri que é algo que também gera problemas durante uma 
nevasca). Também, como eu vivo numa área remota dos EUA 
chamada West Milford, onde transporte para pessoas cadeirantes não 
é fácil de obter, tive que comprar um utilitário com uma rampa para 
poder ir aos lugares. A despesa extra causou problemas com a 
empresa hipotecária, e acabamos tendo que mudar. Fomos para um 
apartamento que é muito mais favorável para cadeirantes, e agora 
estamos tentando comprar um lugar nosso que seja favorável à 
cadeira de rodas.  
 

As experiências pelas quais passei durante esses tempos difíceis me 
levaram a descobrir um programa chamado “Workability”, que existe 
aqui nos EUA. Consegui ajuda financeira pelo Medicaid (um programa 
público de cuidados médicos) - e a única coisa contra é que eu 
deveria estar empregado para receber a ajuda. Depois de dúzias de 
entrevistas improdutivas contatei uma empresa on-line, que ensina 
inglês como segunda língua. No entanto, para qualificar-me eu teria 
que voltar à escola para conseguir um diploma de professor, que eu 
obtive com sucesso. Desde então tenho trabalhado como professor. 
Com o Medicaid, eu agora tenho acesso aos serviços essenciais que 
necessito em minha vida cotidiana, e que me permite sobreviver. Este 
programa foi um salva-vidas. Recomendo muito que você procure os 
programas públicos de cuidados médicos disponíveis para você no 
país em que você mora.  
 

Essa doença foi dura para mim e minha família. Preciso adaptar-me 
para fazer coisas de forma diferente que as pessoas “normais”. Tenho 
que usar garras para pegar coisas, trabalho na minha cadeira de 
rodas em todos os aspectos de minha vida, e não posso sair com 
meus amigos e família por causa dos degraus/escadas, não posso 
abrir um vidro qualquer ou levantar mais que alguns poucos quilos, e 
ter que ser conduzido de carro por outros são exemplos dessa 
situação. Também tive alguma dificuldade com depressão desde meu 
diagnóstico, mas consegui lidar com ela. A parte mais dura é saber 
que não há realmente nada que se possa fazer para deter o progresso 
da doença.  
 

Mas há um lado bom. Há muito tempo, quando eu soube que não 
havia tratamento, comecei a investigar remédios alternativos e 
fitoterápicos. Através de muitos erros e acertos, cheguei a um regime 
de coisas que eu acredito serem de ajuda para meu bem-estar, 
incluindo suplementos vitamínicos, minerais e proteínas. Estar em 
contato com outros também ajuda, permitindo-me perceber que eu 
não estou sozinho. A coisa mais importante que me ajudou a passar 
por esta provação, é ter Phyllis ao meu lado. Saber que ela me ama 
torna todo o resto mais tolerável. Não importa o que é atirado sobre 
mim, eu passo por tudo, e você também pode.  
 

 
 

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   
 
Por favor, saiba que este artigo contém as visões e opiniões de Mark, e 
não necessariamente implica o fato de que TREAT-NMD ou o Registro 
Internacional de miopatia associada ao GNE as endossam. 
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