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Nessa 8ª edição do boletim informativo da GNEM-DMP: 

• Dia do paciente Ultragenyx 2017 - Revisão

• Exercícios e miopatia associada ao GNE

• Biopsias musculares - o que são e porque são feitas por pessoas com miopatia
associada ao GNE

• Vivendo com uma doença neuromuscular e utilização de um computador
pessoal (maneiras de superar os desafios)

• Vitor Pinto - 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: GNEM@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 

Boletim informativo do GNEM-DMP 
Bem-vindo ao oitavo 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. 

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


 

 

Dia do paciente, 22 de abril de 2017 
O temático Dia da Terra estava repleto de alegria e energia à medida que as pessoas 
se juntaram para honrar e celebrar as pessoas afetadas por doenças raras durante o 
Dia anual do paciente, realizado no dia 22 de abril de 2017, na sede da Ultragenyx em 
Novato, Califórnia, EUA. 

Os convidados divertiram-se com jogos, artesanatos, exibições artísticas, comidas e 
música. O dia do paciente é uma oportunidade para membros da comunidade de 
doenças raras se conhecerem, se conectarem e trocarem histórias uns com os outros 
e com funcionários. Entre os palestrantes estavam o Dr. Emil Kakkis, diretor executivo 
da Ultragenyx, Majid e Lynn Jafar da Fundação Loulou e Lisa e Max Schill da Rede 
RASopathies. 

 

“Foi maravilhoso ver todos 
relaxando e se divertindo. Foi 
uma pausa incrível depois de 
toda carga pesada que 
carregamos durante a vida 
inteira na luta contra as doenças 
devastadoras em nossas 
famílias.” 

 

Tara Voogel (que tem seu próprio blog (www.taratalksgnemyopathy.blogspot.co.uk), onde ela 
discute os desafios e as percepções com que se depara no convívio com a miopatia 
associada ao GNE) estava presente nesse evento e apresentou a seguinte avaliação 
dos eventos do dia. 

“Os patrocinadores do evento pensaram com muito cuidado sobre as necessidades dos 
pacientes participantes. Uma “sala calma” foi acrescentada ao evento desse ano. 
Nesse espaço tranquilo, um grupo de pacientes com miopatia associada ao GNE, seus 
pais e cuidadores se juntaram e compartilhamos as festividades do dia. A “sala calma” 
nos proporcionou um ambiente de troca de dicas práticas e informações de qualidade 
sobre qual a melhor forma de lidar com os inúmeros desafios constantes com os quais 
nos deparamos com a miopatia associada ao GNE.”  

Tara também disse que, “quando um grupo de pacientes com miopatia associada ao 
GNE se reúne, parece que há uma compreensão implícita e uma sabedoria inata sobre 
onde, quando e como cada paciente precisa de ajuda. Embora alguns pacientes 
estivessem, na realidade, se conhecendo pela primeira vez, foi como se um grupo de 
amigos antigos estivesse se encontrando em uma ocasião promissora. A miopatia 
associada ao GNE - essa doença rara - é o denominador comum que permite que todos 
esses pacientes se juntem em um laço forte de amizade”.  

Para saber como se registrar ou participar de outros eventos de defesa dos pacientes 
organizados pela Ultragenyx, visite a página de eventos: www.ultrarareadvocacy.com 

 
 
O registro só é útil pelas informações que contém, 
por isso é importante que você mantenha os 
detalhes atualizados. Você será lembrado/a por e-
mail para preencher um outro conjunto de 
perguntas seis meses depois de concluir os 
questionários iniciais e depois, novamente, em doze 
meses. Entretanto, se algo mudar antes disso, p. ex. 
os detalhes do seu contato, lembre-se então de 
atualizar essas informações no registro também. 
 
Enquanto estiver atualizando os detalhes, lembre-se de 
verificar se você: 
Preencheu todos os questionários; quanto mais 
informações tivermos, mais útil será o registro. Os detalhes 
que você fornecer poderão ser úteis para informar 
pesquisas futuras e melhorar os padrões de tratamento. 
 
