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Obrigado a todos pelo suporte e sua contribuição para o GNEM-DMP. Com sua ajuda, 

o projeto continua a melhorar e crescer, o que não poderia ser possível sem sua 
continuada contribuição. 2016 foi um ótimo ano, e fizemos enorme progresso. 

Esperamos que 2017 nos traga melhores notícias e pioneirismo científico. 
 

 

Nesta 6ª edição do Noticioso da GNEM-DMP: 
 

• Simpósio Anual sobre miopatia de GNE (HIBM) da NDF - Comentários 

• Cúpula de Defesa do Paciente com miopatia de GNE - Comentários 

• A História da miopatia de GNE - Um Cronograma de Eventos-chave 

• Anúncio da Ultragenyx: Retirada da Aplicação para autorização para 
comercialização do Ácido Aceneurâmico de Liberação Prolongada (Ace-ER) 
na UE 

• Escolhas alimentares e Boa saúde 

• História do participante: 'Minha jornada até aqui' - Rushabh Desai 
 

Para aderir ao registro de pacientes com GNE, visite:www.gnem-dmp.com 
Para obter mais informações sobre a GNEM-DMP, contate: GNEM@treat-nmd.eu 

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

Para obter mais informações sobre a iniciativa TREAT-NMD, por favor visite: www.treat-nmd.eu

 

Imagem do Quayside em Newcastle, no Reino Unido. A cidade onde a equipe da curadoria da GNEM-DMP está baseada.   

Desejando a você boa saúde, 
felicidade e sucesso em 2017 

https://www.gnem-dmp.com/
mailto:GNEM@treat-nmd.eu
http://www.ultragenyx.com/patients/gnem/
http://www.treat-nmd.eu/


  
 

 

 

SIMPÓSIO ANUAL SOBRE MIOPATIA DE GNE (HIBM) 
DA NDF 

31 AGOSTO- 1° Set 2016 @UCLA  

 
Cerca de 40 pessoas, incluindo pacientes com miopatia de GNE, cuidadores, membros da diretoria da NDF, cientistas e profissionais 
da saúde, reuniram-se em 31 de agosto de 2016 em Los Angeles, para o simpósio anual. O período da manhã do Dia 1 foi transmitido 
ao vivo pela página da NDF no Facebook, e destacou as seguintes apresentações: 

• O Dr. Madhuri Hegde da Emory Genetics fez uma 
apresentação que enfocou o teste de DNA e a análise de 
mutação na miopatia de GNE. 

• O Dr. Andy Kogelnik do Instituto de Medicina Aberta (Open 
Medicine Institute - OMI) discutiu sobre “Medicina de Precisão, 
Colaboração e Genômica na Era Digital”, destacando as 
capacidades do OMI para coletar e testar amostras do mundo 
todo. 

• O Dr. Stan Krolczyk da Ultragenyx, deu uma visão geral do 
desenho de dois novos estudos da Ultragenyx em andamento: 
fase 2 e fase 3, que almejam determinar a segurança e 
efetividade do ácido aceneurâmico (ácido siálico) de liberação 
prolongada em pacientes ambulatoriais com GNE. 

• O Dr. Marjan Huizing dos Institutos Nacionais de Saúde 
(National Institutes of Health - NIH) discutiu os estudos clínicos 
do ManNAc, notando que a fase 3 do recrutamento do estudo 
está projetada para iniciar em 2017. 

 
• A NDF anunciou uma colaboração com o Dr. Jerry Mendell do 
Nationwide Children's Hospital em Columbus, OH, para iniciar um 
trabalho pré-investigacional sobre uma nova droga na área de 
terapia genética tendo como alvo a miopatia de GNE. 

• A Dra. Carmen Bertoni apresentou uma visão geral sobre 
terapia genética e edição de genes. 

O período da tarde do Dia 1 recebeu sessões relâmpago para 
cientistas; elas foram moderadas pelo Dr. John Hakimi. As sessões 
de pacientes foram lideradas por Gretchen Kubacky, PsyD., e as 
sessões de cuidadores foram lideradas por Judy Clingman, MFT. 

