
  
 

 

 
 

    
 

Bem-vindo ao sétimo boletim informativo do Programa de Monitoramento da Doença 
Miopática de GNE (GNE Myopathy Disease Monitoring Programme, GNEM-DMP) e 
obrigado por seu apoio contínuo e sua participação no GNEM-DMP. Nosso boletim 
informativo destina-se a apresentar atualizações regulares sobre o GNEM-DMP e 

atualizações científicas sobre miopatia associada ao GNE.  
Agradecemos seus comentários e sugestões sobre esse boletim informativo. 

 
 

 

Nesta 7ª edição do boletim informativo da GNEM-DMP: 
 

 Atualização do registro e visão geral de participação GNEM-DMP 
 

 Uso de órteses em doenças neuromusculares 
 

 GNE Myopathy International - visão geral das atividades 
 

 Herança autossômica recessiva e miopatia de GNE 
 

 10 dicas para famílias e cuidadores 
 

 Mona Patel - Minha história até agora 
 

 

 

 

 

 

 

Para aderir ao registro de pacientes com GNE, visite: www.gnem-dmp.com 
Para obter mais informações sobre a GNEM-DMP, contate: 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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Fig. 2: Distribuição mensal e média de participantes do Registro por mês 
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Total de participantes: 305 

 
 

Atualização do registro e visão geral de participação GNEM-DMP 
 

Janeiro de 2017 viu o registro GNEM-DMP superar 300 participantes 

registrados, uma conquista fantástica que só poderia ter sido alcançada com o 

apoio e a contribuição incrível de cada paciente, médico, organização de 

pacientes, cuidadores e outros ativistas do estudo por todo o mundo. Obrigada 

por seu apoio! 

O registro foi feito inicialmente on-line em março de 2014 e em 1 ano foram recrutados 
157 participantes de 21 países diferentes. Este impulso de recrutamento impressionante 
só foi possível devido ao apoio incrível que recebemos da grande comunidade GNE. O 
registro recruta, em média, nove participantes novos por mês (Figura 2) e através desse 
fornecimento contínuo de informações dos participantes, o registro consegue ainda 
orientar os pesquisadores no desenho de estudos clínicos e no desenvolvimento de tratamentos potenciais. O registo vem reunindo pessoas 
com miopatia de GNE; médicos, pesquisadores e criadores de tratamento conseguem coletar e compartilhar informações da doença anônima 
para ajudar a melhorar o padrão de cuidado para todos com miopatia de GNE, enquanto abre as portas para uma maior compreensão e 
tratamento futuro da doença. 

Hoje, o registro está ativo no recrutamento de participantes por três anos e o número atual de membros é de 305 abrangendo 31 países dos 
cinco continentes (Figura 3). O objetivo do registro é tornar-se um recurso útil para os participantes, para que possam rastrear a progressão da 
doença ao longo do tempo em comparação com outros membros do registro. Para conseguir isso, o registro precisa que todos os participantes 
apresentem dados longitudinais por até 15 anos (completar questionários em intervalos diferentes: inicialmente seis meses após concluir o 
primeiro questionário, depois novamente em intervalos de doze meses). Cada participante do registro pode fazer o login em sua conta on-line 
e visualizar todas as informações apresentadas anteriormente na forma de respostas aos questionários. O curador do registro informa aos 
participantes que eles devem preencher um questionário de acompanhamento, enviando um e-mail com bastante antecedência informando o 
prazo de preenchimento do questionário; entretanto, os participantes podem fazer o login no registro a qualquer momento para verificar se o 
questionário está disponível. O seu contato de registro principal está disponível em hibm@treat-nmd.eu 
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 Fig. 3: Distribuição mundial do Registro dos participantes do registro GNEM-DMP 
 

Alemanha 

Países Baixos 

Reino Unido 

França 

Espanha 

Portugal 

Hungria 

Suíça 

Canadá 

EUA 

Brasil 

Argentina 

Legenda: Número 

de participantes 

Reunião 

Arábia 
Saudita 

EAU 

Índia 

Austrália 

Nova Zelândia 

Malásia 

Coreia do Sul 

Japão 

Bangladesh 

Paquistão 

Afeganistão 

Irã 
Turquia 

Líbano 

Itália Israel 

Território 

Palestiniano 

Dicas para todos os participantes do registro 
 Mantenha um registro do seu nome de usuário e senha para evitar problemas ao 

acessar a sua conta do registro, mas lembre-se de manter os detalhes em segurança! 
 

