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Simpósio MPS Sul 2016
teve público recorde

A

mais recente edição do Simpósio sobre Mucopolissacaridoses
do Sul do Brasil e do Mercosul (Simpósio MPS Sul) foi realizada de 18 a 20 de novembro de 2016,
em Porto Alegre/RS, e teve número
recorde de participantes. Considerado
um dos eventos mais importantes no
campo das doenças raras do Brasil, o
encontro congregou médicos, pesquisadores, pacientes e familiares de diversos estados para debater sobre as
mucopolissacaridoses.
Sobre a edição 2016 do Simpósio,
que reuniu mais de 250 pessoas, falou
Dr. Roberto Giugliani, coordenador
da Rede MPS Brasil (uma das entidades organizadoras do evento) e também coordenador geral do simpósio:
“a cada ano que passa, atraímos mais
pesquisadores e comunidade, todos
em busca de informações sobre as
mucopolissacaridoses, sobretudo sobre novos tratamentos. Em 2016, tivemos o maior número de participantes,
considerando as 13 edições realizadas
ininterruptamente desde 2004, o que
sugere que o evento está cada vez
mais consolidado”, observa.
Para Fernando Machado da Costa,
presidente do Instituto Genética para
Todos (IGPT), outra entidade organiza-

dora do encontro, o Simpósio MPS Sul
atingiu, mais uma vez, seu objetivo. “É
gratificante saber que estamos proporcionando aos participantes uma oportunidade, talvez única, de atualização
sobre os tratamentos disponíveis e em
estudo”, diz.
Mesma percepção teve o presidente da Casa Hunter, organização que
igualmente contribuiu para a realização do evento, Antoine Daher. “Atividades como o Simpósio MPS Sul 2016
são fundamentais para dar visibilidade às doenças raras e ultra-raras,
chamando a atenção das autoridades
públicas, bem como de profissionais
da saúde e da população em geral”,
analisa. “A partir disso, é possível fornecer subsídios e propor políticas que
garantam o efetivo e adequado tratamento dessas enfermidades”, reflete.
Deise Zanin, presidente da Associação Gaúcha de Mucopolissacaridoses (AGMPS), não tem dúvidas de que
a edição 2016 foi exitosa. “Este último Simpósio MPS Sul foi grandioso,
tanto com o número de participantes
quanto em termos de novidades sobre
tratamentos”, avalia.
O metalúrgico Carlos, e a auxiliar
de escritório, Magda, pais de Amanda,
8 anos, marcaram presença no encon-

tro pela quarta vez. “Consideramos
o Simpósio MPS Sul um momento
muito importante para reunir pessoas
interessadas em uma mesma causa,
que é de ter perspectivas de tratamentos”, afirma Magda.
Os pais de Brayan, 18 anos, a professora de educação física Magaíze,
e o representante comercial Ricardo, também prestigiaram o Simpósio.
Conforme a mãe, Magaíze, a iniciativa é de grande valia. “Pela experiência
da nossa família, posso afirmar que é
muito importante trocar informações
com os médicos e pesquisadores e
acompanhar os avanços alcançados”,
admite.
A corretora de imóveis Daniela,
mãe de Gisela, 14 anos, também tem
opinião formada. Para ela, o Simpósio
MPS Sul é um momento de renovar
esperanças. “Ele sempre sugere que
não devemos perder a fé, pois são
nestes dias de evento que conseguimos saber o quanto estão avançando
as pesquisas sobre novos tratamentos
no Brasil e no mundo”, conclui.
Saiba mais sobre as
mucopolissacaridoses em
www.ufrgs.br/geneticahcpa/rede-mps
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Novo portal facilita
solicitação de exames

Franciele é Gerente da
Rede MPS Brasil

Por Franciele Barbosa Trapp

É

com grande satisfação que informamos que em breve daremos início às atividades do novo
portal do Serviço de Genética Médica
(SGM) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Uma das vantagens
desse novo portal é permitir o acesso
unificado às diversas redes de diagnóstico baseadas no SGM/HCPA (Rede
EIM, Rede DLD, Rede MPS, Rede NPC,