O período da manhã/tarde do Dia 2 do simpósio destacou oficinas 
de instrução de yoga adaptado, massagem, alongamento, e 
nutrição, por Mark Clements e Zamia Cohen. 

Para obter mais informações sobre o NDF, visite:  
www.curehibm.org 

 
 
 
 

 
 

A meta da cúpula era dupla; primeiramente para que os pacientes compartilhassem seu conhecimento e experiência, para fornecer melhor 
entendimento das necessidades de um paciente de miopatia de GNE. Em segundo lugar, ajudar a estabelecer redes, de forma que mais 
grupos de defesa tornem-se melhor conectados e envolvidos no apoio a pacientes e famílias. 
Havia representantes de pacientes dos seguintes países e regiões: Irlanda do Norte, Reino Unido, Holanda, Ilhas Reunião, Espanha, Japão, 
Alemanha e Itália, assim como das seguintes organizações de defesa de pacientes: Neuromuscular Disease Foundation (NDF [Fundação da 
Doença neuromuscular]) dos EUA, Associação de Pacientes de Miopatias Distais (PADM) do Japão, Associazione Gli Equilibristi da Itália, e 
Federación de Enfermedades Neuromusculares (ASEM) da Espanha. 
O Dr. Behin do Centro de Referência de Patologia Neuromuscular de Paris, apresentou palestra sobre o atual entendimento sobre a 
miopatia de GNE. Mónica Suárez Felgueroso fez uma visão geral das atividades da Federación ASEM para pacientes com doenças 
neuromusculares na Espanha. Yuriko Oda discutiu o estabelecimento e o crescimento da PADM, que serve a 100 pessoas com miopatia de 
GNE no Japão, e reúne-se seis vezes por ano. 
Os pacientes presentes na cúpula sentiram que havia imenso valor em estarem conectados a outros pacientes e famílias com miopatia de 
GNE, porque proporcionou uma oportunidade bem-vinda de compartilhar experiências e oferecer suporte a outros que compartilham, a 
mesma doença rara. Os pacientes falaram sobre suas próprias jornadas pessoais durante o dia, detalhando os desafios que pacientes, 
famílias e cuidadores enfrentam quando se convive com a doença. A saber, as dificuldades na identificação de concessões financeiras (para 
coisas como adaptação da casa para incapacitados, etc.) e acessar serviços adicionais de cuidado/suporte, e como isso varia de país para 
país. 
Esta reunião foi parte de colaborações em andamento entre pacientes, organizações de pacientes e a indústria, num esforço para encorajar 
os pacientes com miopatia de GNE e suas famílias a conectarem-se com grupos de defesa do paciente neuromuscular. Este aumentado nível 
de conectividade/relacionamento/parceria em comunicações abertas entre o paciente e organizações de pacientes, por sua vez levará à 
recepção pelos pacientes do correto cuidado e apoio. Por favor, contate patientadvocacy@ultragenyx.com para informações adicionais. 
Como um participante do registro de GNEM-DMP, você será automaticamente notificado sobre próximos eventos, como a cúpula de defesa 
do paciente. Se você tem um diagnóstico de miopatia de GNE (também conhecida como HIBM, DMRV, QSM, Miopatia de Nonaka ou IBM 
tipo2) mas ainda não se registrou, você pode fazê-lo visitando o website do estudo (www.gnem-dmp.com) e seguindo algumas simples 
etapas para completar o registro.  

Em 1° de outubro de 2016 em Barcelona, na 
Espanha, a Ultragenyx recebeu uma cúpula de 
defesa de pacientes, que juntou pacientes, 
cuidadores e organizações de defesa do 
paciente.  

