
 

Bem-vindo ao GNEM-DMP! 
Bem-vindo ao quinto 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 

• Conclusão da inscrição na Fase 3 do estudo clínico Ace-ER 
(Aceneuramic Acid Extended Release - Ácido Aceneurâmico de 
Liberação Prolongada) 

 

• Atualização do registro GNEM-DMP 
 

• Evento de Suporte ao Paciente de Miopatia Associada ao GNE - 

Atualização dos Eventos do Dia 
 

• Suporte ao Paciente na Ultragenyx - Lançamento de novo website 

 
• Cúpula de suporte ao paciente: “Vamos Conversar sobre Miopatia” - 

Barcelona, Espanha 

 
• Remudy - Registro de Distrofias Musculares (Japão) 
 
• História do participante: “Minha Jornada Até Agora” - Yuriko Oda 

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

Para obter mais informações sobre a Ultragenyx Pharmaceutical Inc., visite: 
www.ultragenyx.com/patients/gnem 

Para obter mais informações sobre a iniciativa TREAT-NMD, visite: www.treat-nmd.eu 
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Anunciando a conclusão da inscrição na Fase 3 do Estudo Clínico Ace-ER 
(Ácido aceneurâmico de liberação prolongada). 
 
Estamos felizes em anunciar que a Ultragenyx Pharmaceutical Inc. concluiu as inscrições para a Fase 3 do Estudo 

randomizado, duplo-cego, controlado por placebo para avaliar o ácido aceneurâmico em pacientes com miopatia associada 

ao GNE (GNEM) ou miopatia hereditária por corpos de inclusão (HIBM) (www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921).  

Este estudo central para o desenvolvimento do Ácido Aceneurâmico (Ace-ER) como possível tratamento para a miopatia 

associada ao GNE, terá a duração de um ano. A Ultragenyx Pharmaceutical Inc. incluiu com sucesso 89 pessoas em locais 

do estudo localizados nos EUA, Canadá, RU, Bulgária, França, Itália e Israel. Espera-se que esses participantes completem o 

estudo no verão de 2017. 

Gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para não apenas agradecer às pessoas que estão participando do estudo, mas 

também àqueles que estão apoiando o registro internacional de participantes (GNEM-DMP), que tem tido um papel central na 

elevação da conscientização e na união da comunidade. 

Estatísticas do registro 
Fig. 1:  Distribuição mundial de participantes do GNEM-DMP 

Até julho de 2016, há agora 247 participantes (Fig. 1) no 

Registro GNEM-DMP, de 28 países diferentes. O mapa à 

esquerda mostra a distribuição dos participantes pelos 

continentes. Há seis países (espalhados por quatro 

continentes diferentes) que compõem 81% de todos os 

participantes do registro - EUA, RU, Irã, Itália e Índia. 

 

A idade média dos participantes do registro é de 41,3 
anos de idade (a faixa etária dos participantes se 
estende de 21 aos 72 anos de idade). A maioria dos 
participantes do registro cai na faixa etária entre 30-39 
anos de idade (Fig. 2), mas atualmente há uma ampla 
faixa etária de participantes através do registro. 

Fig. 2: Composição dos participantes masculinos/femininos por idade 
A miopatia associada ao GNE e sua 

prevalência nas famílias de Participantes 

do GNEM-DMP 
Dentro do primeiro questionário que é completado pelos 

participantes do registro no GNEM-DMP, há uma seção na 

qual pedimos a você para fornecer-nos um pouco mais de 

informação sobre sua família em relação à miopatia associada 

ao GNE. Perguntamos aos participantes “Há outros membros 

da família diagnosticados?” para entender melhor a frequência 

da doença e, ao mesmo tempo, dar a todos a oportunidade de 

juntar-se ao GNEM-DMP. Também queremos capturar as 

experiências de pessoas de todo o mundo e aprender como a 

doença afeta pessoas de muitas culturas diferentes. 