Carregou o seu relatório genético e a biopsia 
muscular; se você puder fazê-lo. Suas informações 
pessoais (nome, data de nascimento, país de residência) 
são mantidas de forma segura e nunca divulgadas a 
terceiros (inclusive a Ultragenyx), membros da família ou 
empresas comerciais. 
 

Atualize seus detalhes ao fazer log in na sua conta de 
registro: www.gnem-dmp.com 

 

  

 
 

 
Neuromuscular Disease Foundation - (EUA) 
www.curehibm.org 

 
Advancement of Research for Myopathies 
www.hibm.org 

 
Distal Muscular Dystrophy Patients Association - 
(Japão) www.enigata.com 

 
Associazione Gli Equilibristi HIBM – (Itália) 
www.gliequilibristi-hibm.org 

 
GNE Myopathy International 
www.gne-myopathy.org 

 
Muscular Distrophy UK - (Reino Unido) 
www.musculardystrophyuk.org 

 
The Sephardic Health Organization for Referral & Education 
www.shoreforlife.org 

 
Federación Española de Enfermedades Neuromusculares 
www.asem-esp.org 

 

Mantendo seus detalhes 
atualizados no registro 

 

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

Defesa do paciente 
em 

Fotos dos convidados da comunidade GNE que estavam presentes 

http://www.taratalksgnemyopathy.blogspot.co.uk/
http://www.ultrarareadvocacy.com/
http://www.gnem-dmp.com/
http://www.curehibm.org/
http://www.hibm.org/
http://www.enigata.com/
http://www.gliequilibristi-hibm.org/
http://www.gne-myopathy.org/
http://www.musculardystrophyuk.org/
http://www.shoreforlife.org/
http://www.asem-esp.org/


 

 
Exercício e miopatia associada ao GNE 

 
Nesse artigo, Dionne Moat, uma Fisioterapeuta de pesquisa neuromuscular, compartilha informações sobre uma grande variedade de tópicos relacionados a 
exercícios e mais especificamente, exercício relacionados a pacientes vivendo com miopatia associada ao GNE. 

“Em algum momento durante a sua trajetória de GNE você, provavelmente, ouviu a temida pergunta do seu fisioterapeuta ou outro profissional de cuidado de saúde 'você se 
exercita?'. A pergunta pode fazer você se sentir desconfortável com a resposta, quando você pensa: 'devo dizer a verdade?' e 'ah! eu detesto exercícios' ou 'eu não consigo me 
exercitar'. Há um bom motivo para que nós, fisioterapeutas, gostemos de falar sobre exercícios e, goste você ou não, os benefícios superam o lado negativo e espero que esse artigo 
esclareça tudo sobre exercícios - o bom, o ruim e o necessário!” 
 

O que é exercício? 
Exercício é definido como a “atividade que exige esforço físico, realizado para manter 
ou melhorar a saúde e o preparo físico”. (Dicionário Oxford) 

Qual a quantidade de exercício recomendada? 
Todos sabemos que “exercício é bom para nós”. O Governos do Reino Unido 
recomenda 150 minutos de atividade aeróbica moderada (isso é praticamente 30 
minutos de exercício cinco dias por semana) ou 75 minutos de atividade vigorosa e 
treino de força duas vezes por semana. (www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/physical-
activity-guidelines-for-adults.aspx). No entanto, essas são apenas orientações e é 
importante lembrar que qualquer atividade é melhor do que nenhuma e o que é 
adequado para uma pessoa pode ser muito diferente para outra. 

Benefícios do exercício 

 
Mas eu tenho miopatia de GNE... 
Há uma infinidade de indícios corroborando o exercício e seus benefícios na população 
saudável, mas ainda faltam provas sólidas sobre os efeitos e benefícios do exercício 
em pessoas com doenças neuromusculares. Contudo, o que foi identificado mostra 
que para a maioria não houve efeitos negativos e a partir daí podemos olhar para os 
benefícios encontrados na população saudável e traduzir isso aos efeitos potenciais 
em pessoas com doenças neuromusculares. 