Vamos conversar 
sobre monopatia 

Cúpula de Defesa do Paciente com Miopatia de GNE - 
Barcelona, Espanha 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01517880
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02377921
mailto:patientadvocacy@ultragenyx.com
http://www.gnem-dmp.com/


 

 

 

A História da miopatia de GNE - Um cronograma de eventos-chave, até agora 
 

 
Introdução do editor: O Dr. Zohar Argov é um mundialmente renomado neurologista e 
Professor (Emérito) da Hadassah-Hebrew University Medical Centre em Jerusalém, Israel, com 
um interesse de longa data em doenças musculares. Ele primeiro descreveu a miopatia de GNE 
(referindo-se a ela na época como abordagem Quad-sparing ou Miosite de corpos de inclusão) 
em pacientes judeus em 1984. O Dr. Argov é também um consultor médico especial do diretor 
executivo da Bioblast Pharma, e está chefiando programas de pesquisa para desenvolver 
melhores terapias para doenças raras. Em 2014, o Dr. Argov publicou sua revisão pessoal da 
história e do atual estado da miopatia de GNE, que abrange seus 35 anos de carreira no campo 
neuromuscular, que iniciou da observação de um paciente acamado e veio até onde estamos 
hoje. 

 
Dr. Zohar Argov 

A jornada da identificação da miopatia de GNE começou em 1979, depois que o Dr. Argov retornou de Newcastle upon Tyne (uma cidade no 
Reino Unido onde a equipe de curadoria de GNEM-DMP está baseada), onde ele empreendeu uma bolsa de estudos patrocinada pela 
Organização Mundial da Saúde (WHO), no Muscular Dystrophy Laboratories, sob Lord John Walton e Professor Frank Mastaglia.  O 
cronograma abaixo observa os pontos-chave da descoberta e desenvolvimento da miopatia de GNE da perspectiva do Dr. Argov. 
Adaptado de: miopatia: uma jornada pessoal da observação do leito os estudos terapêuticos, Zohar Argov, Acta Myol. Outubro 2014; 33(2): 
107–110. 
1979 Logo após o retorno do Dr. Argov à Israel (seguindo-se 

a sua bolsa de estudos da WHO no Reino Unido), ele 
encontrou-se com um homem hospitalizado, em seus 
60 anos, a quem ele havia observado sentado numa 
cadeira de rodas, brincando com sua neta. O homem, 
sentado em sua cadeira de rodas, podia estender suas 
pernas para a frente, horizontalmente, enquanto 
suportava o peso de sua neta, que estava sentada na 
parte inferior de sua perna (perto dos tornozelos). O 
Dr. Argov notou que era uma atividade muito 
incomum para uma pessoa com uma miopatia 
progressiva, porque essas ações requeriam uma força 
extraordinária no quadríceps (usualmente o músculo 
primariamente envolvido em muitas distrofias 
musculares e miopatias adquiridas). 

 1984 O Dr. Argov publicou seus achados numa edição especial 
(conhecida como festschrift [plaquete]) do Jornal de Ciências 
Neurológicas (em honra da partida de Lord Walton de 
Newcastle para Oxford).  Em 1984, 27 pacientes haviam sido 
diagnosticados com QSM. Nas próximas duas décadas 
houve relatórios apresentando os pacientes com um 
distúrbio similar às clínicas em todo o mundo, e devido às 
similaridades entre a QSM e a esporádica miopatia de 
corpos de inclusão (IBM2), a doença começou a adotar o 
nome de miosite hereditária de corpos de inclusão (HIBM). 
Quase simultaneamente, o Dr. Ikuya Nonaka identificou e 
publicou um relatório sobre pacientes japoneses com uma 
nova miopatia distal. Mais tarde, as duas doenças foram 
conectadas sob apenas um nome de doença. 