 Se você tiver problemas em acessar a sua conta do registro, entre em contato com a 

equipe de curadoria em hibm@treat-nmd.eu 
 

 Certifique-se que os e-mails de hibm@treat-nmd.eu ou phillip.cammish@ncl.ac.uk não 

sejam direcionados para sua paste de spam; a equipe de curadoria envia vários e-mails 

aos participantes sobre uma série de tópicos relacionados ao GNE e não queremos que 

nenhum participante fique de fora! 
 

 Certifique-se de responder o máximo possível de perguntas de cada questionário; cada 

resposta oferece informações vitais que ajudam a fortalecer a pesquisa sobre a 

miopatia de GNE. 
 

 Se por acaso você não tiver certeza sobre sua participação no registro, não hesite em 

contatar-nos! 
 

 Se você é um cuidador, amigo ou parente de um participante do registro cujas 

circunstâncias podem ter sido alteradas de modo a afetar a participação no registro, 

por favor nos informe. 
 

 O arquivo de todos os boletins informativos GNEM-DMP estão disponíveis em: 

www.gnem-dmp.com/Home/Newsletters 

Fig1: A página principal de Registro GNEM-DMP em  
www.gnem-dmp.com 
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Muitas pessoas que são diagnosticas com miopatia de GNE já usam órteses diariamente para ajudar na mobilidade, ou em algum momento de suas 
vidas precisarão usar órteses. Pessoas que visitam o centro clínico em Newcastle, Reino Unido, normalmente apresentam uma série de perguntas 
sobre o uso de órteses, as quais a equipe de fisio no Centro de pesquisa de distrofia muscular John Walton (John Walton Muscular Dystrophy 
Research Centre) pode responder. Neste artigo, Dionne Moat, uma Fisioterapeuta de pesquisa neuromuscular, compartilha informações sobre uma 
grande variedade de tópicos relacionados a órteses especificamente relacionadas ao uso em pacientes com miopatia de GNE. 

O que é uma órtese? 
Uma órteses é definida como um “dispositivo aplicado externamente que é usado para 

modificar as características estruturais e funcionais dos sistemas neuromuscular e 

esquelético”(1). As órteses apresentam-se sob várias formas, tamanhos e materiais e podem 

ser usadas por vários motivos em diferentes partes do corpo, mas são usadas 

especialmente nos membros inferiores. 

Para que servem? 
As órteses são indicadas para manter ou melhorar a amplitude de movimento, para 

melhorar a posição de uma articulação, para restringir um movimento não desejado, ajudar 

a administrar a dor, melhorar a função ou qualquer combinação do que foi citado acima. 

Dependendo da doença, os sintomas e os problemas que o paciente apresenta 

determinarão a recomendação do tipo de órtese. 

Como são normalmente usadas nos casos de GNE? 

Um dos sintomas iniciais mais comuns apresentados no GNE é o “pé caído”(2). O pé caído 

é uma doença neuromuscular como GNE causada pela fraqueza dos músculos flexores 

dorsais(3). Estes são os músculos na frente da tíbia (canela) e são responsáveis por puxar o 

tornozelo para cima. Em alguns casos, ou à medida em que a doença progride, outros 

músculos em volta do tornozelo tornam-se fracos, fazendo também com que o pé fique 

fraco e o tornozelo instável. A fraqueza nos músculos em volta do tornozelo também 

aumenta o risco de desenvolvimento de tensão nos músculos da panturrilha(4). 