Dos que responderam Sim a esta pergunta (32,2%, Fig. 4), 

mais da metade nos informou que havia um outro membro da 

família que eles sabiam que havia sido também diagnosticado 

com miopatia associada ao GNE e 32% disseram que eles 

sabiam de dois outros membros da família. Analisando outras 

respostas, um entrevistado declarou que eles sabiam de sete 

outros membros da família que haviam sido diagnosticados 

com a doença. 
 
Dos membros da família diagnosticados, 54,1% (Fig. 3) 

desses foram identificados por participantes como sua irmã e 

32,8% como seu irmão. Além disso, 6,6% declararam que um 

primo-irmão também havia sido diagnosticado com miopatia 

associada ao GNE e outros 6,6% membros da família 

compuseram o restante das respostas recebidas. 

Os achados dos dados digitados no registro confirmaram 

nosso entendimento de que irmãos (irmãos/irmãs) são os 

membros da família que mais provavelmente serão também 

afetados pela miopatia associada ao GNE. Isso porque a 

doença é recessiva autossômica, ou seja, ambos os pais 

normalmente não são afetados (portadores), mas podem 

passar uma cópia defeituosa do gene GNE (uma mutação) à 

sua criança afetada. 

Fig. 3: Membros da família identificados 
como sendo diagnosticados com miopatia 
associada ao GNE 

Fig. 4: Respostas às perguntas 
do registro: “Há outros membros 
da família diagnosticados” 
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Evento da rede de suporte ao paciente com miopatia 

associada ao GNE 
Em 16 de março de 2016, durante a Conferência de Miologia 
em Lion, na França, um grupo de organizações 
especializadas em suporte aos pacientes juntou-se para 
compartilhar conhecimento e entendimento das 
necessidades dos pacientes com miopatia associada ao 
GNE, e para ajudar a desenvolver redes para que mais 
grupos de suporte possam tornar-se conectados e envolvidos 
no apoio aos pacientes e suas famílias. 

 
O Dr. Anthony Behin foi o anfitrião do dia em seu Centro de 
Referência de Patologia Neuromuscular em Paris, e também 
o Dr. Andoni Urtizberea do Instituto de Miologia estava 
presente. Representantes das seguintes organizações de 
suporte a pacientes estavam presentes: AFM Telethon da 
França, Muscular Dystrophy UK do Reino Unido, VSN da 
Holanda, ASEM Federacion e Ana Carolina Diez Mahou 
Fundacion da Espanha. As seguintes pessoas fizeram 
apresentações durante a sessão vespertina: 

 
Dr. Behin falou sobre o atual entendimento da incidência e 
prevalência da miopatia associada ao GNE e as implicações 
genéticas, especificamente que a miopatia associada ao 
GNE permanece muito rara em muitos países, com alguns 
núcleos no Japão, Oriente Médio, Índia, Roma e Bulgária. Ele 
enfatizou que melhor conhecimento da epidemiologia e 
histórico da doença nos diferentes países é crucial; enfatizar 
a importância do registro da miopatia de GNE. 

Robert Meadowcroft, chefe executivo de distrofia muscular do RU 

(Muscular Dystrophy UK), discutiu a importância de um serviço 

unificado entre a clínica e a residência, para o bem-estar de todos os 

pacientes neuromusculares. Ele discutiu como os grupos de 

pacientes podem fornecer apoio aos colegas que conhecem 

pessoalmente os desafios, em combinação com a informação e o 

aconselhamento fornecido pela clínica. 
 

Maryze Schoneveld van der Linde, da Soluções Centradas no 

Paciente, discutiu a importância de uma boa rede internacional de 

pacientes com doenças raras, que frequentemente não têm 

organizações de pacientes específicas da doença em todos os 

países. Ela deu o exemplo da experiência dela como parte da 

organização neuromuscular específica do país, VSN, assim como da 

formação de uma Associação internacional para sua doença. Ela 

localizou GNE Myopathy International (www.gne-myopathy.org) como 

podendo fornecer recursos para aqueles com miopatia associada ao 

GNE. 