 

 

Localização dos 
músculos 
quadríceps no 
corpo humano 

   

Lord John Walton of 
Detchant (16 de setembro 
de 1922 - 21 de abril de 
2016) foi um 
neurocientista britânico, 
acadêmico e par do reino 
com cadeira na Câmara 
dos Lordes 

1982 Depois de três anos da primeira descoberta desta 
síndrome única, o Dr. Argov identificou 9 pacientes 
com o que então era chamada de miopatia quad-
sparing (QSM). Todos os pacientes identificados eram 
de origem judeu-iraniana (persas), e todos tinham 1) 
miopatia iniciada quando adultos e 2) uma biópsia que 
mostrava vários números de fibras musculares 
contendo “vacúolos orlados” (uma área de vacúolos 
(uma área de mudanças patológicas das fibras 
musculares)). Isso foi relatado no abstrato de uma 
reunião conjunta Israel-Itália em Tiberias (Israel). 

 1995 O entendimento de que a HIBM era não era apenas um 
diagnóstico clínico único, mas que era de fato uma doença 
genética bem definida, veio do trabalho realizado pela Dra. 
Stella Mitrani-Rosenbaum, que nesta ponto era encarregada 
da Unidade de Diagnósticos Moleculares do Hadassah 
Hebrew University Medical Centre, Israel. O Dr. Argov 
continua a trabalhar com a Dra. Mitrani-Rosenbaum, que 
em 1995 tinha tido sucesso ao conectar a doença conhecida 
como QSM judeu-persa, a um defeito específico do genoma 
(cromossomo 9). 
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Dra. Stella Mitrani-Rosenbaum. 
Investigador principal, Instituto de 
Terapia Genética Goldyne Savad 
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1996 Como resultado direto to trabalho da Dra. Stella 
Mitrani-Rosenbaum, uma reunião especial foi 
realizada em Nápoles, Itália, em que os critérios de 
diagnóstico (o conjunto de padrões que definem a 
doença como HIBM, baseado em características 
genéticas específicas) dessa miopatia recessiva, 
foram estabelecidos por um grupo de peritos de 
todo o mundo, e publicados numa edição especial 
do jornal italiano Acta Myologica. 

 2014 Desde a descoberta inicial do Dr. Argov em 1979, houve 
múltiplos nome históricos para o distúrbio, que 
continuam a ser usados por grupos de pesquisa no 
mundo todo atualmente. Isso tornou-se cada vez mais 
confuso para médicos, pacientes e pesquisadores, 
portanto, um consórcio (incluindo o Dr. Argov) propôs 
renomear o distúrbio como 'Miopatia de GNE”. A 
esperança é que esse nome eventualmente se tornará o 
único termo usado para a doença em todo o mundo. 

 

 

  Outros nomes para a miopatia de GNE 
Embora mais comumente chamada de 
miopatia de GNE ou Miosite Hereditária por 
Corpos de Inclusão (HIBM), a doença 
muscular também pode ser referida como: 

Miopatia Distal com Vacúolos Orlados 
(DMRV) 

Miopatia quad-sparing (QSM) 

Miopatia Hereditária dos Corpos de 
Inclusão tipo 2 (HIBM2) 

Miosite por Corpos de Inclusão tipo 2 
(IBM2) 

Miopatia de Nonaka  

 

2001 Iris Eisenberg, uma estudante de PhD no laboratório 
da Prof. Mitrani-Rosenbaum, identificou mutações 
na codificação de gene nomeado 'N-
acetilglucosamina epimerase/N-acetilmanosamina 
quinase’ (com o termo GNE) como o defeito 
causador da doença. Esta descoberta foi 
instrumental em determinar que a doença chamada 
miopatia distal com vacúolos orlados (DMRV) ou 
miopatia de Nonaka no Japão, eram de fato a 
mesma doença que a HIBM. Seguindo-se à 
descoberta genética, a descrição clínica de pacientes 
com 'HIBM/DMRV' de inúmeros países no mundo 
todo, podia agora ser confirmada por testes 
genéticos moleculares (atualmente há mais de 150 
mutações causadoras de doenças). 

 
2016 

O Dr. Argov continuar a trabalhar estreitamente com 
pesquisadores e organizações de pacientes devotados a 
desenvolver um tratamento para a miopatia de GNE. Ele 
foi o investigador principal no Estudo de fase 2, 
randomizado, controlado, do ácido aceneurâmico de 
liberação prolongada. 
O Dr. Argov também é consultor da Ultragenyx, que 
atualmente executa um estudo de terapia avançada para 
esta doença. Com isso, ele espera que uma “observação 
corriqueira” em 1979 levará brevemente a uma terapia. 