O objetivo do uso de uma órtese na administração do pé caído é oferecer o nível de suporte 

necessário para que o pé e o tornozelo mantenham uma boa posição e, em última análise, 

melhorar a caminhada e a capacidade do paciente em desempenhar as atividades diárias com 

segurança e eficiência. A órtese ajuda a prevenir a captura do pé durante a caminhada, 

reduzindo o risco de quedas. Ajuda também a reduzir algumas dores que surgem como 

resultado das pessoas alterarem a caminhada devido ao pé caído(5,6). 

Tipos de órteses para o pé caído 

Existem MUITOS tipos diferentes de talas de órteses e as que servem para alguns podem não 

servir aos demais, mesmo se tiverem a mesma doença ou sintomas similares. É aconselhável 

que um profissional qualificado, um fisioterapeuta ou um profissional de órteses, por exemplo, 

avalie e apresente uma órtese correta, seja uma órtese “da prateleira” ou um dispositivo sob 

medida, personalizado. É importante adquirir um dispositivo correto, ajustado para garantir o 

conforto, uso aceitável e que apresente o resultado mais satisfatório. As talas podem ser 

desgastadas e precisam, por vezes, serem refeitas, substituídas ou reavaliadas, conforme 

mudem as necessidades. Localidades diferentes apresentam provisões de serviço e 

orçamentos diferentes e o processo para consultas e as revisões, portanto, pode variar. Abaixo 

encontramos alguns exemplos da variedade de órteses que podem ser usadas na 

administração do pé caído na doença neuromuscular: 

A fraqueza em volta do tornozelo ou “pé caído” pode apresentar um impacto significativo 

na caminhada, função e confiança(5). O caminhar muda como resultado da fraqueza do 

tornozelo como uma incapacidade de puxar o tornozelo e o pé para cima durante a 

caminhada, tornando mais difícil ter o pé livre e levando ao pé caído, o que causa tropeços 

e quedas. 

 
Fig. 1: Padrão normal de caminhada de elevação do 
tornozelo e dedos fora do chão. Fig. 2: Padrão 

de caminhada 
com pé caído 
onde o 
tornozelo não é 
levantado e os 
dedos dos pés 
caem no chão 
quando as 
pernas 
balançam. 

 
 

 

Isto, por sua vez, pode levar a ansiedade e perda de confiança, o que significa que a pessoas 

caminhem menos. Esta redução na atividade física pode levar à uma fraqueza secundária 

causada pelo descondicionamento(5). Entretanto, esta atrofia de desuso, ao contrário da 

fraqueza muscular causada pelo GNE, pode ser revertida com a melhora da atividade. A 

provisão de órteses é comumente usada na administração do pé caído na doença 

neuromuscular(4,5,6) e esta provisão é baseada no conhecimento clínico e na linha de 

raciocínio do médico e do profissional de órteses(5). O sucesso da órtese é normalmente 

medido pela experiência dos pacientes através do uso durante o tempo, assim como 

algumas medidas da função que o médico pode registrar. Por exemplo, o quanto rápido ou 

longe o paciente pode caminhar, como eles se locomovem ou como realizam as atividades 

diárias usando a órtese em comparação ao não uso da órtese. 

Pé para cima 
Este é normalmente o 
primeiro dispositivo 
experimentado. É simples de 
usar e pode ser usado dentro 
do sapato. Tiras elásticas 
simples fornecem uma 
quantidade mínima de “pé 
para cima”. Há uma tala 
plástica que pode ser 
encaixada entre os laços e a 
língua do sapato. 

Tala AFO anterior 
Estas talas ajudam a queda do 
pé mas também auxiliam a 
manter o joelho na posição 
correta. Considerando que os 
músculos quadríceps 
(músculos na parte frontal da 
coxa) continuam fortes na 
miopatia de GNE, estas talas 
não são normalmente usadas 
para esta doença. 

