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CARTA ENVIADA POR ANGELA ALVES - FUNDADORA DA ABCMT PARA A ABERTURA DO ENCONTRO

Amigos.
É com imensa satisfação que vejo nossas vidas seguirem seus cursos em constante progresso,
momento em que temos concretizado o início de um
novo ciclo para a ABCMT e para todos nós.
Permitam-me que me desculpe pela minha ausência. Sob a proteção de Cristo estou em nova fase de minha luta contra a CMT, o que me impossibilita de sair em viagem para evitar o stress.
Desde a minha casa estou sendo assessorada
para me acompanhar, mesmo à pequena distância,
e neste momento tão singular para nós, não compareço, o que me faz triste.
A passagem de diretoria, tão necessária e salutar, veio de maneira natural em momento oportuno, hoje não poderia estar em melhores mãos.
Já não posso responder às expectativas da ABCMT, me preservar se faz necessário.
Contudo minhas orações continuam fervorosas pedindo sempre as bênçãos e todo o amor
do nosso Senhor para toda a família ABCMT.
A fundação da associação foi um pouco trabalhosa e sua manutenção também. Por
isso deixo aqui meu apelo para se cadastrarem tornando-se um sócio contribuinte, pois a
despesa é grande.
Mas se isso não está no seu planejamento, favor entrar com ideias para o desenvolvimento da associação.
Eu e a primeira diretoria apenas assentamos o alicerce e cabe aos nossos amigos
construir uma ABCMT forte e atuante em prol de todos nós.
Tenho certeza que estou solicitando o melhor para que a ABCMT não pereça.
Seja um Encontro que traga uma luz no tratamento da CMT.
Abraços.
Angel

A DOENÇA DE CHARCOT-MARIE-TOOTH:
QUAIS OS DESAFIOS E AS PESQUISAS EM CMT, NACIONAL E INTERNACIONAL,
EM FASE EXPERIMENTAL, E MEDICAMENTOS TESTADOS PELO MUNDO.
Dr. Wilson Marques Júnior – Prof. Titular de
Neurologia pela FMRPUSP; responsável pelo Setor
de Neurogenética e pelos laboratórios de DNA e de
Eletromiografia do HCFMRP-USP – Principais pontos
desenvolvidos em sua palestra no VI Encontro Nacional da ABCMT.
O Dr. Wilson inicia sua palestra fazendo uma
breve revisão do que é a Doença de Charcot-MarieTooth (CMT). Os neurônios, células nervosas que formam os feixes nervosos – nervos –,
são formados de corpo celular, axônio (que transmite o impulso nervoso) e bainha de mielina (que permite que o impulso nervoso seja transmitido com a velocidade necessária).
Comparando com um fio elétrico o axônio seria a parte interna do fio e a bainha de mielina
seria o material que envolve esse fio. Baseado nisso, existem duas formas básicas de
CMT, aquela que inicia pela destruição das células que formam a bainha de mielina – forma mielínica ou desmielinizante – e aquela que já inicia pela destruição do axônio – axonal.
Embora, a forma mielínica inicie pela degeneração da bainha de mielina, as manifestações
de fraqueza, perda da força muscular e da sensibilidade decorrem da destruição do axônio.
A CMT pertence ao grupo das Neuropatias Hereditárias, que envolvem exclusivamente o
Sistema Nervoso Periférico, sendo denominada de Neuropatia hereditária motora e sensitiva.
A CMT é uma doença rara que envolve um grau de complexidade no seu diagnóstico, sendo o histórico familiar um dos itens mais importantes para a rapidez do diagnóstico,
embora na mesma família possa ocorrer o que é chamado de variabilidade fenotípica, ou
seja, se manifesta de formas e graus diferentes em indivíduos com a mesma mutação, com
o mesmo aspecto genético. Também importante estar atento para a evolução dos sinais e
sintomas, por exemplo: uma pessoa com CMT vem apresentando a progressão normal da
doença – lentamente progressiva – e, repentinamente, para de andar. Pode haver outra
neuropatia se manifestando junto com a CMT, que deve ser tratada de forma diferente. Assim como, uma acentuada perda da sensibilidade pode indicar uma Neuropatia Diabética
associada ou até mesmo Hanseníase (Lepra). Para algumas pessoas, fatores genéticos e

ambientais, tais como: outros genes envolvidos, diabetes, alcoolismo, gravidez; podem agravar os sintomas da CMT.
A partir do conhecimento sobre a doença, o mapeamento dos genes envolvidos e a
função de cada um deles no funcionamento das fibras nervosas periféricas, está sendo
possível elaborar alguns tratamentos, como:


Curcumin (cúrcuma): Pesquisas estão utilizando o curcumin em algumas formas de mutação do gene MPZ;



Para casos com a duplicação do gene PMP22, foi estudada a substância geldamycina, que funcionou em laboratório;



Também para o caso de duplicação do PMP22, estudos mostraram que a progesterona – hormônio feminino – atua dentro das células aumentando a produção do PMP22, que já está aumentada em decorrência de sua duplicação. Então foi usada a proteína onapristona para bloquear esse “estímulo” da progesterona. Mas essa proteína mostrou-se extremamente tóxica para o fígado humano, com alta probabilidade de câncer hepático. Atualmente, estão tentando
reduzir essa toxicidade hepática da onapristona sem que ela perca a ação sobre a progesterona. Por essa ação da progesterona sobre a proteína PMP22,
que os pesquisadores sugerem a possível piora dos sintomas da CMT1A em
algumas mulheres grávidas.



