
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 nono 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.

Nessa 9ª edição do boletim informativo da GNEM-DMP: 

 Achados do estudo clínico UX001-CL301

 Destaques do simpósio de 2017 sobre miopatia associada ao GNE da Fundação
de doença neuromuscular (Neuromuscular Disease Foundation)

 Encontro de pacientes italianos com GNEM organizado pela National
Associazione Gli Equilibristi

 A miopatia associada ao GNE sob o olhar dos cuidadores

http://www.facebook.com/NDF.HIBM
http://www.curehibm.org/contact-us.html
http://www.gliequilibristi-hibm.org/
http://www.treat-nmd.eu/


MRCC-UX001-00071

Prezada comunidade de pacientes com miopatia associada ao GNE, 

Divulgamos notícias extremamente desanimadoras sobre o nosso estudo de fase 3 do UX001 (Ace-ER, Aceneuramic Acid Extended 
Release [Ácido Aceneurâmico de Liberação Prolongada]), que não mostrou eficácia no tratamento da miopatia associada ao GNE. 
Não confirmamos o benefício de preservar a força dos braços de participantes tratados com Ace-ER, conforme esperávamos do 
nosso estudo de fase 2. Se houve algum efeito, ele foi pequeno e os outros desfechos não forneceram nenhuma comprovação de 
eficácia. A segurança foi aceitável, conforme observado anteriormente. Podemos afirmar que os pacientes estavam tomando o 
medicamento com base em sua concentração sérica de ácido siálico. Acredito que a equipe clínica da Ultragenyx desenhou e 
conduziu um estudo de máxima qualidade, mas, infelizmente, o efeito do tratamento não foi confirmado. 

Estamos procurando descobrir por que não funcionou e não há uma resposta perfeita. Está claro que os pacientes incluídos neste 
estudo eram mais fortes na avaliação inicial, mas isso havia sido planejado nos critérios de inclusão: incluir pessoas com mais 
músculos a perder, com base nos dados que obtivemos na fase 2. Esses pacientes da fase 3 não pioraram tão rápido quanto 
esperado, mas, ainda assim, perderam força nos braços e o Ace-ER não produziu efeito significativo. Pode haver outras pequenas 
diferenças entre os estudos, mas elas não são as únicas responsáveis pela falta de eficácia em estabilizar os pacientes. O estudo de 
fase 2 foi pequeno e o estudo de fase 3 foi muito maior; portanto, ele fornece um melhor conjunto de dados para conclusões. Sem 
um caminho aberto para a aprovação do produto e sem nenhum resultado positivo, tivemos que encerrar o programa e nos 
concentrar em outras questões da empresa. 

Estamos desolados por não podermos oferecer aos pacientes dos nossos estudos ou aos que fazem uso passivo nem mesmo uma 
terapia moderada, e lamentamos profundamente que seu futuro dependa agora de outros trabalhos de pesquisa em andamento. 
Conduziremos essa transição de forma suave para que não haja uma interrupção abrupta. Sabemos que este é um momento 
traumático para os pacientes dos nossos estudos e para todos que sentem que o medicamento está ajudando. Não podemos 
iniciar uma nova terapia em pacientes que ainda não tomam Ace-ER. Quer estejam tomando o Ace-ER ou não, a comunidade de 
pacientes com miopatia associada ao GNE não pode perder a confiança nas pesquisas e precisa participar de outros estudos 
clínicos que ajudem a conseguir a aprovação de um tratamento eficaz. Para participar de outros estudos clínicos, os pacientes 
provavelmente não poderão estar usando o Ace-ER. 

Apesar de não conseguirmos a aprovação do Ace-ER, com certeza contribuímos para essa área e isso é muito importante para o 
desenvolvimento de qualquer terapia. A miopatia associada ao GNE é uma doença mais amplamente conhecida agora entre as 
pessoas em geral além de médicos e pacientes. Ela está sendo diagnosticada com mais frequência com o programa de diagnóstico 
que apoiamos. Estabelecemos e disponibilizamos novos métodos e parâmetros para medir a força muscular e a capacidade do 
paciente de miopatia associada ao GNE, além de conseguirmos a aceitação desses parâmetros em nível regulatório. A FDA e a 
EMA conhecem a doença agora e hoje existem vias regulatórias. Nossos dados naturais do histórico do DMP são extremamente 
valiosos e, conforme planejado, todos os dados serão disponibilizados para outras pesquisas sobre a doença por meio de nosso 
relacionamento com a rede TREAT-NMD. Por fim, continuaremos nosso trabalho de pesquisa para desenvolver uma melhor 
terapia de reposição no nosso programa de pró-fármaco de ácido siálico. Se pudermos comprovar que ele tem uma eficácia 
significativa em modelos animais, talvez possamos voltar à clínica futuramente. Não sabemos quando isso será possível, mas o 
trabalho está em andamento. Enquanto isso, esperamos ver pacientes participando de outros programas clínicos e lutando contra 
essa doença em todos os lugares, todos os dias, o tempo todo, até surgir uma solução. 