Rede DXB e Rede de Neurogenética),
que antes era realizado através de sites individuais ou de forma manuscrita. Este novo portal deverá também
facilitar o fluxo de informações e dar
maior agilidade no acesso aos resultados. O acesso ao novo portal deve ser
realizado através do endereço www.
geneticahcpa.ufrgs.
br. Para ter acesso a
este serviço integrado, os profissionais
devem efetuar um
cadastro no canto
superior da página
inicial, na aba “Login”.
Após solicitação do
cadastro, o profissional poderá requerer
testes laboratoriais,
acompanhar a chegada das amostras,

o andamento dos exames e o resultado final. Neste portal também será
possível acompanhar notícias e informações sobre remessa de amostras,
conhecer os serviços prestados, esclarecer dúvidas e muito mais. Veja o
fluxograma:
SITE PARA SOLICITAÇÃO DE CADASTRO
NAS REDES DE DIAGNÓSTICOS

PACIENTE COM SUSPEITA DE
DLD, EIM, NPC, MPS, DXB OU
DOENÇAS NEUROGENÉTICAS

IMPRIMIR SOLICITAÇÃO
DE EXAMES E ENVIAR
JUNTAMENTE COM
AS AMOSTRAR

SGM/HCPA
comemora 35 anos
Por Andressa Federhen

T

de apoio, entidades internacionais e
empresas privadas).
Para marcar a ocasião, no dia
10/12/16 foi realizado um seminário
especial no HCPA, que contou com a
presença de representantes do HCPA
e da UFRGS e de colaboradores do
SGM. Neste evento, o Prof. Roberto
Giugliani, fundador do Serviço, fez
uma retrospectiva da trajetória percorrida de 1982 a 2016, mostrando
como tudo começou e aonde o Serviço chegou, e quais os caminhos que
pretende seguir no futuro.
O evento também contou com a
presença ilustre do Dr. Pablo Lapunzina, de Madri/Espanha, que falou sobre o “Passado, Presente e Futuro da
Genética na Medicina”, mostrando a

DÚVIDAS OU INFORMAÇÕES
0800 510 2030, 0800 645 2101 OU 0800 643 8011
(DAS 8:30 AS 12:00H E DAS 13:30H AS 17:00H)

AGUARDAR O RECEBIMENTO DAS
INFORMAÇÕES PARA ACESSO
(USUÁRIO E SENHA) POR E-MAIL

ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA SOLICITAÇÃO,
O RECEBIMENTO DA AMOSTRA, O ANDAMENTO
DAS ANÁLISES E A LIBERAÇÃO DO RESULTADO
PELO PORTAL.
WWW.URFGS.BR/GENETICAHCPA/
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WWW.URFGS.BR/GENETICAHCPA/

REALIZAR O CADASTRO DO
PACIENTE, PREENCHENDO AS
INFORMAÇÕES SOLICITADAS PARA
INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL

ENDEREÇO PARA REMESSA:
SERVIÇO DE GENÉTICA MÉDICA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
RUA RAMIRO BARCELOS, 2350
PORTO ALEGRE/RS
90035-903 - BRASIL

udo começou em janeiro de
1982, quando uma Unidade de
Genética Médica foi criada dentro do Serviço de Patologia Clínica
(SPC) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Após 14 anos, esta
Unidade tornou-se independente do
SPC e passou a se chamar Serviço de
Genética Médica (SGM).
Esta trajetória de 35 anos foi
marcada pela contribuição de diversos profissionais contratados
pelo HCPA, professores e técnicos
da UFRGS, assim como estudantes de graduação e pós-graduação
de diversas instituições, envolvidos
com assistência, ensino e pesquisa,
além de inúmeros apoiadores externos (agências de fomento, fundações
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Descerramento da placa comemorativa aos 35 anos do
SGM. Da esquerda para a direita: Professores Moacir
Wagner, Carlos Alexandre Netto, Francisco Salzano, Clóvis
Wannmacher e Roberto Giugliani.