Pessoas com doenças neuromusculares têm se mostrado menos ativas em 
comparação às pessoas sem doenças neuromusculares. Essa inatividade por si só pode 
ser prejudicial à saúde pois causa ganho de peso, maior perda de massa muscular ou 
atrofia por falta de uso do músculo saudável, podendo reduzir a energia e aumentar o 
cansaço e levar à dor nas articulações e nos músculos, eventualmente à piora da 
capacidade funcional, maior dificuldade em caminhar e uma qualidade de vida pior. 

Embora seja verdade que existem certas doenças neuromusculares em que se 
exercitar pode causar outros problemas e agravar os sintomas, devido à natureza da 
doença muscular, a miopatia de GNE não é uma dessas doenças, e quando realizado 
de forma sensata, o exercício é seguro, aconselhável e, com sorte, agradável! 

Benefícios para pessoas com condições de perda muscular 

 

Os músculos que são enfraquecidos em decorrência da sua doença, não podem ser 
fortalecidos através de exercícios. No entanto, como identificado, pessoas com essa 
doença são menos ativas e isso pode causar o descondicionamento ou atrofia por falta 
de uso. Isso ocorre quando os músculos saudáveis tornam-se fracos por não serem 
usados e o preparo físico é reduzido por esse fato, e não pela doença. O exercício pode 
reverter isso e este é apenas um dos benefícios possíveis. 

Qual tipo de exercício devo fazer? 
Existem vários tipos, níveis e intensidades diferentes de exercícios. Para muitas 
pessoas, quando se fala em exercício eles automaticamente imaginam levantamento 
de peso na academia ou uma corrida de 16 quilômetros. Não é isso! O exercício pode 
ser adaptado de acordo com a capacidade das pessoas e lembre-se QUALQUER 
ATIVIDADE É MELHOR DO QUE NENHUMA! 

O exercício aeróbico é uma atividade que aumenta a frequência cardíaca e 
respiratória. Esses exercícios são bons para melhorar o seu preparo físico em geral, ou 
seja, o seu coração e seus pulmões, e podem ajudar no controle de peso. Exemplos de 
exercícios aeróbicos incluem 
natação, corrida e ciclismo. 
Pessoas com miopatia associada 
ao GNE apresentam, 
normalmente, fraqueza nas 
pernas e nos braços, o que pode 
dificultar esses tipos de 
exercícios; existem, no entanto, 
muitas alternativas que ainda 
podem apresentar benefícios, 
como caminhada, fazer limpeza 
doméstica ou jardinagem, 
basicamente qualquer coisa que faça você respirar com um pouco mais de dificuldade. 

O exercício de fortalecimento concentra-se em exercitar os músculos muitas 
vezes com resistência, como o uso de pesos. Não é aconselhável levantar pesos 
pesados e para algumas pessoas, qualquer levantamento de peso pode ser 
desaconselhável. Há, no entanto, alternativas para o fortalecimento de músculos e a 
maioria dos exercícios pode ser adaptada. Uma orientação preliminar é que você deve 
conseguir realizar oito repetições do exercício. Por exemplo, se você for realizar 
apenas quatro repetições antes de seus músculos ficarem cansados, você deve, então, 
reduzir o peso. Para algumas pessoas, se elas apresentam fraqueza significativa, 
levantar peso de 
qualquer tipo não é 
aconselhável, porém, 
exercícios alternativos 
como pilates ou 
alongamento podem ser 
adequados. 

Como se sabe, infelizmente não sabemos de uma cura para a miopatia associada ao 
GNE e os exercícios não conseguem manter a doença sob controle. PORÉM, você tem 
o controle de se manter em forma, saudável e o mais ativo possível, o que pode ajudar 
a mantê-lo o mais saudável possível mental e fisicamente, permitindo manter a função 
e a qualidade de vida. Encontrar a motivação para começar um programa de exercícios 
e torná-lo parte de sua rotina pode ser a parte mais difícil. Encontrar algo que você 
goste de fazer ou que você pode fazer com amigos ou em um grupo pode ajudar você 
a perseverar. Um bom começo é ler esse documento da MDUK 
(www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/05/Exercise-advice-for-adults.pdf), 
pois ele apresenta muitas informações úteis e positivas, e você também pode falar 
com o seu clínico geral ou fisioterapeuta sobre qual tipo e nível de exercício é 
adequado para você, mas lembre-se: qualquer atividade é melhor do que nenhuma! 