Ácido Ascórbico (Vitamina C), é essencial para a mielinização normal, então,
os pesquisadores testaram sua eficácia para uma melhor mielinização em pessoas com CMT mielínica; funcionou muito bem em laboratório, mas não mostrou eficácia em humanos.

Esses são apenas alguns exemplos do que está acontecendo em termos de tratamentos e pesquisas.
O Dr. Wilson reforçou que faltam verbas, apoio governamental para o incentivo de
pesquisas no Brasil; e grandes entraves, também econômicos, para a participação dos
pesquisadores brasileiros em grupos de pesquisas desenvolvidos em outros Países.
* Assista a palestra na íntegra, acessando o link
http://camarasp.flashserverbr.com/22746

CHARCOT-MARIE-TOOTH:
CONCEITO, PATOGENIA, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ESPERANÇA.

Dr. Beny Schmidt – Chefe do Laboratório
de Patologia Muscular da Unifesp; Prof. Adjunto
de Patologia Cirúrgica da Unifesp – Principais
pontos desenvolvidos em sua palestra do no VI
Encontro Nacional da ABCMT.

A principal manifestação na CMT é a paresia, fraqueza muscular distal, lentamente
progressiva, mas que não atinge todos os músculos de forma igual. Por exemplo: É comum
o pé “entortar”, pois os músculos eversores do pé (que puxam o pé para o lado de fora) estão mais fracos que os músculos inversores (que puxam o pé para o lado de dentro), então
o pé “entorta”. Esse comportamento dos músculos agonistas e antagonistas (um é responsável por um movimento e o outro é responsável pelo movimento oposto), deve ser levado
em consideração na hora de programar a fisioterapia.
O princípio da vida é o movimento, não podemos ficar parados. Importante aumentar
a massa muscular; fazer exercícios na água. Exercícios aeróbicos, assim como nadar, aumenta a capacidade vital, ajuda a atingir a capacidade pulmonar máxima; exercícios na água aumentam a chance de trabalhar músculos que não podem ou tem dificuldade de serem trabalhados no solo; nos exercícios anaeróbicos tem que ter a inteligência neuromuscular, para combater a atrofia muscular por desuso. Por exemplo: uma pessoa com CMT
quebra o pé, começa a andar na cadeira de rodas, não exercita os outros músculos que
podem ser exercitados, então corre o risco de não andar mais, por desuso da musculatura.
Podemos trabalhar as fibras musculares que ainda tem uma boa inervação, promovendo
uma hipertrofia controlada para ganhar força.
A Inteligência Neuromuscular, também é pensar no movimento, pensar no músculo
que quer exercitar. Na fisioterapia, não adianta fazer movimentos de repetição mecânica,
tem que pensar no músculo a ser exercitado, tem que haver concentração, isso é ganho.

Outro ponto importante é em relação às deformidades esqueléticas e as cirurgias
de correção. É de suma importância o ortopedista, antes de fazer uma cirurgia de correção, saber exatamente o que causou ou está causando aquela deformidade, pois não existe nenhuma deformidade esquelética sem uma causa base. Um pé cavo, por exemplo,
não pode ser tratado de forma isolada, primeiro tem que ser descoberto o que está causando essa deformidade.
Em relação a protocolos em reabilitação, o Dr. Beny afirmou que “... em relação à
fisioterapia na doença de Charcot-Marie-Tooth, não deve haver protocolos de reabilitação.
A cada sessão o reabilitador deve avaliar o que foi feito na sessão passada e como a pessoa está se sentindo, quais as suas necessidades atuais, para então traçar o que vai ser
trabalhado”, pois cada pessoa é diferente da outra, responde de forma diferente a tipos
iguais de estímulo, mesmo tendo a mesma patologia. É a resposta individual de cada paciente que vai dizer o que vai ser feito amanhã na reabilitação e não um protocolo feito
para todos.
Em sua palestra o Dr. Beny repetiu várias vezes “O princípio da vida é o movimento, não podemos ficar parados”

* Assista a palestra na íntegra, acessando o link
http://camarasp.flashserverbr.com/22744

ACONTECEU
No dia 03 de setembro passado, Susi Kelly Benevides, presidente da Associação Brasileira dos Portadores
de Charcot-Marie-Tooth, abriu a Campanha Setembro Azul
2016 com o VI ENCONTRO NACIONAL DA ABCMT
«Possibilidades e desafios para a convivência com a
Doença de Charcot-Marie-Tooth». O Encontro foi realizado na Câmara Municipal de São Paulo, a qual novamente
agradecemos, ao Vereador Aurélio Nomura, pela cessão
do espaço.
Foram palestrantes:
Dr. Wilson Marques Jr. – neurocientista USP/RP –, que falou sobre a Doença de
Charcot-Marie-Tooth: Quais os desafios e as pesquisas em CMT, Nacional e Internacional,
em fase experimental, e medicamentos testados pelo mundo.
Dr. Beny Schmidt – neurologista Unifesp/SP –, que abordou o tema Charcot-MarieTooth, conceito, patogenia, diagnóstico, tratamento e esperança.