evolução da genética e sua inserção
crescente dentro da medicina e o papel que o SGM teve nesse contexto.
Quem participou do evento também pôde apreciar uma exposição de
pôsteres elaborados pelos membros
e colaboradores do SGM, ilustrando
a história de cada setor ou programa
vinculado ao Serviço.
Ainda no dia 10/12, à noite, uma
grande festa no Hotel Laghetto fechou
com chave de ouro as comemorações!
O sucesso alcançado pelo SGM
nestes 35 anos de história foi revivido
e celebrado, servindo de impulso para
a construção do seu futuro.

Foto: Arquivo pessoal
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Terapia gênica avança
No último Simpósio MPS Sul, realizado entre
os dias 18 e 20 de novembro, em Porto Alegre/RS, a Lysogene, companhia farmacêutica
francesa que no momento está desenvolvendo terapia gênica para MPS IIIA, realizou uma
apresentação sobre o tratamento que estão
propondo. Sempre que uma terapia nova aparece, ela nos causa muitas dúvidas e o Caiu na
Rede responde algumas delas pra você nesta
entrevista com um pesquisador que é referência no assunto, o Professor Guilherme Baldo.
CAIU NA REDE - O que é terapia gênica?
BALDO - A terapia gênica é a correção
de um defeito genético pela modificação do DNA do paciente.
CAIU NA REDE - Quais as vantagens
da terapia gênica sobre outras terapias, como a TRE (Terapia de Reposição Enzimática)?
BALDO - A terapia gênica permite
que o tratamento seja feito uma única
vez, ou seja, não é necessário repetir
o tratamento toda semana como a
TRE, pois o próprio paciente passa a
produzir a enzima. Portanto, seria um
tratamento de dose única, que duraria
por muitos anos.

“A terapia gênica
permite que o
tratamento seja
feito uma única
vez, ou seja, não é
necessário repetir
o tratamento toda
semana”

Guilherme Baldo,
Professor do Departamento de Fisiologia
da UFRGS, Pesquisador do Centro de
Terapia Gênica do HCPA.

vírus modificado em laboratório, chamado AAV (vírus adeno-associado).
Este vírus é injetado diretamente no
cérebro do paciente, passando a produzir a enzima.
CAIU NA REDE - Quem poderá fazer o
procedimento durante a fase de testes?
BALDO - Ainda não se sabe que centros irão incluir pacientes e quais
serão os critérios de inclusão no estudo do tratamento. No momento, o
HCPA (Hospital de Clínicas de Porto
Alegre), junto a outros
centros no mundo, está
participando de um estudo de história natural,
que pretende monitorar
como a doença progride
nos pacientes.

CAIU NA REDE - Quais são os riscos?
BALDO - Embora raros, já houve casos
de pacientes que desenvolveram um
tumor devido à terapia gênica. Recentemente, com o avanço das pesquisas,
o número de casos com efeitos adversos graves caiu consideravelmente.

CAIU NA REDE - Por que
este estudo de história
natural é importante?
BALDO - Saber como a
doença progride nos pacientes enquanto não há
um tratamento disponível é muito importante,
pois permite que, quando
a terapia estiver sendo
testada, seu efeito possa
ser comparado considerando a evolução conhecida no estudo de história
natural.

CAIU NA REDE - Como funciona a terapia da Lysogene?
BALDO - A Lysogene colocou o gene
que está alterado na MPS IIIA num

CAIU NA REDE - E para as
outras MPS, quando haverá terapia gênica disponível?