A Ultragenyx anuncia a retirada da aplicação para autorização de comercialização do Ácido 
Aceneurâmico de Liberação Prolongada (Ace-ER) na União Europeia 

 
Em 11 de novembro de 2016 - a Ultragenyx Pharmaceutical Inc. anunciou que havia retirado sua Aplicação condicional de 
autorização de comercialização (MAA) da Agência Europeia de Medicações (EMA) para o Ácido Aceneurâmico de Liberação 
Prolongada (Ace-ER) para o tratamento de pacientes adultos com miopatia de GNE. Aprovação condicional é a designação usada na 
União Europeia, que permite que medicações para doenças graves sejam disponibilizadas para os pacientes, enquanto os estudos 
confirmatórios são completados. A MAA condicional era baseada em dados do estudo de fase 2 da empresa, que inicialmente não 
havia sido desenhado como estudo para registro. Durante a reunião do Comitê para Produtos Medicinais para Uso Humano (CHMP), 
o CHMP indicou que o estudo de fase 2 era encorajador, mas não fornecia uma quantidade suficiente de evidência para respaldar 
uma aprovação nesse momento. A Ultragenyx intenciona obter dados adicionais de eficácia de seu plenamente inscrito estudo global 
de fase 3, para confirmar os efeitos do Ace-ER, e planeja submeter uma MAA para aprovação plena depois que os dados deste 
estudo estejam disponíveis, na segunda metade de 2017. Não há consequências para pacientes atualmente participando de estudos 
sobre o Ace-ER. “Nosso estudo de fase 3 está em curso, e é desenhado para confirmar os resultados encorajadores vistos no estudo 
de fase 2, através de um estudo maior, com desfecho primário e um período de placebo que dure nas 48 semanas de duração do 
estudo,” disse Emil D. Kakkis, MD, PhD, principal executivo e presidente da Ultragenyx. “Estamos compromissados em trazer esta 
potencial terapia para os pacientes afetados por esta doença muscular progressiva e debilitante.” 

Comunicado de imprensa inteiro: (www.ir.ultragenyx.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=998999) 
Se você tiver alguma pergunta sobre este anúncio, por favor contate a equipe do estudo em gnem@treat-nmd.eu 
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Escolhas alimentares e Boa saúde 
 

Introdução 
Ter uma rara doença neuromuscular como a miopatia de GNE, impacta certos aspectos da vida cotidiana, com o tempo. Adultos de todas as idades têm necessidades de 
nutrição variada e atividades físicas na medida em que suas vidas e corpos mudam, e manter hábitos saudáveis é uma maneira importante de manter boa saúde, e 
permitir que você se sinta o seu melhor. Pessoas com miopatia de GNE têm os mesmos requisitos dietéticos que o resto da população. Pergunta-se sempre numa clínica 
o que é uma dieta saudável? Para tentar responder isso, elaboramos este guia curto, que você pode achar útil - por favor, note que isso não é aconselhamento médico. 

Os benefícios de se fazer uma dieta saudável balanceada e ter um peso corporal estável são documentados, porque ajuda a maximizar tanto o bem-estar mental quanto 
o físico. Ela pode evitar a má nutrição em todas as formas: obesidade, sobrepeso e subpeso, e ajuda a proteger contra doenças não comunicáveis, incluindo diabetes, 
doença cardíaca, AVC, determinados cânceres e osteoporose. 