 

Valeria Pace do grupo italiano de suporte à defesa do  

paciente de GNEM, enviou uma comovente 

mensagem por vídeo, que pode ser vista em 

(www://drive.google.com/openid=0B9WbnySs8jnec09iaUpxc2I1NnM) 

Esta reunião lançou colaborações para os pacientes com miopatia 

associada ao GNE no futuro, quando Valeria explicou como famílias 

e pacientes podem conectar-se aos grupos de defesa dos pacientes 

neuromusculares.  

A Ultragenyx Pharmaceutical lançou um novo website 

[www.ultrarareadvocacy.com] dedicado a todos os afetados por 

doenças raras. 

A equipe de apoio ao paciente da Ultragenyx é apaixonada por 

educar e apoiar os pacientes, famílias e cuidadores afetados 

por doenças raras e ultrarraras. Através do novo website você 

pode encontrar recursos valiosos, ouvir outras pessoas que 

vivem com doenças raras e saber mais sobre o compromisso 

da Ultragenyx com a comunidade de pacientes com doenças 

raras. 

 

A equipe de suporte trabalha com organizações de pacientes 

para entender e representar as opiniões dos pacientes na 

empresa. Eles se esforçam para fornecer informações valiosas, 

materiais educacionais e recursos para as comunidades que 

eles servem. As contribuições também ajudam a orientar os 

programas de desenvolvimento clínico da Ultragenyx. 

 

Note que a Ultragenyx não fornece aconselhamento sobre 

cuidados médicos. Consulte o seu médico de tratamento se 

você tiver perguntas específicas sobre seu estado de saúde. 

Evento de angariamento de fundos 

para a miopatia associada ao GNE 

Um membro ativo da comunidade de GNE e seus amigos e família estão atualmente angariando fundos em suporte da miopatia 

associada ao GNE, através da realização de inúmeros desafios nos próximos meses. Saiba mais sobre cada uma dessas 

oportunidades de angariamento de fundos e como você pode doar, abaixo: 

London Duathlon: www.justgiving.com/crowdfunding/MonaPatel-GNEMyopathy 

Passeio de bicicleta de Londres a Paris: www.justgiving.com/crowdfunding/sat-sanj 
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Cúpula de suporte ao paciente: 

“Vamos Conversar sobre Miopatia”  
- Barcelona, Espanha 
 

Em 1° de outubro de 2016 em Barcelona, a Ultragenyx, a 

ASEM e a Ana Carolina Diez Mahou Fundacion estão 

patrocinando uma Cúpula de Suporte ao Paciente.  

 

Este painel de um dia de discussões juntará grupos 

independentes de suporte que apoiam pacientes com 

distúrbios neuromusculares (especialmente miopatias 

iniciadas em adultos), com pessoas que têm miopatia 

associada ao GNE para ajudar a aprender sobre áreas de 

necessidades não atendidas dentro da comunidade de 

pacientes adultos com miopatia. 

 

O registro para este evento já fechou, mas uma 

atualização dos eventos do dia será incluída na próxima 

edição do boletim informativo do GNEM-DMP. 

pharmaceutical 

Suporte ao paciente 
na ultragenyx 

Vamos conversar sobre 
miopatia 
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Remudy - Registro de Distrofias Musculares (Japão) 
por En Kimura, Gerente do Remudy, Centro Nacional de Neurologia e Psiquiatria (NCNP), Japão 
 

O Remudy, registro GNEM (www.remudy.jp) é o registro nacional japonês de miopatia associada ao GNE que foi lançado em 2012, 
administrado pelo Centro Nacional de Neurologia e Psiquiatria do Japão. O registro segue o mesmo formato dos registros TREAT-NMD 
de pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) e Atrofia Muscular Espinhal (SMA), compreendendo um registro autorreportado 
pelo paciente. Cada item do registro é certificado pelo médico encarregado e então é duplamente verificado por profissionais médicos e 
geneticistas, antes de entrar no registro Remudy de miopatia associada ao GNE. No fim de junho de 2016, 176 pacientes com miopatia 
associada ao GNE estavam registrados, e o número de registrados ainda está crescendo. Os dados coletados neste registro foram 
usados até agora num estudo de exequibilidade (uma avaliação da praticabilidade de um projeto proposto para avaliar a escolha de 
dispositivos eletrônicos usados por pacientes com miopatia associada ao GNE) e também no recrutamento para estudos clínicos 
iniciados por investigador. 
 