Reduz o risco de doenças 

Reduz a fadiga 

Controla o peso 

Melhora o sono 

Melhora o bem-estar mental e o humor 

Melhora a função cardíaca e 
pulmonar 

Mantém ou melhora a 
amplitude do movimento nas 
articulações 

     
  

ATIVIDADE ALTERNATIVAS 

CORRIDA JARDINAGEM, LIMPEZA DOMÉSTICA, CAMINHADA 

NATAÇÃO HIDROGINÁSTICA, EXERCÍCIOS AQUÁTICOS 

CICLISMO BICICLETA 
ERGOMÉTRICA 

EXERCÍCIO DE 
PEDALAR 

ATIVIDADE ALTERNATIVAS 

ACADEMIA GINÁSTICA, IOGA, PILATES 

Pode prevenir ou reduzir o 
descondicionamento 

Pode reduzir a dor 

Pode melhorar e manter a 
função, ou seja, caminhar 

http://www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/physical-activity-guidelines-for-adults.aspx
http://www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/physical-activity-guidelines-for-adults.aspx
http://www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/05/Exercise-advice-for-adults.pdf


 

 
Uma biopsia muscular é, por vezes, realizada em um indivíduo que apresenta problemas significativos com seus músculos (dor/fraqueza 
muscular). É uma forma dos médicos responsáveis por seu cuidado de saúde avaliarem as causas subjacentes da doença muscular e 
iniciarem um plano de tratamento. A distrofia muscular do RU (Muscular Dystrophy UK, MD UK) publicou recentemente um artigo que 
cobre muitos tópicos relacionados às biopsias musculares, em especial as biopsias realizadas em pessoas com doenças neuromusculares. 
Abaixo encontram-se os aspectos principais do artigo em relação à miopatia associada ao GNE (visualização completa em: 
www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/02/Muscle-Biopsies-2017.pdf  
 
O que é uma biopsia muscular? 
Uma biopsia muscular é um procedimento em que uma pequena amostra do músculo, 
normalmente do tamanho de uma semente de uma laranja, é tirada e examinada com 
um microscópio. Essa biopsia é considerada como um procedimento “menor” e é, 
normalmente, realizado no ambulatório sob anestesia local ou como um caso 
ambulatorial sob anestesia geral ou local. O médico normalmente solicita uma biopsia 
muscular para auxiliar no diagnóstico após um exame físico, testes sanguíneos e 
possivelmente uma eletromiografia (EMG). 

Algumas pessoas talvez passem por um exame de RM antes de realizarem uma biopsia 
muscular. Uma RM é um exame de imagem em que ondas de rádio geradas pelo 
computador e um campo magnético poderoso produzem imagens detalhadas das 
estruturas do organismo, podendo detectar distúrbios musculares degenerativos. 

Em que consiste? 
Uma biopsia muscular pode ser realizada em qualquer um de vários músculos 
diferentes, normalmente da coxa, braço, ombro ou músculos da panturrilha (músculo 
da coxa no caso de pessoas com miopatia associada ao GNE). Seu médico recolherá a 
amostra do músculo afetado pela sua doença suspeita, mas que não está gravemente 
comprometido. O músculo crescerá novamente com o tempo. Uma biopsia muscular 
não aumenta a fraqueza muscular. Durante a biopsia, há pouco ou nenhum 
desconforto. Você pode sentir uma pressão ou um puxão. 

Há dois tipos diferentes de biópsia muscular. 
1. Biópsia com agulha 
Uma biópsia com agulha significa a inserção de uma agulha, com cerca de 5 mm de 
diâmetro, no seu músculo. Quando a agulha é retirada, ela tem dentro uma pequena 
amostra do músculo que é tirada para análise. 