Neste Boletim você poderá ler os pontos mais importantes abordados nas palestras do Dr. Wilson e do Dr. Beny.
Ivana Bandeira – Matemática; Pintora; Professora de Japonês e
Francês –, nos presenteou com seu depoimento sobre como é
sua convivência com a Doença de Charcot-Marie-Tooth, os desafios enfrentados e as superações diárias.

Dr. Alfredo Toledo e Souza – especialista em dor –, falou
sobre a Terapia Holística da dor na doença de Charcot-MarieTooth, e destacou a importância da qualidade de vida frente aos
problemas musculares e articulares apresentados. Essa qualidade de vida começaria na forma como a pessoa se movimenta e
como é sua postura corporal.

Dra. Naiara Zugliani – Nutricionista, especialista em nutrição clínica
e esportiva –, falou sobre a alimentação e as estratégias possíveis
que auxiliam na qualidade de vida das pessoas com Charcot-Marie
-Tooth. Nesta palestra foi abordado a importância de alguns nutrientes na manutenção e recuperação da bainha de mielina, e o que
causa ao organismo a falta desses nutrientes, e a associação desses com atividades físicas.
Dr. Claudio José de Souza – Especialista em Biomecânica, graduado em Quiropraxia – falou sobre Quiropraxia e Biomecânica Funcional e Charcot-Marie-Tooth. Destacou a diferença
das dores funcionais das sistêmicas, e o tipo de intervenção a
ser realizada; e, o quanto a postura é fundamental para prevenção de lesões articulares e as consequentes dores.
Dra. Carmela Grindler – Coordenadora de planejamento
em saúde, grupo técnico de ações estratégicas (GTAE) –
falou sobre a rede DORA de São Paulo, projeto criado para organizar o Programa de Assistência à Pessoa com Doença Rara (DR) no estado de São Paulo. Salientou a importância do diagnóstico precoce e identificação da família,
para que sejam traçadas estratégias de atendimento.
Dra. Andrea Bessa – economista e advogada tributária, representante da AFAG – Apresentou os direitos das pessoas com
Doenças Raras, tais como isenção do IR, isenção de impostos na
compra de carros, direito a diagnóstico, a tratamento, entre outros.
Todas as palestras podem ser vistas na íntegra no link http://
www.camara.sp.gov.br/sala-de-imprensa/multimidia/galeria-devideos/, digitando ABCMT na busca de vídeos.
Ao final das palestras foi sorteado um quatro pintado, com a boca,
por Ivana Bandeira, e doado à ABCMT. Quem ganhou foi Julieta
Lino Pereira.

PARTICIPE DA ABCMT

FAÇA PARTE DA ABCMT
Cadastre-se na associação e fique por dentro das últimas novidades. Torne-se um sócio contribuinte e usufrua dos descontos nas empresas parceiras, disponibilizados com a apresentação de sua carteirinha. Encaminhamento para diagnóstico em RP e acesso às pesquisas.
http://abcmt.org.br/cadastro/

EMPRESAS PARCEIRAS
Vai a uma consulta em Ribeirão Preto e não tem aonde ficar?
A ABCMT fez parceria com dois hotéis em RP que oferecem descontos aos nossos associados: HOTEL POUSADA SANTA RITA e JR HOTEL.
Mora no Rio de Janeiro ou em Belém do Pará e gostaria de se consultar com neurologistas e
ortopedista especializados em CMT? Temos como parceiros os Drs. Marco Orsini e Vitor A.
R. de Miranda, do RJ e Marcus Vinícius Gomes, de Belém.
Vejam essas e outras parcerias firmadas em nosso site http://abcmt.org.br/abcmt/empresasparceiras/
Sua empresa quer ser um PARCEIRO DA ABCMT?
Envie interesse para contato@abcmt.org.br informando no “assunto” : PARCERIA
Torne-se um sócio contribuinte e receba sua carteirinha para ter direito a esses descontos.
NECESSIDADES DA ABCMT
Precisamos com URGÊNCIA de assessoria JURÍDICA e CONTÁBIL em São Paulo. Quem puder ajudar, favor entrar em contato pelo e-mail contato@abcmt.org.br

CAMISETA
Ainda não tem a camiseta da ABCMT? Adquira a sua em nossa loja virtual.
http://abcmt.org.br/loja-virtual/
Entre em contato para conhecer nossa associação!
E-mail: contato@abcmt.org.br
Site: www.abcmt.org.br
Fanpage: www.facebook.com/abcmt
PARTICIPARAM DESTA EDIÇÃO
Denise Costa de Melo e Naira Brandão