Obrigado por tudo o que vocês fazem. 

Emil 

Para ler o comunicado de imprensa oficial da Ultragenyx (22 de agosto de 2017), clique aqui http://ir.ultragenyx.com/releasedetail.cfm?releaseid=1037951

Achados do estudo 
clínico UX001-CL301

http://ir.ultragenyx.com/releasedetail.cfm?releaseid=1037951


Simpósio de 2017 da Fundação de 
doença neuromuscular - Destaques

O 4º Simpósio Anual sobre miopatia associada ao GNE (HIBM) foi um evento de dois dias que ocorreu 
em 24 e 25 de agosto na Universidade da Califórnia, Los Angeles, EUA. 

O encontro incluiu apresentações, mesas redondas e grupos de discussão personalizados para 
pacientes, cuidadores, cientistas, médicos e profissionais do setor presentes. Entre os 
apresentadores, encontravam-se vários dos principais formadores de opinião sobre diversos tópicos 
do interesse da comunidade de miopatia associada ao GNE (mais detalhes abaixo). A NDF transmitiu 
o evento ao vivo no Facebook, muitas apresentações já foram publicadas na página da organização e 
estão disponíveis para qualquer pessoa: www.facebook.com/NDF.HIBM 

 Dr. Nishino, Instituto Nacional de Neurociência (National Institute of Neuroscience), Tóquio, Japão - Genética da miopatia associada ao GNE e possíveis estratégias 
terapêuticas (GNE myopathy genetics and potential therapeutic strategies) 

 Dr. Lochmüller, Newcastle upon Tyne, Reino Unido - História Natural - Programa de Monitoramento de Doenças- DMP (Natural History-Disease Monitoring 
Program- DMP) 

 Dra. Stella Rosenbaum, Centro Médico Hadassah, Jerusalém, Isarel, - Modelo de GNE em camundongos e bioquímica da enzima do GNE (GNE mouse model and 
GNE enzyme biochemistry)

 Dra. Marjan Huizing, Institutos Nacionais de Saúde (National Institutes of Health, NIH) - Atualização do estudo de fase 2 dos NIH sobre o uso do ManNAc na 
miopatia associada ao GNE (Update on NIH Phase 2 study of ManNAc in GNE Myopathy) 

 Dra. Madhuri Hegde, Perkin Elmer, Atlanta, Geórgia, EUA - Testando a Miopatia associada ao GNE - novas tendências em testagem genética (Testing for GNE 
Myopathy - new trends in genetic testing) 

 Dr. Siavash Kurdistani, Universidade da Califórnia (UCLA), Dr. Hossein Khademian, Irã - Arquitetura genética da hIBM na população judaica iraniana (Genetic 
architecture of hIBM in Iranian Jewish population) 

 Dr. Zohar Argov, Dra. Laura Rufibach, Dr. Perry Shieh, Dr. Hank Mansbach, Dra. Marjan Huizing, Dr. Tahseen Mozaffar conduziram um debate interativo para 
discutir pesquisas sobre miopatia associada ao GNE. 

 Dr. Jerry Mendell, Nationwide Children's Hospital, Columbus, Ohio, EUA - Terapia gênica 

Ocorreram sessões interativas paralelas no segundo dia do simpósio. Enquanto pacientes e cuidadores participavam de oficinas que abordaram tópicos como 
exercício, nutrição, meditação e ferramentas para utilização de serviços de saúde, cientistas, médicos e membros da diretoria da NDF estavam envolvidos em um 
debate proveitoso sobre os rumos da pesquisa terapêutica e sobre como conseguir um melhor compartilhamento de dados entre diferentes grupos de pesquisa em 
miopatia associada ao GNE. Todos concordaram que é necessário buscar diferentes vias terapêuticas e pesquisa básica e translacional por meio de um trabalho 
colaborativo de todos os interessados. Isso inclui um esforço contínuo por parte do registro para apoiar estudos clínicos futuros no recrutamento e em outras 
“atividades de preparação para o estudo”. 