A cicatriz da biopsia com agulha é muito 
pequena e é fechada com fitas estéreis e um 
curativo. Você não vai precisar levar pontos. 
Uma biópsia com agulha é um procedimento 
especializado e realizado apenas em 
pacientes ambulatoriais, ou como caso 
ambulatorial em alguns centros no Reino 
Unido. 
 
2. Biópsia aberta 
Uma biópsia aberta significa fazer um corte na sua pele e retirar uma amostra 
muscular. O corte tem, normalmente, alguns centímetros de comprimento. Uma vez 
realizada a amostra, o corte é fechado com pontos. A cicatriz de uma biópsia aberta é 
maior do que a cicatriz de uma biópsia com agulha, pois retirou-se uma amostra 
muscular maior. Uma amostra maior é, por vezes, necessária, tornando menor a 
necessidade de uma segunda biópsia. 

As duas biópsias possuem vantagens e desvantagens. Hospitais diferentes 
normalmente preferem usar métodos diferentes. 
 
O que os patologistas estão procurando? 
Patologistas são médicos que diagnosticam doenças através do exame de amostras 
celulares e teciduais. Eles analisarão o tecido obtido de uma biópsia muscular. O 
músculo afetado pela condição de perda muscular é bem diferente do músculo normal 
(Figura 2). O músculo saudável apresenta uma aparência característica e é composto 

por fibras bem ligadas, com tamanhos mais ou menos uniformes. O músculo afetado 
se diferencia na apresentação, dependendo da doença real que o afeta. 

Fig. 2: Algumas características das biópsias de músculo afetado e não afetado 

 
As biópsias musculares nem sempre fornecem informações suficientes que permitam 
ao médico apresentar um diagnóstico definitivo sobre a doença que está sendo 
apresentada, pois uma característica indicativa específica de uma doença particular 
pode não surgir na biópsia. Entretanto, quando a biópsia é analisada em conjunto com 
os sintomas clínicos do paciente, isso permite a criação de um plano de tratamento 
personalizado para auxiliar o paciente nos aspectos diários da vida. De forma a obter 
um diagnóstico definitivo, uma pessoa poderá precisar realizar um exame genético, 
em que um profissional de cuidados de saúde analisará o DNA, em um simples exame 
sangue, para encontrar mudanças nos genes que podem causar a doença. 

Se você quiser mais informações sobre as biópsias musculares ou exames genéticos, 
você deve conversar com o seu médico para discutir suas circunstâncias individuais. 
Para consultar uma lista de laboratórios que realizam exames genéticos em seu país, 
acesse os seguintes sites para obter mais informações: 

Orphanet: (www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs.php?lng=EN) 
GNE Myopathy International: (www.gne-myopathy.org/Diagnostic_Centres.html) 
The Genetic Alliance UK: (www.geneticalliance.org.uk/services.htm) 

Biopsias musculares 
O que são e por que muitas vezes são 

realizadas em pessoas com miopatia de GNE 
para ajudar com o diagnóstico 

Fig1: Exemplo de uma biópsia muscular 
com agulha 

Músculo controle (não afetado) 

•Fibras celulares de tamanhos 
parecidos (A) 
•Fibras celulares de cores 
parecidas 
•Núcleos celulares localizados 
na borda de cada fibra celular 
•Sem inflamação de células 

Músculo (afetado) de GNE 

•Estrutura da fibra celular não tão 
homogênea quanto o músculo 
controle 
•Variação no tamanho celular (C) 
•Mais tecido adiposo presente 
(músculo substituído) (D) 

(Vacúolo marginado) 

Músculo deltoide 

Biópsia com 
agulha 

Úmero 

http://www.musculardystrophyuk.org/app/uploads/2015/02/Muscle-Biopsies-2017.pdf
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/ClinicalLabs.php?lng=EN
http://www.gne-myopathy.org/Diagnostic_Centres.html
http://www.geneticalliance.org.uk/services.htm


 