Atualmente, o Remudy é chefiado pelo Dr. Madoka Mori-Yoshimura. A equipe do registro está feliz em trabalhar em colaboração com o 
GNEM-DMP, para que ambos os nossos bancos de dados anônimos possam ser combinados. Os conjuntos de dados anonimizados 
combinados criarão um poderoso conjunto de dados, que ajudará a todos a avançar no desenvolvimento clínico de tratamentos da 
miopatia associada ao GNE. 
Os dados coletados através do registro Remudy foram amplamente analisados e publicados em 2014, num documento intitulado 
“Registro Nacional de Pacientes com Miopatia Associada ao GNE no Japão". O Dr. En Kimura gentilmente nos forneceu uma breve visão 
geral dos achados, abaixo. 

Mori-Yoshimura M, Hayashi YK, Yonemoto N, et al. (2014  

Registro nacional de pacientes com miopatia de GNE no 
Japão. 

Orphanet J Rare Dis 9:150  

Compêndio 

METAS E OBJETIVOS: Este estudo tem por objetivo (1) 

desenvolver um registro nacional de pacientes com miopatia 

associada ao GNE para facilitar o planejamento de estudos 

clínicos e recrutamento de candidatos, e (2) ganhar mais 

percepção da doença com o propósito de melhorar a terapia e os 

cuidados. 

Uma cópia do relatório da análise genética original foi pedida 

a cada paciente. 
 

RESULTADOS: Estabelecemos com sucesso o registro 

Remudy de miopatia associada ao GNE. Atualmente, 121 

pacientes estão registrados nacionalmente (apenas Japão). 

Cerca de 100 médicos de 73 hospitais colaboraram com os 

curadores do registro para estabelecer o registro. A análise 

demográfica dos dados no registro mostrou que a idade média 

no início da doença era 27,7 (+/- 9,6 anos) e quase 20% de 

todos os pacientes do registro (24/121) reportaram poder 

caminhar sem ajuda. Em média, leva cerca de 12 anos para 

começar a usar dispositivos de ajuda depois de notados os 

primeiros sintomas, e em 15 anos, os pacientes começam a 

usar cadeiras de rodas, e depois de 20 anos a capacidade de 

movimento é perdida. Sintomas incomuns que acompanham a 

doença foram observados em 3 pacientes que tinham um 

histórico passado e/ou complicação de trombocitopenia 

idiopática (baixo nível de plaquetas levando a um aumento na 

possibilidade de uma hemorragia). Para compartilhar o 

progresso deste estudo com a comunidade, foram publicados 

boletins informativos numa base regular que incluíam 

informações a respeito de estudos clínicos da nova fase I da 

miopatia associada ao GNE no Japão, pela Nobel Farma. Os 

boletins informativos também servem como um meio de chamar 

atenção para a importância de uma avaliação respiratória e 

cuidados para insuficiência respiratória em pacientes sem 

movimento. 

 
 

CONCLUSÃO: O registro japonês Remudy de miopatia 

associada ao GNE é uma ferramenta útil para aumentar o 

conhecimento sobre a história natural da doença, e recrutar 

pacientes com miopatia associada ao GNE em estudos clínicos. 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC4203883/ 

MÉTODOS: Os prontuários médicos de pacientes com miopatia 
associada ao GNE geneticamente confirmada no Hospital 
Central Nacional do Centro Nacional de Neurologia e Psiquiatria 
(NCNP), foram revisados retrospectivamente para obter dados 
que refletissem a gravidade e progressão da doença. Também 
nos referimos a itens na planilha de dados do registro nacional 
de pacientes com distrofinopatia do Registro de Distrofias 
Musculares (Remudy). Os itens selecionados na planilha de 
registro incluíam idade, sexo, idade do início da doença, histórico 
e complicações passados, histórico familiar, altura e peso 
corporal, achados patológicos de biópsia muscular, força de 
aperto, capacidade de caminhar, função respiratória, função 
cardíaca, vontade de juntar-se aos próximos estudos clínicos e 
participação nas associações de pacientes.  
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Yuriko Oda - Minha jornada até agora 
 