AFO de silicone 
Esta é uma tala feita sob 
medida que exige um molde 
de sua perna para ser feita. 
Oferece suporte em volta do 
tornozelo, mas é mais flexível 
do que o plástico rígido e 
permite mais retorno 
sensorial em comparação às 
talas de materiais sólidos. 
Estas estão imediatamente 
disponíveis nos 
departamentos de órteses 
NHS. 

Push aequi 
Esta é uma tala flexível que 
oferece suporte médio em 
volta do pé e tornozelo. 
Possui três faixas com 
elástico que são presas em 
volta do tornozelo. Precisam 
ser puxadas com certa 
pressão para oferecer o 
suporte necessário. Cada 
faixa apresenta 1, 2 ou 3 
pontos, indicando a ordem 
das faixas, ou seja, 1 ponto = 
primeira faixa. Esta tala ajuda 
a levantar o pé mas também 
fornece estabilidade em volta 
do tornozelo. 
 
 
 
 
 

Fibra de carbono AFO 
Estas são normalmente mais leves 

em comparação ao AFO rígido 
padrão, mas não são adequadas à 
todos pois podem não oferecer o 
suporte adequado em volta da parte 
de dentro e de fora do tornozelo.  

 
 
AFO rígida 

Estas talas oferecem suporte 
mais substancial para o pé caído 
grave. Podem ser adquiridas “da 
prateleira” ou sob medida e 

podem também, às vezes, ter 
uma faixa no tornozelo. Exigem, 

normalmente, o uso de um 
sapato maior para acomodar a 

tala.  
 
 

 Toe off [dedo de fora] 
Esta tala ajuda com o “dedo de 
fora” que é o momento em que 
você empurra com a planta do pé 
ao dar um passo e evita também 
o pé caído. 

 
 

 
 
 
 
Recomendamos que você 
consulte o seu provedor de 
cuidados de saúde ou 
fisioterapeuta antes de 
começar a usar qualquer 
dispositivo de órtese. No caso 
de dúvidas sobre os itens 
discutidos neste artigo, entre 
em contato com a equipe de 
registro: HIBM@treat-nmd.eu

Uso de órteses em doenças neuromusculares - 
Informações da equipe de Fisio sediada em Newcastle, Reino Unido. 

mailto:HIBM@treat-nmd.eu


Miopatia de GNE Internacional 
(GNE Myopathy International, 
GMI) é um grupo internacional 
de pacientes com miopatia 
associada ao GNE, familiares 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. Estamos localizados em muitos países, incluindo a Ásia, a Europa, 
o Oriente Médio e os EUA. 
 

Introdução 
GMI foi fundado em 2014 e é um consórcio de pacientes com miopatia de GNE, 

seus familiares e amigos, de todo o mundo. Está aliada e apoiada pelo Mundo 

sem miopatia de GNE ([World Without GNE myopathy, WWGM], um Fundo 

registrado na Índia). Nossos membros e ativistas estão trabalhando de modo 

efetivo para aumentar a conscientização sobre a miopatia de GNE em todo o 

mundo, divulgando informações sobre últimos desenvolvimentos de pesquisa 

com potencial terapêutico. Estamos alcançando pacientes e suas famílias em 

nossos respectivos países para compartilhar informações e ajudar pacientes 

recentemente diagnosticados. Acreditamos fervorosamente de forma coletiva 

que podemos ajudar a encontrar uma cura para a miopatia de GNE através do 

ativismo, educação e pesquisa. 

Webinários de pacientes 
Mantendo nossa visão de que o caminho para o tratamento eficaz é através da 

ação coletiva de pacientes, oferecemos uma plataforma para os pacientes 

juntarem-se e adquirirem informações sobre a miopatia de GNE através de 

webinários organizados regularmente por pacientes, que estão tornando-se 

populares na nossa comunidade, e que contam com a participação de pacientes 

de vários países, inclusive Israel, Itália, Arábia Saudita, Paquistão, Índia, EUA, RU 

e EAU. 

Primeiro Webinário de pacientes 

Título - “Terapias de miopatia de GNE: uma análise crítica do 
conhecimento atual” (GNE Myopathy Therapeis: A Critical Analalysis of 
Current Knowledge) 
Palestrante: Curador da WWGM, Professor Alok Bhattacharya realizada em: 17 de 
setembro de 2016. 