 
Vivendo com doenças neuromusculares e utilização de um computador pessoal 
(Formas de superar os desafios) 
Alguns participantes do registro GNEM-DMP entraram em contato com a equipe de curadoria nos últimos meses para nos informar sobre as 
dificuldades que eles estão tendo em utilizar um computador pessoal (PC) de mesa ou laptop por longos períodos, devido ao efeito da 
miopatia de GNE em seus organismos. Pessoas com miopatia de GNE podem começar a sentir a deterioração muscular nos 
antebraços/punhos/mãos à medida em que a doença progride com o passar do tempo. Nem todas as pessoas diagnosticadas com miopatia 
de GNE terão perda muscular até não poderem utilizar um PC/laptop como faziam anteriormente. No entanto, algumas pessoas (inclusive 
alguns participantes do registro) precisam adaptar a forma como eles usam um PC/laptop, pois os métodos tradicionais podem ser 
desconfortáveis/impossíveis com o passar do tempo. 

Alguns participantes relataram que, com o passar do tempo, ao usarem um 
teclado padrão tradicional (com teclas) e/ou um dispositivo apontador do 
computador (mouse), a progressão da doença causou uma frustração 
crescente e exigiu um aumento de esforço físico, especialmente ao inserir 
textos mais longos. Um participante explicou que digitar, no momento, está 
restrito a um dedo (por mão) e o uso do teclado está consideravelmente 
mais lento pela necessidade de reposição de suas mãos entre os toques do 
teclado. Esse paciente explicou que tem sido cada vez mais difícil selecionar 
as teclas desejadas e, por vezes, ele acaba por tocar na tecla errada (ou em 
duas teclas adjacentes de uma vez), ou está, na realidade, com dificuldades 
com a força usada para selecionar as teclas, resultando em letras 
aparecendo múltiplas vezes como erro. 

A equipe de curadoria pensou que seria útil se investigássemos algumas 
adaptações de TI atuais disponíveis para uso, algumas das quais você já deve 
saber, e outras que você ainda não conhece. Investigaremos as adaptações 
de TI específicas que achamos que serão benéficas para um grupo 
abrangente de pessoas com doenças neuromusculares como a miopatia de 
GNE. 
 

Teclado na tela 
Os computadores Windows e Apple apresentam uma série de ferramentas de “acesso 
fácil” que permitem aos usuários alterar a forma como o teclado e o mouse operam 
no sistema. 

Uma função é a função “teclado 
na tela”. Um teclado na tela é 
parecido com a imagem de um 
teclado na tela. As letras podem 
ser selecionadas no teclado 
usando o mouse, o que significa 
que a pessoa pode digitar o texto 
na tela sem ter que usar o teclado. Essa ferramenta é útil para qualquer pessoa que 
tenha dificuldades para teclar usando um teclado tradicional, mas que ainda consegue 
usar um mouse para operar um computador. Outras informações sobre o teclado na 
tela são apresentadas no site NHS (links abaixo): 

www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Windows-on-screen-keyboard-in-Windows-7.html 
www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Mac-OSX-on-screen-keyboard.html 
 

Mouse trackball 
O mouse trackball é um dispositivo apontador que consiste em uma esfera dentro de 
uma cavidade, como um mouse de ponta cabeça com a esfera protuberante exposta. 
O usuário rola a bola com o polegar, dedos ou com a palma da mão para mover o 
apontador. O mouse trackball é ideal para pessoas com problemas nos dedos devido a 

rolagem em uma roda convencional. 
Outro benefício desse estilo de mouse é 
que ele não se limita a usar o 
dispositivo em uma superfície plana, o 
que se torna ideal para qualquer pessoa 
que prefere segurar o mouse na perna, 
por exemplo. 

Apps para dispositivos móveis 
Existem certos Apps disponíveis para baixar que conseguem transformar o seu 
smartphone/tablet em um controle remoto universal, permitindo que você use o seu 
dispositivo como teclado ou mouse para operar um PC ou laptop. Alguns participantes 
podem descobrir que são capazes 
de operar com sucesso um teclado 
touchscreen ou usar os 
dedos/apontadores na rolagem de 
um dispositivo móvel com mais 
facilidade do que um teclado 
padrão ou mouse. Um App como 
esse que encontra-se disponível é 
produzido por uma empresa 
chamada Unified Remote 
www.unifiedremote.com e 
encontra-se disponível para 
dispositivos Android, iPhone e Windows Phone. 
 

