Rede de Centros Colaboradores da OPAS/OMS no Brasil: potencialidades e perspectivas

Centro Colaborador da OPAS/OMS para o Desenvolvimento
de Serviços de Genética Médica na América Latina
Caracterização
Área temática de atuação:
Genética Aplicada à Medicina
Data de designação: 06/08/2004
Data de redesignação: 04/12/2008
Principais responsabilidades assumidas:
• melhorar o treinamento de recursos humanos para a provisão de serviços de Genética Médica na América Latina;
• melhorar a qualidade e a cobertura do monitoramento de defeitos congênitos;
• melhorar a disponibilidade de informações teratogênicas;
• melhorar as condições para o diagnóstico de doenças metabólicas; e
• melhorar a qualidade e a oferta de aconselhamento genético.
Dados da instituição
Instituição:
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Referência em Assistência ambulatorial, internação hospitalar e exames
Vínculo com o SUS:
laboratoriais
Responsável:
Dr. Roberto Giugliani
Cargo:
Professor Titular do Departamento de Genética da UFRGS
Site da instituição: www.hcpa.ufrgs.br
Páginas web:
Site do Centro Colaborador: em construção
Endereço:
Rua Ramiro Barcelos 2350 – 90035-903 – Porto Alegre – RS
Telefone: (51) 33598011
Fax: (51) 33598010
E-mail: rgiugliani@hcpa.ufrgs.br
Principais atividades no Brasil
• Provisão de serviços especializados para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças genéticas e defeitos
congênitos, incluindo consultorias à distância, testes laboratoriais, consultas ambulatoriais e internações hospitalares.
• Programa de treinamento em Genética Médica: treinamentos de curta duração, oferecidos nas seguintes áreas:
monitoramento de defeitos congênitos, informação teratogênica, informação em doenças metabólicas, genética
clínica, genética bioquímica, genética molecular, cultura de células, genética comunitária.
• Escola Latino-Americana de Genética Humana e Médica: curso intensivo de atualização, com 70 vagas por ano
para jovens profissionais da área biomédica interessados em genética aplicada à medicina.
• Curso Avançado sobre Diagnóstico e Tratamento de Doenças Metabólicas: curso intensivo de alto nível de uma
semana para médicos e outros profissionais de saúde sobre erros inatos do metabolismo.
• Simpósio sobre Mucopolissacaridoses para o Sul do Brasil e Mercosul: simpósio anual envolvendo profissionais de
saúde que trabalham com mucopolissacaridoses, pacientes e familiares, constituindo-se numa jornada de atualização sobre esse grupo de doenças.
• Cursos de Capacitação em Erros Inatos do Metabolismo, Oncogenética e Neurogenética: cursos de 12 meses de
duração para médicos especialistas.
• Residência em Genética Médica: programa para médicos recém-formados, com 3 anos de duração.
Principais atividades na América Latina ou em outros países ou regiões:
• Consultoria à distância via telefone ou internet, sobre manejo diagnóstico e terapêutico de doenças genéticas.
Observações gerais
Enquanto a página na internet não está disponível, informações sobre as atividades do Centro Colaborador da
OMS para o Desenvolvimento de Serviços de Genética Médica na América Latina poderão ser obtidas pelo e-mail
rgiugliani@hcpa.ufrgs.br (Roberto Giugliani) ou jcleite@hcpa.ufrgs.br (Júlio César Leite).
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