Foram discutidas várias opções de tratamento potenciais, inclusive a terapia 
genética, terapia com células-tronco, expressão do mRNA, além da 
suplementação com ácido siálico/ManNAc. Foi concluído que o caminho adiante 
para estudos clínicos seria seguir estas terapias potenciais que estão em estágio 
avançado de desenvolvimento para outros distúrbios genéticos, e adaptá-los à 
miopatia de GNE. 

 

Segundo Webinário de pacientes 
Título - “Movendo a agulha (EM avanços) da miopatia de GNE” (Moving 
the Needle [ON Advances] in GNE Myopath) 
Palestrante: Lalé Welsh, Presidente Executivo da Fundação de doença 
neuromuscular (Neuromuscular Disease Foundation, NDF) realizado em: 3 de 
dezembro de 2016 

A Sra. Welsh discutiu a situação dos tratamentos atuais e futuros para a 

miopatia de GNE, tais como os estudos clínicos em andamento sobre o ácido 

siálico e ManNAc, assim como o potencial para a terapia genética e a terapia 

com células-tronco. Ela explicou que a NDF está conduzindo um trabalho de 

pré-investigação de novos medicamentos (IND) para o envio a Agência Federal 

de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) dos EUA 

para estudos clínicos de terapia genética. 

Terceiro Webinário de pacientes 

Título: “Terapia com células-tronco para a miopatia de GNE” (Stem 
Cell Therapy for GNE Myopathy) 
Palestrantes: Dr. Todd Malan, Roberta Çirişyan e Professor Alok Bhattacharya realizado 
em 28 de janeiro de 2017 

Mais de 45 participantes de várias partes do mundo juntaram-se a este webinário 

que discutiu a terapia com células-tronco e sua aplicação em pacientes com 

miopatia de GNE. O primeiro palestrante, Dr. Todd Malan (Innovative Cosmetic 

Surgery Center, Arizona, EUA) falou sobre as células-tronco presentes nos tecidos 

adiposos (gordura) de nosso corpo. Ele enfatizou que foi estudada a segurança do 

uso de células-tronco em geral (não especificamente para as doenças musculares) 

e a segurança é melhor do que a prevista anteriormente. Além disso, ele formulou 

hipóteses sobre o efeito positivo visto no grupo de estudo (não GNE ou doença 

muscular) que poderia ser em decorrência da liberação de uma variedade de 

substâncias suscetíveis ao crescimento e cicatrização de tecidos que ajudam a 

reparar os tecidos danificados. O palestrante seguinte, Prof. Alok Bhattacharya 

(Jawaharlal Nehru Universidade de Nova Deli), apresentou uma visão geral dos 

tipos diferentes de células-tronco. A Sra. Roberta Cirisyan, paciente com miopatia 

de GNE foi a terceira palestrante deste webinário. Ela discutiu o seu tratamento 

com células-tronco administrado pelo Dr. Stavros Alevrogiannis (Atenas, Grécia). 

A Sra. Cirisyan passou por um transplante de células-tronco em 2016 e começou 

a tomar várias vitaminas e minerais, de acordo com as recomendações do Dr. 

Alevrogiannis. Este não é um estudo clínico, mas um estudo exploratório em uma 

paciente. O tratamento continua e as conclusões serão apresentadas em uma 

data posterior. Depois de cada palestrante, houve uma sessão de perguntas e 

respostas. 

Folhetos 
A equipe GMI juntamente com muitos voluntários dedicados estiveram 

envolvidos na conscientização crescente sobre a miopatia de GNE na comunidade, 

fazendo e traduzindo folhetos que descrevem a miopatia de GNE em vários 

idiomas. Estes folhetos podem ser baixados de nosso site (www.gne-

myopathy.org). Além disso, enviamos estes folhetos e entramos em contato com 

médicos de todo o mundo informando sobre a miopatia de GNE. 