Reconhecimento de voz 
Se você digita devagar ou tem dificuldades ou desconforto ao usar um teclado, um 
software de reconhecimento de voz permite que você fale com o seu computador 
usando fones de ouvido de forma que seja digitado na tela o que você falar no 
microfone. Existem várias empresas que desenvolveram softwares para ditado digital, 
no entanto, existem versões gratuitas desse software disponíveis a qualquer pessoa 
com computadores Windows ou Apple, portanto antes de gastar dinheiro com um 
software avançado, tente antes uma versão gratuita. Outras informações encontram-
se no site NHS: www.nhs.uk/accessibilityhelp/Keyboard-talking.html 
 

Camera Mouse 
O camera mouse é um programa gratuito 
que permite que o usuário do computador 
controle o apontador do mouse ao mexer a 
cabeça. O “clique” pode ser feito ao fazer o 
apontador do mouse entrar no local da tela 
que irá então clicar, assim como qualquer 
mouse normal faria. O público principal 
para esse programa são as pessoas que não 
possuem um controle seguro das mãos, 
mas que podem mexer a cabeça. Você 
precisará de uma webcam integrada ou 
uma webcam USB padrão no monitor do 
seu computador, ou perto dele, para poder 
usar esse software. Esse programa foi 
desenvolvido no Boston College. 
www.cameramouse.org/about.html 
 
 
 
Se você tiver perguntas sobre qualquer um dos softwares ou dispositivos mencionados 
nesse artigo, não hesite em contatar a equipe de curadoria (GNEM@treat-nmd.eu) 
para mais informações. Do mesmo modo, se você tiver perguntas sobre os dispositivos 
adaptativos ou questões relativas as suas capacidades ambulatoriais, converse com o 
seu médico para obter mais informações sobre o suporte disponível para você em sua 
cidade. Os softwares e os dispositivos descritos nesse artigo não são endossados pela 
equipe de curadoria, o artigo é para fins de informação apenas. 

Uma captura de tela do teclado na tela no Windows 

Uma série de tipos de mouse de computador 
trackball 

Uma captura de tela mostrando o 
software de camera mouse 

http://www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Windows-on-screen-keyboard-in-Windows-7.html
http://www.nhs.uk/accessibilityhelp/Using-Mac-OSX-on-screen-keyboard.html
http://www.unifiedremote.com/
http://www.nhs.uk/accessibilityhelp/Keyboard-talking.html
http://www.cameramouse.org/about.html
mailto:GNEM@treat-nmd.eu


 

Vitor Pinto - minha história até agora 
Vitor tem 39 anos e vive na cidade do Porto, a segunda maior cidade de 
Portugal. Ele foi diagnosticado com miopatia de GNE em 2012 e tem sido 
um participante ativo no registro GNEM-DMP desde 2014. Abaixo, Vitor 
fala sobre viver com a doença e compartilha algumas histórias sobre ele - 
por favor, note que as experiências de Vitor são dele mesmo, e não são 
representativas de todos os pacientes do estudo. 
Assim como todas as pessoas diagnosticas com miopatia de GNE, antes dos meus sintomas 
surgirem eu levava uma vida normal. Eu jogava futebol, corria - coisas que a maioria dos 
adolescentes faz. Com cerca de 15 anos de idade comecei a parar de praticar tantos esportes e 
passei a dedicar meu tempo livre à música, comecei, particularmente, a aprender a tocar 
bateria.  

 

Meus primeiros sintomas 
Lembro-me que tinha cerca de 22 anos de idade quando um dia encontrei meus amigos para jogar futebol e reparei pela primeira vez uma mudança 
no meu corpo... foi a primeira vez que me senti um pouco estranho. Quando me passavam a bola eu perdia meu equilíbrio, não conseguia entender o 
que estava acontecendo comigo. Num primeiro momento, pensei que talvez isso estivesse acontecendo porque eu já não fazia tanto esporte como 
antes e eu estava um pouco fora de forma. 