Você pode querer saber onde a sua faixa de peso cai, para determinar se 
você gostaria ou não de modificar sua dieta, ou para ganhar/perder peso, 
ou manter o peso sem reduzir a mobilidade. Uma medida comum utilizada 
pelos profissionais de saúde para determinar isso é o índice de massa 
corporal (BMI: peso (kg)/altura (m)2), e enquanto isso é útil para alguns, 
talvez haja uma medida mais confiável, como circunferência da cintura, 
para pessoas que dependem frequentemente de auxílios para mobilidade2. 
Por favor, consulte seu médico ou dietista especialista, que poderá 
aconselhar o que é mais apropriado para você. 
O que é uma dieta saudável balanceada? 
Manter o peso corporal saudável, nos termos mais simplistas, significa que 
você deve gastar tanta energia quanto consome. Se você quiser perder 
peso, você deve gastar mais energia do que consome. Se você quiser 
ganhar peso, você deve ingerir mais energia do que gasta. 
O guia Coma Bem 3 (Eatwell guide3 - figura 1) é um auxílio visual para 
descrever as proporções dos cinco principais grupos alimentares, que 
devem ser ingeridos no decorrer do dia para poder conquistar uma dieta 
saudável. É fornecido pela Saúde Pública da Inglaterra baseado em 
extensiva pesquisa de inúmeros comitês científicos (COMA, SACN), com a 
meta de disseminar informações nutricionais, principalmente para a 
população do Reino Unido4. Os conselhos podem diferir levemente de país 
para país, mas geralmente as recomendações-chave de nutrição 
promovidas são as mesmas globalmente, e estão alinhadas com as 
recomendadas pela Organização Mundial da Saúde5,6,7,8,9. 

Figura 1: O Guia Eatwell 

 

As mensagens-chave de nutrição são: 
Enfoque numa variedade de alimentos densos de nutrientes, através e dentro de todos os grupos alimentares (Fig. 1 e Tabela 1), para atender às necessidades dentro 
dos limites de calorias. Alimentos densos de nutrientes são os que são muito ricos em vitaminas e minerais e outras substâncias que têm um efeito saudável positivo, 
com pouca ou nenhuma gordura sólida e açucares adicionados, amidos refinados e sódio. São ingeridos idealmente em sua forma natural, para reter importantes 
substâncias como fibras dietéticas. Outras importantes recomendações-chave não listadas na tabela abaixo, mas que são ecoadas globalmente são: • Reduza a ingestão 
de SAL para menos de 5 g por dia • Seja fisicamente ativo dentro de suas próprias capacidades. 

Tabela 1: Recomendações-chave nutricionais 
Baseie suas refeições em torno de carboidratos 

farináceos 
Carboidratos farináceos de grão integral devem integrar 
apenas um terço do alimento que você ingere. Eles 
incluem legumes de raiz, pães, arroz, macarrão, cereais 
e milho. Escolha as variedades de grão integral (ou ingira 
batatas com a casca) quando você puder: elas contêm 
mais fibra, e podem ajudá-lo a sentir-se satisfeito por 
mais tempo. 

 Ingira um arco-íris de FRUTAS e LEGUMES um mínimo 
de 5 porções por dia 

Duas porções de frutas 
Uma porção tem geralmente 80g; para frutas secas 
uma porção menor é aconselhada devido ao teor 

concentrado de açúcar (30g/pequena mão cheia) e 
um copo de 150ml de suco de frutas 

Três porções de legumes 
Uma porção constitui 80g ou três colheres de sopa 

bem cheias de legumes 

 Inclua fontes de laticínios ou laticínios alternativos que são 
ricos em cálcio 

Inclua queijos, iogurte e requeijão ou queijos frescos em sua 
dieta. Eles oferecem uma rica fonte de cálcio dietético, proteína 
e vitamina. Alguns laticínios podem ser muito ricos em gordura 
e gorduras saturadas, e você pode escolher as variedades com 
menos gordura. 
As porções recomendadas são: 
Queijo do tamanho de uma caixa de fósforos (30g) 
Iogurte pequeno 
1/2 litro de leite 
Para os que têm intolerância à lactose, outras fontes que não 
de laticínios de cálcio são: 
• sucos fortificados, cereais e pães, 
• sardinhas em lata e salmão com ossos, brócolis e folhas 
verdes (couve, bok choi, repolho). 
• Produtos da soja, tofu feito com sulfato de cálcio, iogurte de 
soja e tempeh (bolo fermentado de soja). 