Pesquisa de pacientes 
A GMI desenvolveu também uma pequena pesquisa para recolher informações 

por parte dos pacientes sobre a eficácia de várias terapias/tratamentos/exercícios 

que estão sendo usados. Esta pesquisa foi concluída por mais de 50 pacientes. Os 

resultados da pesquisa estarão disponíveis em breve. 

 

Os interessados em ajudar-nos a alcançar nossos 
objetivos podem entrar em contato com a GMI em: 
wwgm.india@gmail.com 

Sudha Alok Shilpi 

Rushabh Tara Mona 

Imad 

Abdullah 

Membros da equipe GNE Myopathy International 

http://www.gne-myopathy.org/
http://www.gne-myopathy.org/
mailto:wwgm.india@gmail.com


Herança autossômica recessiva e 
miopatia de GNE 

A miopatia de GNE só pode ser herdada por um padrão autossômico recessivo. Isto 
significa que a doença só pode ser passada para um filho se tanto a mãe como o pai 
possuírem uma cópia do gene defeituoso, ou seja, ambos são “portadores” da doença. 
Quando dois portadores da mesma mutação no gene recessiva têm um bebê, a mãe ou o 
pai tem a chance de passar a mutação no gene ou a cópia ativa do gene para o bebê. 

10 dicas 
para famílias 

e cuidadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Conforme demonstrado na Figura 2, onde o gene contendo uma mutação recessiva é 
representada pelo “r” e a cópia ativa pelo “R”, existem quatro combinações possíveis da 
informação genética ser passada em cada gestação. Isto significa que em cada gravidez, há: 

 

1 - não portadores. 1 chance em 4 (25% de chance) do filho herdar as duas 

cópias do gene ativo e não ser afetado pela doença e não ser um 
portador genético. 
 

2  - portadores genéticos. 2 chances em 4 (50% de chance) do filho herdar 
a mutação no gene recessivo e a cópia ativa do gene dos pais e ele/ela 
será um portador genético não afetado pela doença, assim como os pais. 
 

3 - afetado. 1 chance em 4 (25% de chance) que terão um filho que herdará 
ambas as cópias da mutação no gene recessivo dos pais. Neste cenário, 
nenhuma produção do gene ativo será feita e o filho será afetado pela 
doença causada por este gene. 
  

O gene de GNE está 
localizado no 

cromossomo 9 
(localização exata 

9p13.3) 

1 em 4 chances de 
25% 

Mãe 
portadora 
genética 

óvulos 

Pai 
portador 
genético 

R = cópia ativa 
r = mutação recessiva espermatozoide 

não portador 
portadores 
genéticos afetado 

1 em 4 chances de 
25% 

2 em 4 chances de 
50% 

Genética - o básico 
• Seus genes contém as instruções para o seu 

organismo crescer, desenvolver e permanecer 

saudável. Algumas mudanças nos genes fazem 

com que tornem-se defeituosos, o que resulta na 

mensagem não estar sendo lida corretamente ou 

não ser lida pela célula. 
 

• Existem normalmente 46 cromossomos em cada 

célula, organizados em 23 pares. Cada par é 

passado para nós por parte de nossa mãe e o outro 

par por parte de nosso pai. 22 destes pares de 

cromossomos são numerados. Esses pares 

numerados são conhecidos como cromossomos 

autossômicos. O 23º par é constituído dos 

cromossomos sexuais denominados X e Y. Os 

homens têm um cromossomo X e um cromossomo 

Y e as mulheres têm duas cópias do cromossomo X. 
 

• Uma variação encontrada em um gene defeituoso 

é denominada uma mutação. Se uma doença 

genética ocorrer apenas quando ambas cópias do 

gene são alteradas, isto é denominado mutação 

recessiva. 
 

• Um gene autossômico é um gene localizado em 

um cromossomo numerado e afeta normalmente 

os homense as mulheres da mesma forma. 

ou 

Fig. 1: Imagem do cromossomo (cariótipo) mostrando o gene de GNE 

Fig. 2: Ilustração genética demonstrando a herança autossômica genética. 