Introdução do editor: Yuriko Oda é a presidente da organização de pacientes japoneses “Associação 

de Pacientes com Miopatia Distal” (PADM) e é também membro do Comitê Executivo do TREAT-

NMD. Yuriko é um membro ativo da comunidade do YouTube, apresentando seu próprio canal 

(www.youtube.com/channel/UCHPYy4tcfXzKCa-P0h5u49Q) no qual ela carregou uma série de 

vídeos (com legendas em inglês). Esses vídeos consideram uma gama de questões cotidianas que 

uma pessoa com miopatia associada ao GNE enfrenta - atividades como embarcar num avião, viajar 

de trem e algo simples como colher uma fruta. Yuriko é uma hábil viajante, e tem dedicado muito de 

seu tempo livre na defesa da criação de um ambiente livre de barreiras e acessível para se viver, 

para as pessoas com doenças neuromusculares, não apenas no Japão, mas no mundo todo. Abaixo, 

Yuriko compartilha suas experiências e o maravilhoso trabalho que ela está fazendo. 

Quando eu tinha cerca de 20 anos, comecei a sentir algumas mudanças anormais em minhas 

pernas. Isso foi em 2002, quando eu era aluna na universidade. Naquela época fui diagnosticada 

com Miopatia Distal com Vacúolos Bordejados (também conhecida hoje como miopatia associada ao 

GNE). Antes do diagnóstico ter sido encontrado, eu sempre colocava a culpa em mim pelas 

mudanças que eu tinha sentido em minhas pernas. Achava que era porque eu era preguiçosa - 

mesmo que eu participasse de atividades físicas como natação, passear com meu cachorro e subir 

escadas. Honestamente, eu fiquei muito aliviada depois que meu diagnóstico foi confirmado, porque 

os médicos explicaram-me que era uma doença genética. 

Logo antes de meu 25° aniversário em 2005, eu visitei meu médico 

para discutir planejamento familiar e progressão da fraqueza muscular. 

Fui informada que a miopatia associada ao GNE é uma doença 

recessiva, e que meus filhos têm apenas uma chance bem pequena de 

serem afetados pela doença, porque é uma condição “autossômica 

recessiva”. Em outras palavras, seria um fenômeno astronômico, se 

fosse o caso. Fui informada pelo meu médico que, por causa da 

doença, o parto seria mais difícil com a progressão da doença em 

algumas partes de meu corpo. Então, meu noivo e eu resolvemos 

casar e ter um filho, quanto antes melhor. No ano seguinte, nascia 

meu filho Eiichi. Embora seja desafiador criar meu filho, sou realmente 

agradecida por poder fazê-lo, graças à ajuda de outras pessoas. 

Acredito que se eu não esquecer meu apreço pelas pessoas e for 

alegre, eu posso superar quaisquer adversidades. 
Na praia no Hawaii. Meu filho Eiichi e eu em 2015. 

Estabelecendo o PADM 
PADM (www.npopadm.com) foi fundado por pacientes no dia 1° 

de abril de 2008, como uma organização sem fins lucrativos - e 

agora, 9 anos depois temos 128 membros (e todos são 

pacientes). O PADM foi criado principalmente quando 

começamos a ouvir as boas novas sobre pesquisa no 

tratamento da miopatia associada ao GNE, porque previamente 

não havia abordagens compostas para o tratamento ou 

remédio para minha doença. Diversos grupos japoneses 

decidiram neste ponto juntar-se e formar um grupo que pode 

dar voz as nossas opiniões - PADM. O objetivo principal do 

PADM é tornar-se uma esperança para o “futuro” - trabalhando 

junto com a indústria e o governo em uma ampla gama de 

questões que afetam agora os pacientes com miopatia 

associada ao GNE, por exemplo: informações reais 

relacionadas sem barreiras, para atender às necessidades da 

vida cotidiana das pessoas incapacitadas.  Também, questões 

que eles possam enfrentar no futuro, como acesso a qualquer 

futura medicação, criação de redes de doenças raras. No meu 

país, o Japão, o neurologista líder Dr. Ichizo Nishino, tem 

liderado a pesquisa da miopatia associada ao GNE e está na 

vanguarda do desenvolvimento de uma medicação relacionada 

à doença. Saber que pessoas estão fazendo algo para achar a 

cura para nossa doença, deu-me algo em que ter esperança. 
 