     
Proteína 

Carne magra: remova o excesso de gordura e peles da 
carne vermelha e das aves, evite fritar quando possível. A 
carne vermelha deveria ser limitada idealmente a duas 
vezes por semana. Carnes processadas (presunto, 
salsichas, salsichões e carnes de embutidos) têm muito 
sal e devem ser ingeridas moderamente. 
Favas/legumes (feijões/ervilhas e lentilhas): Feijões e 
ervilhas são também parte do grupo dos legumes, 
fornecem muita proteína, têm pouca gordura e são 
naturalmente ricas em fibras. 
Frutos do mar: Tente incluir duas porções de peixe por 
semana, e uma delas deve ser oleosa (kipper (arenque 
defumado), atum, sarda, salmão, arenque, anchovas) 
(140g) 

 Óleos e margarinas 
Escolha óleos e margarinas insaturados (oliva, girassol, 

colza ou outros óleos vegetais) e tente evitar as 
variedades com gorduras saturadas/trans como 

manteiga, ghee (manteiga clarificada) e vanaspati 
(frutos de plantas sem flores, termo indiano). Nunca 

elimine gorduras de sua dietas, mas porque é um 
tamanho de porção de energia densa com limite de 

5g/1 colher de chá. 
Açúcar 

É recomendado que os adultos ingiram não mais que 
30g (7 cubinhos) de açúcar por dia; em média as 
pessoas no Reino Unido ingerem 2 a 3 vezes esta 

quantidade. É difícil saber quanto açúcar está contido 
em alimentos, de forma que é importante verificar os 

rótulos. É geralmente aconselhável limitar os 
alimentos pesadamente empacotados nas dietas; isso 

refere-se usualmente a doces, bolos, biscoitos e 
bebidas açucaradas. 

 

 

Hidratação 
(estimados 240 ml por copo) 

Limite a ingestão de 
álcool a 14 unidades de 

álcool por semana, e 
tenha pelo menos dois 

dias sem álcool por 
semana 
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6-8 
por 
dia 

Água, leite de 
baixa gordura, 
bebidas sem 
açúcar incluindo 
chá e café, todas 
contam. 
Limite a ingestão 
de sucos de frutas 
e/ou smoothies a 
um total de 150 
ml por dia. 
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Minha história até agora - Rushabh Desai 
 

Rushabh Desai é indiano e em 2011 foi diagnosticado com a condição de 
debilidade muscular miopatia de GNE, também conhecida como Miopatia 
Hereditária por Corpos de Inclusão (HIBM). Atualmente ele está participando do 
Registro Internacional de GNEM-DMP, e também está envolvido em colaborar, 
educar e promover a conscientização sobre esta doença rara em todo o mundo. 
Abaixo, Rushabh fala sobre viver com a doença e compartilha algumas histórias 
sobre ele - por favor, note que as experiências de Rushabh são dele mesmo, e 
não são representativas de todos os pacientes do estudo. 

 

Parece que foi ontem que eu estava no meu último ano de estudos na Universidade, sem saber que o que estava por vir mudaria o curso 
inteiro de minha vida. Eu sabia que algo estranho estava acontecendo com meu corpo, mas não podia adivinhar o que era. Desde minha 
infância eu sempre fui muito saudável e ativo nos esportes. Durante minha época na universidade, antes do início desta doença, eu era 
extremamente bom em natação e trabalho de ginástica, daí quando meus amigos me perguntaram “por que eu andava de modo estranho”, 
eu não podia aceitar que as coisas pudessem dar errado com meu corpo, e escolhi ignorar e não consultar um médico. 