Depois desse evento, decidi frequentar uma academia local e comecei a me exercitar mais regularmente. No entanto, rapidamente percebi que não 
progredia da forma que imaginei. Meus músculos ficaram do mesmo jeito de antes de eu começar a me exercitar e reparei que à medida em que os 
corpos dos meus amigos estavam mudando devido ao aumento dos exercícios, meus músculos permaneciam iguais. Foi nesse momento que reparei 
também que quando eu corria, tinha que me esforçar muito mais do que antes para cobrir a distância. 

 
 

Buscando um diagnóstico 
Por diversos anos consultei vários médicos e especialistas diferentes, e todos me davam um diagnóstico 
diferente do outro. Eu não sabia o que fazer nessa época e continuei com minha vida; isso foi até 2004, 
quando com 26 anos senti que estava deteriorando mais rapidamente e senti uma falta de força 
específica nos meus pés. Naquele momento, decidi ir ao Hospital São João na minha cidade do Porto. 
Entretanto, apenas em 2012 fui finalmente diagnosticado com miopatia de GNE. Lembro-me de quando 
me falaram sobre a doença, e que não havia cura disponível no momento, e eu me preocupei. 

Lembro-me da primeira vez em que usei calçados especiais para me ajudar com o pé caído; foi a pior 
coisa que poderia ter acontecido comigo nessa fase da minha vida. Parecia que eu estava restringindo 
meus movimentos enquanto eu caminhava. Também não conseguia usar os calçados que eu tinha, o que 
foi muito frustrante. Isso foi até eu descobrir Foot-Up (uma órtese leve para o tornozelo-pé que oferece 
um suporte dinâmico para o pé caído) e os problemas que eu tinha com os calçados desapareceram; me 
senti muito mais livre nessa ocasião. 

Comunicando com a comunidade GNE 
Decidi tentar e investigar mais sobre a miopatia de GNE ao buscar informações na internet, mas descobri que o que estava disponível para eu ler era 
muito vago e não me ajudava necessariamente. Não consegui saber sobre a doença tanto quanto eu gostaria. Isso foi até eu encontrar alguém através 
do Facebook, que também tinha sido diagnosticada com miopatia de GNE e ela me apresentou a um grupo fechado do Facebook. Ao fazer parte desse 
grupo, consegui encontrar todas as informações que precisava, inclusive informações sobre estudos clínicos que estavam sendo realizados como parte 
do trabalho realizado pela Ultragenyx Pharmaceutical Inc. no tratamento da miopatia de GNE. Embora eu tenha o benefício de viver em um país 
relativamente calmo com bom clima, Portugal é, infelizmente, não tão forte economicamente como os outros países europeus. No momento, eu não 
trabalho devido a minha doença, mas devido à infraestrutura em Portugal, não recebo suporte financeiro suficiente do estado conforme eu necessito. 

Levando a vida como normal 
Durante minha luta contra essa doença, tive a sorte suficiente de estar cercado por um 
grupo grande de pessoas que podem me apoiar. Minha esposa, juntamente com minha 
família e amigos são as pessoas que me dão força e me permitem continuar a viver com 
um sorriso no rosto. A música tem sido também um grande escape para mim. Sou 
vocalista em uma banda e toco bateria em outro. Vou continuar tocando bateria até eu 
não ter mais força! Minha rotina do dia-a-dia consiste em levar minha filha para a escola 
de manhã, levar o cachorro para passear no parque e, às vezes, vou à aula de CrossFit para 
me exercitar e também ensaio com minha banda regularmente. Ainda consigo fazer 
muitas atividades diárias em casa com certo nível de normalidade. Resumindo, levo uma 
vida normal, porém com algumas limitações. 

 
 

 

Cantando em uma das bandas das quais faço parte 

Alongando antes de se exercitar na academia 

Tocando bateria - um instrumento que toco como parte de 
uma banda 

Obrigado por ter gasto seu tempo para ler minha história, Vitor 