Se você tiver alguma pergunta sobre este evento ou se desejar entrar em contato diretamente com a organização, visite o site (www.curehibm.org/contact-us.html). 

Gli Equilibristi HIBM
Primeiro Encontro Nacional de pacientes com miopatia 
associada ao GNE - Informar, Conhecer e Compartilhar 

Sábado, 16 de setembro em Catânia, Sicília, Itália

A “Gli Equilibristi HIBM” é uma associação sem fins lucrativos, inscrita na Associação ONLUS (registro D. Lgs. n. 460, 4.12.1997), cujo principal objetivo é 
divulgar informações sobre a miopatia associada ao GNE, uma doença muscular rara para a qual ainda não há tratamento ou cura disponíveis. A associação 
foi fundada em 20 de abril de 2012 e sua missão é angariar fundos para promover a apoiar pesquisas médicas e científicas destinadas ao estudo dessa doença; 
criar uma rede entre as pessoas afetadas pela miopatia associada ao GNE, fornecendo atualizações constantes e imediatas sobre a doença; e tornar-se um 
meio de comunicação que possibilite encontros de apoio mútuo e debates úteis. 

Valeria Pace, representante legal da associação de pacientes da “Gli Equilibristi HIBM”, cuja sede legal está localizada em San Giovanni La Punta, via 
Sottotenente Scalia 19, 95037 Catânia, organiza o seguinte evento: Primeiro Encontro Nacional de pacientes com miopatia associada ao GNE - Informar, 
Conhecer e Compartilhar (“First National Meeting for GNE myopathy patients – Inform, Know and Share”), a ser realizado em Catânia, no Hotel Nettuno, em 16 
de setembro de 2017. 

O encontro acontecerá ao longo de um dia, passando por palestras científicas e de especialistas e depoimentos ao vivo. Na primeira metade, caracterizada por 
encontros e debates científicos, os médicos fornecerão informações sobre o conhecimento atual disponível sobre miopatia associada ao GNE e estudos e 
experimentos em andamento, e responderão a todas as perguntas dos pacientes explicando as informações mais recentes, esclarecendo dúvidas e eliminando 
receios e convicções infundadas ou incorretas. 

Durante o debate da segunda metade, os pacientes que desejarem poderão, com o apoio de um moderador que também facilitará a discussão, compartilhar 
suas histórias e experiências com os demais participantes a fim de gerar uma discussão que promova a conscientização e a esperança. Acredito que é muito 
importante fazer com que os pacientes se sintam responsáveis e protagonistas da sua própria vida, que sejam capazes de estimular a conscientização sobre 
sua doença e que não sejam apenas espectadores. Criar uma conexão com outros pacientes e com a sociedade em sua totalidade, através de tudo e apesar de 
tudo. 

Além disso, o Dr. Behin de Paris, França, também participará do simpósio e apresentará uma atualização clínica sobre o GNEM em italiano! 

Para mais informações sobre este evento, visite o site da organização (www.gliequilibristi-hibm.org/)

Fotografia da mesa redonda durante a apresentação de sexta-feira

http://www.facebook.com/NDF.HIBM
http://www.curehibm.org/contact-us.html
http://www.gliequilibristi-hibm.org/


Quando eu tinha trinta e poucos anos, os desafios que enfrentava eram muito semelhantes aos de outras 
pessoas da minha idade, tentando dar conta da minha vida enquanto criava quatro filhos pequenos. 

Meu marido e eu trabalhamos muito. Shai está no Exército e eu trabalho para a polícia. Nós somos 
apaixonados pela vida. Então, veio o diagnóstico: Shai tem distrofia muscular, miopatia associada ao GNE. 

Primeiro, suspeitamos de doença de Huntington, pois há um longo histórico na família de Shai. Entretanto, 
rezávamos para que a dor que Shai estava sentindo fosse resultado de uma lesão na coluna ou no joelho. O 
diagnóstico não faz sentido para nós. Shai é como o super-homem: ele é a primeira pessoa para quem 
pedem ajuda, o primeiro a oferecer ajuda, um militar que participou de operações e guerras. Não faz o menor 
sentido. 

Quando recebemos essa notícia horrível, o médico explicou que não havia tratamento. O médico começou a 
falar, e paramos de escutar. Dei um tempo a mim mesma para chorar e compreender a realidade. Ainda não 
consigo aceitar a notícia. E Shai? Ele não disse nada durante a volta para casa e eu não tinha palavras para 
fortalecer ou ajudar meu amado marido. 