BALDO - Já existem estudos clínicos em desenvolvimento envolvendo terapia gênica para outras MPS,
incluindo MPS I, II, IIIB e VI. Nesses
outros testes, ainda não se sabe que
centros participarão e que pacientes
serão recrutados, mas cada vez mais
parece que a terapia gênica veio para
se tornar realidade. Nosso centro
está atento, buscando parcerias para
participar dos estudos. Ademais, contamos com o apoio dos pacientes e
familiares neste novos desafios.
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Laboratório de Erros Inatos
da UFPA completa 30 anos
Por Luiz Santana, Chefe do Laboratório de Erros Inatos
do Metabolismo/ ICB/UFPA

Foto: Manuela Genú

O

Laboratório de Erros Inatos do
Metabolismo (LEIM) da UFPA
(Universidade Federal do Pará)
começou as suas atividades em abril
de 1986. O LEIM atendeu neste período cerca de 5 mil famílias, realizando aproximadamente 35 mil exames,
que foram úteis na identificação de
cerca de 80 Erros Inatos do Metabolismo (EIM). Ressalta-se a importância da parceria com o Laboratório de
Erros Inatos do Metabolismo (LEIM/
SGM/HCPA), que tem sido de crucial
importância para o diagnóstico definitivo da maioria destes EIM. O LEIM/
UFPA atualmente se consagra como
um laboratório de referência na Região Norte para a investigação de EIM,
participando de inúmeras redes de
diagnóstico (Rede MPS, Rede Neurogenética, Rede EIM, Rede DLD).
O grupo do LEIM/UFPA teve, nos
últimos 14 anos, 20 projetos aprovados,
e tem participado como colaborador
de quase 25 projetos de caráter regional, nacional e internacional. Cerca de
200 estagiários de todos os cursos da
área de saúde passaram pelo o LEIM/
UFPA. Foram elaborados 55 trabalhos
de conclusão de curso, 25 dissertações
de mestrado, quatro teses de doutorado, aproximadamente 200 resumos foram apresentados em congressos e 30
artigos e cinco capítulos de livro foram
publicados. O LEIM/UFPA foi agraciado com 13 prêmios, seis desses como o
melhor trabalho.
A equipe do LEIM da UFPA organizou vários eventos focalizando,
de maneira geral, os procedimentos
de diagnóstico e tratamento disponíveis para os EIM, além de abordar

Equipe do Laboratório de Erros Inatos do Metabolismo da UFPA

temas relacionados à atenção multiprofissional que deve ser oferecida
às pessoas com doenças genéticas.
Dentre estes eventos destacam-se o
XVI CBGM (Junho/2004), o IV CONNEGEM (Novembro/2013) e XXVIII
CBGM (Junho/2016).
O Hospital Universitário Bettina
Ferro de Souza da UFPA tem sido o
principal parceiro local do LEIM/UFPA,
e tem se estruturado para dar suporte
de diagnóstico e tratamento aos casos
referenciados de crianças com alterações de desenvolvimento através do
“Programa de Desenvolvimento Infantil CAMINHAR”, que lida com o curso
da história natural de várias doenças
genéticas que acometem o desenvolvimento infantil, incluindo neste contexto vários EIM (dentre eles as MPS).
O grupo do LEIM/UFPA tem participado ativamente na implantação da
Portaria 199 (30/01/2014, MS – BRASIL)
através de reuniões no Ministério da

Saúde para elaboração dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.
Além disso, tem promovido eventos
em alusão ao Dia Mundial das Doenças
Raras e MPS Day, a elaboração de guias
para o diagnóstico, tratamento e monitoramento das MPS e a criação de
associações para doenças raras.
A parceria com a Rede MPS Brasil
começou em 2010. Desde então, foram
enviadas 22 amostras biológicas de pacientes ao Centro Coordenador dessa
rede, localizado no Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de
Porto Alegre. Foi possível o diagnóstico
de quatro casos de MPS (MPS I, MPS
IIIB, MPSIIIC e MPS IVA) e um caso de
Deficiência Múltipla de Sulfatases e,
em pelo menos três casos, a investigação continua. Esta parceria tem sido
fundamental para o diagnóstico, tratamento e monitoramento dos pacientes
com MPS, favorecendo a melhoria da
qualidade de vida de vários pacientes.
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fazer críticas ou elogios!
Fone: 0800 510 2030
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