A Rede de ação dos cuidadores(Caregiver 
Action Network, CAN) é uma organização 
sem fins lucrativos com base nos Estados 
Unidos da América que oferece educação, 
apoio de colegas e aos cuidadores, 
empenhados em melhorar a qualidade de 
vida de mais de 90 milhões de norte-
americanos que preocupam-se com as 
pessoas que amam que  tenham 
condições crônicas, incapacidades, 
doenças ou fragilidades da idade. Eles 
publicaram recentemente uma lista de 
dicas (abaixo) com o objetivo de ajudar as 
pessoas na função de cuidadores, 
inclusive aqueles que cuidam de pessoas 
com miopatia de GNE. O artigo na íntegra 
pode ser encontrado no website da CAN: 
www.rarecaregivers.org. Compartilhe 
este artigo com qualquer pessoa que você 
acha que poderá beneficiar-se das 
informações apresentadas. 
 

1. Busque ajuda de outros cuidadores. 
Você não está sozinho! 

2. Cuide de sua própria saúde para 
estar forte o suficiente para poder 
cuidar de quem você ama. 

3. Aceite a ajuda que lhe oferecerem e 
indique coisas específicas que as 
pessoas podem fazer para ajudá-lo. 

4. Aprenda a comunicar-se de forma 
eficaz com os médicos. 

5. Cuidar de pessoas é um trabalho 
árduo, portanto tenha intervalos de 
descanso com frequência. 

6. Preste atenção aos sinais de 
depressão e não deixe de pedir ajudar 
profissional quando precisar. 

7. Esteja aberto a novas tecnologias 
que podem ajudar você a cuidar da 
pessoa que ama. 

8. Organize as informações médicas 
para que estejam sempre atualizadas e 
à mão. 

9. Mantenha sempre os documentos 
legais em ordem. 

10. Dê crédito a você mesmo por fazer 
o melhor que pode em um dos trabalhos 
mais árduos que existem! 

 

 
 

http://www.rarecaregivers.org/


 

Mona Patel - Minha jornada até agora 
Mona é do Reino Unido, descendente da Índia e foi diagnosticada com miopatia 
de GNE em 2005. Mona é uma participante do registro GNEM-DMP e tem 
participado ativamente das campanhas de arrecadação de fundos com o foco 
específico de aumentar a conscientização sobre a miopatia de GNE. Abaixo, 
Mona fala sobre viver com a doença e compartilha algumas histórias sobre ela; 
observe que as experiências de Mona são dela mesmo, e não são 
representativas de todos os pacientes do estudo. 

Minha vida antes do diagnóstico 
Durante a minha adolescência e no início dos meus vinte anos, conquistei muitas coisas das quais tenho muito orgulho. Conclui uma 
marcha de 40,2 km (25 milhas) beneficente, saí de casa para frequentar a universidade, subi na Ponte da Baía de Sidney e mergulhei na 
Grande Barreira de Coral na Austrália. Inclusive dei luz à minha filha depois de 28 horas de trabalho de parto, com gás e ar apenas! 

Eu era também uma nadadora empenhada e gostava de participar de ioga, Pilates e dança antes da progressão da minha doença. Assim 

como qualquer adolescente ou jovem normal, eu tinha muitas esperanças e aspirações com relação ao meu futuro. Eu era uma pessoa 

saudável, ativa e muito independente até por volta dos meus vinte anos, quando a doença apareceu como um choque para mim e em 

especial para as pessoas amadas ao meu redor. Sempre abracei a vida e tudo que ela tinha a oferecer, mas não tinha ideia do que o futuro 

me reservava. 