De repente, no meio da vida, quando tudo parecia bem, nosso mundo desmoronou. Compreendi que o futuro 
que um dia imaginei ter iria mudar e minha mente se encheu de perguntas. Como vou explicar a situação 
para os nossos filhos? Quem ensinará o nosso filho de dois anos a nadar? Qual é a coisa certa a fazer? 
Devemos buscar tratamento? Shai vai mudar? Nossa felicidade irá desaparecer? 

Por dois anos, é assim que temos convivido com esse “monstro” (como Shai agora se refere à doença). 
Estou destroçada e furiosa por dentro, gritando para Deus: por que ele? Meu soldado, meu homem lindo e 
forte. Estou tentando fazer o melhor para permanecer forte para Shai e meus filhos, afinal não sou eu quem 
está doente e lidando com mudanças. 

Estou com raiva, mas fico em silêncio porque não estou doente. Obrigada por ter lido - Avishag.

Um diagnóstico de GNE - 
Sob a perspectiva de 
uma pessoa amada 

O parceiro de Avishags, Shai, foi 
diagnosticado com miopatia 
associada ao GNE dois anos 
atrás. Eles moram em Jerusalém, 
Israel [sic]. Este artigo segue o 
relato de Avishag de como foi 
saber que seu parceiro tinha 
miopatia associada ao GNE. 
Desejamos nossos melhores votos 
para Avishag e Shai e esperamos 
que haja mudanças positivas no 
tratamento da miopatia associada 
ao GNE. 

A experiência de Avishag é particular e não 
representa todas as pessoas com miopatia 
associada ao GNE.

Fotografias de Avishag, Shai e sua família.



História de paciente - Perspectiva do cuidador
Gostaríamos de agradecer os comentários enviados por grupos de organização de 

pacientes, especialmente Mona Patel e Tara Voogel. Por causa desses comentários, 
gostaríamos de partilhar com vocês um artigo escrito por Lonni Trykowski. Lonni é cuidadora 

de Tara Voogel há mais de vinte anos. Abaixo, ela escreve sobre o que isso significa para 
ela não somente em relação aos aspectos práticos do trabalho do cuidador, mas também a 

jornada emocional que essa experiência tem proporcionado às duas.

Quando minha amiga Tara me pediu para escrever 
um pequeno texto contando minha experiência como sua 
cuidadora, argumentei que talvez sua filha ou seu marido 
fossem as pessoas mais indicadas, uma vez que lidam com 
ela diariamente. Entretanto, conheço Tara desde que a 
doença se manifestou pela primeira vez, 24 anos atrás, 
quando nem tinha nome. Já passei longos períodos com Tara 
no que chamamos de nossas “maravilhosas aventuras na 
estrada”, dirigindo para o sul da Califórnia para participar de 
estudos clínicos de medicamentos e eventos de miopatia 
associada ao GNE (GNEM).
Meu horário de trabalho como fisioterapeuta familiar é 
flexível e tenho a benção de saber dirigir, manusear 
equipamentos e administrar suprimentos e logística; foi 
assim que meu trabalho como cuidadora evoluiu. 
Acompanho Tara nessas consultas médicas ou eventos três a 
quatro vezes por ano. Quando não posso levá-la, Tara faz 
uma viagem cansativa de 11 horas no transporte público. 

A participação em um estudo clínico exige um grande 
comprometimento de tempo, bem como energia física, 
mental e emocional, sem garantias de um resultado 
favorável. Contudo, esse é o sacrifício que Tara está disposta 
a fazer para ajudar médicos e cientistas a compreender a 
doença e encontrar um tratamento viável para que as 
próximas gerações sejam poupadas desses desafios.

Descobertas:

Como motorista, amiga e cuidadora da Tara em nossas 
viagens, fiz descobertas surpreendentes:

Primeiro, reconheço que, no nosso relacionamento e, 
especialmente, nessas viagens, Tara também é minha 
cuidadora. Ela é minha cuidadora emocional e levanta a 
minha moral. Ela é agradecida e positiva e isso me envolve. 
Ela sempre faz o máximo que consegue sozinha para facilitar 
meu trabalho. Ela zela por mim e pelo meu bem-estar, 
verificando se estou bebendo água o suficiente e comendo 
direito. Ela me ajuda a lembrar das tarefas e organiza a 
logística específica que envolve viajar com um cadeirante. 
Nós brincamos que “eu sou o corpo e ela é o cérebro, então 
nós duas formamos uma pessoa inteira”.