 

Conquista 
Temos trabalhado duro nos últimos nove anos, e estamos 
orgulhosos de nossas conquistas. Uma dessas conquistas é o fato 
de a empresa farmacêutica Nobelpharma Co. ter recebido em 14 de 
agosto de 2009 um subsídio da NEDO (Organização de 
Desenvolvimento de Nova Energia e Tecnologia Industrial), para 
iniciar o trabalho de desenvolvimento de um agente terapêutico de 
uso prático para a DMRV (outro nome para a miopatia associada ao 
GNE no Japão).  Isso levou aos atuais estudos, que estão sendo 
realizados na Ultragenyx Pharmaceutical Inc. e na Nobelpharma 
Co., Ltd. No meio dessas atividades, também pudemos fazer nossa 
presença conhecida numa escala mais ampla e larga, graças à 
cobertura de nossa causa pela mídia. Estamos contentes porque as 
empresas farmacêuticas mostraram interesse em potencialmente 
produzir um remédio para a miopatia associada ao GNE, mas isso é 
apenas o primeiro de muitos passos. 
 
 

Atividade 

Presentemente, há 300 pacientes no Japão diagnosticados com 
miopatia associada ao GNE. Nossa doença é uma doença órfã, o 
que significa que há apenas algumas pessoas no mundo afetadas 
por ela, e pesquisas neste ramo são muito complicadas e de alto 
custo. Como pacientes, sentimos que tínhamos que fazer algo para 
mudar esta situação, pelo menos sobre a miopatia distal. Além de 
coletar assinaturas do público para apoio a nossa causa, também 
realizamos simpósios, reuniões e conferências tipo mesas-
redondas. Estamos em campanha desde abril de 2008 e em maio 
de 2014 alcançamos 2,04 milhões de assinaturas. Esta petição 
assinada foi entregue a diversos ministérios incumbentes da saúde, 
trabalho e previdência social aqui no Japão. Como resultado disso, 
a miopatia distal foi registrada como doença rara em 2015 no 
Japão. O PADM está apoiando o desenvolvimento da pesquisa e 
do tratamento clínicos. Estamos trabalhando duro para fazer a 
diferença nesta área e apreciamos as colaborações com outros 
grupos e organizações, porque juntos somos mais fortes e 
podemos encontrar uma cura. 
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NPO法人PADM遠位型ミオパ千一患者会 
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Yuriko Oda - Minha jornada até agora - 

continua  
Próximas etapas 

Nós no PADM desejamos superar nossas dificuldades e 

incapacidades, não só para os pacientes com miopatia associada ao 

GNE, mas também para todas as outras espécies de pacientes. 

Continuaremos nossas atividades e somos sortudos o suficiente por 

já termos alcançado algumas de nossas metas. Se nós (os 

pacientes) pudermos tomar o remédio, acho que será promissor não 

só para DMRV, mas também para outras doenças raras e todas as 

pessoas com doenças. Especialistas médicos estão fazendo notáveis 

avanços, e pesquisadores descobrirão um tratamento. Como nós 

realmente acreditamos que podemos mudar o sistema das doenças 

raras, encorajamos a implantação de atividades que poderiam 

promover a conscientização e a descoberta científica. De nossa 

parte, permaneceremos vigilantes em nosso esforço de mudar o 

sistema médico, e as leis que o governam, numa esperança de que 

este movimento permaneça como o fluxo de um rio. Esperamos 

realmente que os cientistas nos ajudem a ter o tratamento em breve 

e que este nos ajude a superar nossa doença. 