Minha vida no momento 
Ao longo dos anos desde o início da doença, a miopatia de GNE tem lentamente me privado da minha força muscular, ao ponto de eu 
precisar depender de vários equipamentos/dispositivos de mobilidade para me ajudar nas atividades diárias e para me locomover. A 

miopatia de GNE é uma doença progressiva de perda muscular que começou a me afetar quando eu tinha 
26 anos. Estou em um estágio em que muito da minha mobilidade é limitada pela doença. Não posso 
correr, subir escadas e tenho a sensação constante de vulnerabilidade se eu cair. Não posso fazer coisas 
que a maioria das pessoas fazem naturalmente, como ir ao mercado para comprar pão, me vestir, pegar 
algo da estante ou coçar minha cabeça... (você entendeu, com certeza). Logo que eu começo a me ajustar, 
perco outra função, então tenho que começar o processo novamente; os desafios são infinitos e me deparo 
lamentando continuamente pela perda de outra capacidade. O pior é que a doença me faz sentir 
“necessitada” e tenho dificuldades em lidar com isto, mas eu não tenho escolha. A única coisa que posso 

escolher é como lidar com esta doença. 

 

Não deixando a miopatia de GNE me deter 
Criei estratégias para ajudar a administrar todas as mudanças insensíveis do meu corpo. Esta doença me 
ensinou sobre resiliência e empatia. Além disso, me ajudou a enfrentar barreiras e preconceitos de forma a 
fazer a diferença nas vidas de outras pessoas com deficiência. Então agora sou uma premiada Especialista 

em Igualdade e Diversidade trabalhando para uma Universidade premiada; sou uma agente de mudança (Agent for Change), uma 
arrecadadora de fundos e comecei a trabalhar no desenvolvimento do papel de uma ativista de pacientes. 

Esta doença trouxe pessoas boas, criativas, com muita força de vontade e inspiradoras na minha vida, e sou extremamente grata por isso. 

No entanto, a miopatia de GNE tem um efeito de oscilação devastador nas pessoas amadas à nossa volta. Nem todos possuem a força 

mental, nem a capacidade, para lidar com esta doença. Como pacientes, estamos desesperados, especialmente agora que estamos tão 

próximos de um tratamento para esta doença rara. Nossa comunidade de miopatia de GNE e as famílias lutam com a longa e complexa 

espera de tratamento a ser aprovado e somos muito gratos às empresas como a Ultragenyx que estão investindo em pesquisas, permitindo 

assim uma luz no fim do túnel, por vezes um túnel longo e escuro. Espero que um tratamento esteja disponível em breve, de forma que 

ninguém mais tenha que sofrer as experiências dolorosas da vida, decorrentes da experiência de viver com a miopatia de GNE. 

Olhando adiante e espalhando conscientização 
Ao longo do último ano estive envolvida em várias campanhas de arrecadação de fundos (o duatlo de Londres e o 
passeio de Londres a Paris de bicicleta) com o objetivo de aumentar a conscientização sobre essa doença genética 
rara no domínio público, apoiar novas iniciativas para trazer pesquisas existentes do laboratório para os pacientes 
e desenvolver métodos precisos para reduzir a frequência do diagnóstico incorreto. Estou também no processo de 
envolvimento com o papel de ativista de pacientes com distrofia muscular do Reino Unido (Muscular Dystrophy 
UK, MDUK). 

Poder do paciente 
Estou feliz em ver que a comunidade de pacientes com miopatia de GNE está tomando o controle e coletivamente 
indo adiante com mudanças importantes. A conscientização da doença por métodos como campanhas nas redes 
sociais, trabalho de caridade, webinários específicos sobre a doença e dias de pacientes foram todas bem-
sucedidas. Todas estas iniciativas ajudam a eliminar o isolamento, remover obstáculos e dar o suporte vital uns 
aos outros e aos cuidadores. Acima de tudo, isso nos inspira e nos fortalece para seguirmos adiante e nunca perder 
a esperança. 

 
Obrigado por ter lido minha história. Mona 

 

Tailândia: Fazenda de elefantes (2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premiação dos funcionários da 

Universidade Manchester 

Metropolitan, 2014 

Duatlo de Londres 2016 
“Você se importa porque sou raro” 

(You care because I’m rare) 

 