Antes de cada viagem de sete horas a Los Angeles, eu passo 
por momentos de grande ansiedade porque sei que sou 
responsável pela nossa segurança. Há muitas coisas fora do 
meu controle, como o trânsito, o clima, perigos na estrada 
etc. Ainda assim, sei que posso contar com a agilidade 
mental e a atenção da Tara para me ajudar a lembrar dos 
detalhes dos procedimentos. (Uma vez eu estava com muita 
pressa e esqueci de fechar a porta deslizante da van e foi 
bom ser lembrada por uma pessoa calma!). Ela é um 
segundo par de olhos para prestar atenção a possíveis 
perigos na estrada, além de ser nosso navegador. Tara faz 
tudo isso com bom humor e paciência. É claro que gosto da 
sua companhia e temos muito o que conversar nessas 
escapulidas. Também enchemos a van com nossos símbolos 
religiosos preferidos para nossa proteção e segurança. 
Pedimos bênçãos antes de cada viagem e agradecemos cada 
vez que chegamos com segurança em casa. 

Uma outra descoberta é a falta de aderência à Lei dos 
Americanos Portadores de Deficiências (American with 
Disabilities Act, ADA). Ainda que um prédio ou 
estabelecimento esteja em conformidade em termos 
técnicos, muitas vezes não está em termos funcionais. As 
portas podem ser tão pesadas e difíceis de empurrar que eu 
mesma tenho dificuldade com elas. Uma pessoa portadora 
de deficiência que está viajando sozinha precisa esperar por 
ajuda, o que é humilhante, para não dizer inconveniente. 
Mesmo com rampas nas calçadas, as esquinas têm margens 
acidentadas que dificultam ou impossibilitam a passagem, 
mesmo com a ajuda de um cuidador fisicamente apto para 
empurrar a cadeira. Já vimos papel toalha e papel higiênico 
fora de alcance em banheiros públicos “acessíveis para 
deficientes”, torneiras que precisam de força para abrir, 
camas altas demais em quartos de hotéis acessíveis, 
corredores estreitos demais em lojas etc. Agora, em vez de 
ficar na defensiva, decidi tirar fotos das condições 
inadequadas e contatar as pessoas certas para falar sobre 
elas.

Ao longo das minhas viagens com Tara, conheci outros 
pacientes de várias idades e em diferentes estágios da 
doença. Fico impressionada em ver como eles são abertos e 
vulneráveis ao partilhar seus medos mais profundos e 
batalhas mais íntimas, uns com os outros e também comigo, 
uma pessoa estranha.



GNE Myopathy International 
www.gne-myopathy.org

Muscular Dystrophy UK – (Reino Unido) 
www.musculardystrophyuk.org

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

Advancement of Research for Myopathies 
www.hibm.org

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

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

Neuromuscular Disease Foundation – (EUA) 
www.ndfhibm. org/

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.

Uma fotografia recente de Lonni [sic] (esquerda) e Tara (direita).

Fico encantada com a sua coragem e o seu humor, e a sua 
busca por maneiras de melhorar sua capacidade apesar da 
doença. Às vezes posso dar sugestões com base na minha 
experiência como fisioterapeuta. Às vezes eles só precisam 
de um gesto simples como abrir uma porta, carregar um 
prato de comida até a mesa ou fazer um rabo-de-cavalo e 
fico feliz em ajudar. 

Em outras ocasiões, sinto-me culpada por ser tão 
autoindulgente, como ser lenta demais para levantar de 
manhã quando deveria estar ajudando Tara a se arrumar. 
Não estou sempre tão atenta quanto deveria e acho que eu 
poderia ser uma pessoa mais agradecida. Quando vejo os 
cônjuges que convivem com pacientes de GNEM, tão 
dedicados e atenciosos diariamente, sinto-me envergonhada 
e maravilhada perante sua integridade e persistência diante 
de uma dificuldade tão grande. Fico pensando em como é 
diferente para mim, sendo apenas uma cuidadora 
temporária. Não sei se eu conseguiria fazer isso 
continuamente, de maneira gentil, paciente e caridosa.

O que aprendi sobre mim mesma:

Aprendi muito sobre mim mesma, minhas qualidades e 
minhas fraquezas, com as viagens que faço com Tara, sendo 
sua motorista, ajudante e amiga. Uma coisa que aprendi e 
sei com certeza com a Tara: o papel de cuidador é uma via 
de mão dupla.

Obrigada por lerem a minha história 
Lonni Trykowski