 
Meu pai, o Prof. Argov, eu mesmo e o Prof. Caraco no local clínico 

do Hadassah Hospital em Jerusalém, Israel 

Durante um piquenique com meus amigos (com a idade de 20 anos), ao participar de um 
esporte, subitamente verifiquei que estava tendo dificuldades em correr. Meu padrão 
anormal de caminhar e correr já estava bastante notável agora, o que alarmou minha mãe, 
que me levou a um médico. Depois de ir a diversos médicos e passar por vários testes, 
disseram a meu pais que eu tinha uma doença muscular, mas eles não tinham certeza de 
qual. Meus pais, agindo no meu melhor interesse, esconderam a informação de mim, para 
que eu pudesse completar minha graduação. 
Depois do diagnóstico errado na Índia, eu fui ao Instituto de Miologia em Paris em 2010, 
para ver o Dr. Anthony Behin, para um diagnóstico mais acurado. Meu diagnóstico foi um 
choque para mim. Eu estava completamente confuso, arruinado e em lágrimas, ao saber 
que tinha uma rara doença muscular que não tem cura. Para alguém com 21 anos naquela 
época, a agonia e a frustração pareciam ser expressas além de palavras, e todos os meus 
sonhos pareciam destruídos numa fração de segundos. 
 

Logo após meu diagnóstico, eu me convenci que não havia motivo para chorar. Comecei a procurar por mais informações sobre a miopatia 
de GNE na internet, e comecei a contatar os grupos de pacientes e cientistas no mundo todo, para entender mais sobre a doença. Em 2012 
fiquei aliviado de ouvir sobre o início de um estudo controlado por placebo para avaliar estudos clínicos sobre o ácido siálico, que estava 
sendo realizado pela Ultragenyx. Com o apoio de meus pais, aterrissei nos EUA e fui inscrito no local do estudo da Universidade da Califórnia, 
Los Angeles (UCLA). 
Durante esta época muitas pessoas em minha comunidade me perguntavam o que havia acontecido comigo. Primeiro eu não queria 
compartilhar minha fraqueza devido à vergonha, porque eu sabia que eles não entenderiam a complexidade - mas fugir não era a solução. 
Comecei a viajar e me conectar com diferentes grupos de pacientes e cientistas ao redor do mundo, entendendo-os e compartilhando minha 
experiência em diversas plataformas, o que me ajudou a me expressar e me aceitar de forma muito melhor. 
Foi uma ótima jornada e eu tive muita sorte em ter encontrado e recebido a orientação dos melhores pesquisadores/cientistas do mundo 
trabalhando como a miopatia de GNE. Isso trouxe um senso de responsabilidade e eu procurei ajudar e orientar outros pacientes, e trabalhar 
para colaborar, educar e conscientizar sobre esta doença rara, com uma meta de alcançar uma cura. Com esta meta comum, alguns poucos 
pacientes, suas famílias e eu formamos uma organização chamada “GNE Myopathy International” (www.gne-myopathy.org) na Índia, para 
ajudar e apoiar os diversos aspectos pertencentes à miopatia de GNE. 

 
Eu e o Dr. Emil Kakkis, diretor 

executivo da Ultragenyx no início 
de 2012 

Desde o início desta doença em 2008, muito mudou e muito ainda está por mudar no futuro. Cada dia trouxe um 
novo conjunto de desafios para minha vida, e muito mais ainda está por vir. Há dias em que eu perco a fé, e ainda 
haverá muitos desses dias no futuro. Nesta jornada adversa, uma coisa que eu me recuso a deixar que esta 
doença mude, é meu empenho de comemorar plenamente o dom da vida, e avançar minhas capacidades de 
crescer da melhor maneira. 

Hoje eu consigo trabalhar em tempo integral como analista de 
investimento numa empresa financeira listada da Índia, e eu 
enfrento cada dia como ele se apresenta. Escolhi enfocar no que eu 
posso fazer e não no que eu não posso. 

Obrigado por ter dedicado o seu tempo para ler minha 
história! 

 

Rushabh Desai 

Fazendo parapente sobre o Mar Mediterrâneo, 
em Israel 

Uma foto minha em frente ao Taj 
Mahal, na Índia 

http://www.gne-myopathy.org/