O PADM recebeu o grande prêmio no Desafio Google de 

Impacto realizado em 2015, cujo objetivo é recompensar equipes 

empreendedoras que tenham uma ideia para mudar o mundo, e 

um saudável desdém pelo impossível. Eu também participei da 

6ª Cúpula Global de Empreendedorismo no Quênia no ano 

passado, um evento atendido pelo Presidente Obama. 

 

Progresso 
 

4,5 centímetros ou 1,8 polegada - Você sabe o que significam 

estes números? Esta é a altura de um degrau que eu não posso 

subir sozinha quando me movimento na minha cadeira de rodas. 

10 anos atrás, quando eu era uma pessoa com saúde, eu nunca 

imaginava que algum dia eu tivesse que lidar com a 

inconveniência de estar numa cadeira de rodas. Só no Japão, há 

mais de 2 milhões de cadeirantes, e em muitos desses casos 

essas pessoas estão essencialmente confinadas às suas casas, 

devido a uma falta de acessibilidade para uma cadeira de rodas 

no mundo lá fora. Mesmo dentro de suas casas, muitos estão 

confinados a um aposento ainda menor. Uma ida a um lugar 

desconhecido requer uma grande dose de pesquisa, cuidadoso 

planejamento e, acima de tudo, coragem. Uma das formas de 

lidar com este problema é criar um mapa interativo, que permitirá 

ao cadeirante ver claramente a acessibilidade nos lugares 

públicos. Isso permitirá que nós compartilhemos nossas 

experiências e criemos um marcador virtual, pelo qual podemos 

explorar o mundo lá fora. É informação detalhada, útil e prática 

para cadeirantes, mães com bebês, usuários de andadores e os 

idosos. 

Quase todas essas pessoas não 

podem sair de casa por si só. 

Queremos colaborar com um grupo 

diverso de pessoas por todo o 

mundo que gostariam de criar um 

mundo melhor. Por favor, suporte o 

Projeto do Mapa Livre de Barreiras 

(www.b-free.org/english/), ele 

removerá obstáculos para nós, tanto 

os grandes quanto os pequenos. 

Fomos televisionados na série 

“Mulheres de Visão”, do NHK World. 

O vídeo é em inglês. 4,5 centímetros 

podem não ser muito para você, mas 

é uma dádiva para os usuários de 

cadeiras de rodas. 

Com o presidente da Nobelpharma. O Sr. Shiomura, os colegas dele, Dr. Nishino e 

alguns membros do PADM 

Sentimento 
Fui diagnosticada com miopatia associada ao GNE aos 22 

anos. Eram notícias devastadoras, mas eu aprendi a ter uma 

perspectiva positiva, viver minha vida ao máximo e ficar feliz 

porque eu posso fazer tantas atividades. Às vezes, é difícil viver 

minha vida numa cadeira de rodas elétrica. Meus músculos 

estão ficando cada vez mais fracos. Agora eu não posso mover-

me sem uma cadeira de rodas motorizada. Estou determinada 

em desafiar tudo com a convicção de que as pessoas que são 

felizes podem viver uma vida para contribuir para os outros. 

Juntei-me ao comitê executivo do TREAT-NMD porque 

realmente acredito que trabalhando juntos podemos ajudar a 

promover e apoiar o desenvolvimento de novos tratamentos, 

que beneficiarão os pacientes da comunidade neuromuscular. 

Meu marido e eu na universidade 

em 2015, para uma sessão de 

fotografias para meu segundo livro 

Obrigado por ter gasto 
seu tempo para ler minha 
história. 
 
Yuriko, Yoichi e Eiichi. 

Se você gostaria de compartilhar sua história na próxima edição do boletim informativo do GNEM-DMP, por 

favor contate o curador do registro em HIBM@treat-nmd.eu 
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Com minha família na festa de 

casamento de minha amiga. 2013 Com o Dr. Emil Kakkis, Diretor Executivo e Presidente da Ultragenyx e membros do 

PADM em Tóquio. 2014 

Desafio do impacto global 
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