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Convite Unindo pacientes, médicos e pesquisadores para 
melhorar sua interação. 

 

Entre os palestrantes estarão:  
Prof. Henk Blom, Alemanha 

Prof. Viktor Kožich, República Checa 
Dr. Andrew Morris, Reino Unido 

Dra. Martina Huemer, Áustria 
Dr. Carlo Dionisi-Vici, Itália 

Dra. Sufin Yap, Reino Unido 
Dra. Ida Schwartz, Brasil 

Prof. Matthias Baumgartner, Suíça 
Dra. Kimberly Chapman, EUA 

 
Interessados em participar deverão entrar em contato, em língua inglesa, 

com: tara@hcunetworkaustralia.org.au  
ou  marikegroenendijk@me.com 

 

 
 

Visite HCUNetworkAustralia.org ou e-hod.org para obter mais 
informações. 

............................................................ 



Encontro de Pacientes e Especialistas sobre Homocistinúria Clássica e Defeitos de 
Metilação 

29 de fevereiro de 2016, Praga, República Checa 

 
8h30 – 9h00 Abertura das inscrições 

9h00 – 9h05 Abertura e resumo da programação 

Sessão 1 
E-HOD (Rede Europeia de registro de dados de pacientes com Homocistinúrias, Defeitos 
de Metilação e do Metabolismo do Folato) 

9h05 – 9h20 
Introdução aos principais especialistas no atendimento: Prof. Henk Blom, Prof. Viktor 
Kožich, Prof. Matthias Baumgartner, Dr. Ivo Baric, Dr. Andrew Morris, Dra. Martina 
Huemer, Dr. Carlo Dionisi-Vici, Dra. Sufin Yap 

9h20 – 9h40 
Visão geral das doenças: Homocistinúrias, defeitos de Metilação e do Metabolismo do 
Folato - Prof. Henk Blom, Alemanha 

9h40 – 10h10 
Apresentação dos Guias Clínicos para Homocistinúria Clássica - Dr. Andrew Morris, Reino 
Unido 

10h10 – 10h30 Visão geral da triagem neonatal - Dra. Martina Huemer, Áustria 

10h30 – 10h45 Lanche 

Sessão 2 Painel de discussão: Como atender melhor as necessidades do paciente 

10h45 –12h00 

Perspectiva médica:  
Dr. Andrew Morris, 
Reino Unido 
Dr. Carlo Dionisi-Vici, 
Italia 
Dra. Ida Schwartz, 
Brasil 
Dra Kimberly Chapman, 
EUA 

Perspectiva do paciente:  
Tara Morrison, HCU 
Network Australia 
Hanka Meutgeert, VKS 
the Netherlands Giannis 
Anagnostopoulos, Krikos 
Zois, Grécia  
 

Perspectiva da 
Fundação RRD: 
Celine Plisson 

Facilitador: Dr 
Dra. Sufin Yap, 
Reino Unido 

Sessão 3 Compreendendo a pesquisa básica 

12h00 – 12h30 Visão geral da pesquisa e prioridades futuras - Prof. Viktor Kožich, República Checa 

Sessão 4 Perguntas e respostas 

12h30 – 13h00 Perguntas e respostas – perguntas  respondidas por especialistas 

Facilitador: Prof. 
Matthias 
Baumgartner, 
Suíça 

13h00 – 14h00 ALMOÇO  

Sessão 4 Workshop: Organizações de pacientes 

14h00 - 16h00 

Discussão para a criação de uma Organização Europeia e/ou 
Internacional de Pacientes com Homocistinúria Clássica: 

a) Metas internacionais versus organização nacional 
b) Qual a melhor forma para organização, internacional e 

nacional?   
c) Qual a missão específica da organização a nível global versus 

Europeu/nacional? 
d) Estrutura Governamental 
e) Necessidades de financiamento e fontes  

Próximos passos:  
Esboço do processo para o progresso da organização internacional: 
Itens de ação, compromissos e pessoas para liderança 

Facilitador: A 
ser anunciado 

16h00 ENCERRAMENTO 

 
 



Encontro de Pacientes e Especialistas sobre Homocistinúria Clássica e Defeito de 
Metilação 

29 de fevereiro de 2016, Praga, República Checa 
 
Introdução 
 
A. O Encontro de Pacientes e Especialistas, a ser 
realizado em 29 de fevereiro de 2016, é um esforço 
colaborativo entre o HCU Network Australia 
(Associação Australiana de Pacientes com 
Homocistinúria Clássica)  e a Rede Europeia de 
Registro de Homocistinúrias e defeitos de metilação, 
também conhecido como E-HOD. 
 
B. A HCU Network Australia tem como objetivo 
realizar uma variedade de atividades para beneficiar 
os indivíduos com Homocistinúria Clássica e suas 
famílias na Austrália e em outros países.  Estas incluem 
educação, serviços de apoio, defesa e pesquisa. 
 
C. O E-HOD é uma iniciativa financiada pela Comissão 
Europeia DGSanco e possui três atividades principais: a 
coleta de dados longitudinais em um registro; o 
desenvolvimento de consensos de diagnóstico e 
protocolos de atendimento baseado em evidências; e 
avaliação de diferentes programas de triagem 
neonatal para Homocistinúria Clássica. 

 
Visão Geral 
 
É imensa a necessidade de maior conscientização 
médica, otimização do processo de diagnóstico e 
tratamento, e desenvolvimento de redes de 
comunicação entre os profissionais de saúde e os 
pacientes sobre homocistinúria, defeitos de metilação 
e do metabolismo do folato.  
O evento de 2016, a ser realizado em Praga no dia das 
Doenças Raras, 29 de fevereiro, reunirá as principais 
partes envolvidas nessa causa para facilitar a sua 
interação. Isto inclui pacientes, médicos e 
pesquisadores. 
O principal objetivo do encontro é aumentar o 
intercâmbio de informações e, finalmente, promover 
melhores resultados na saúde dos pacientes afetados 
com estas doenças. 
Iniciaremos com a recepção e introdução e, em 
seguida, concederemos a palavra ao E-HOD. Esta 
sessão irá incluir uma visão geral das doenças, a 
apresentação das guias para Homocistinúria Clássica, e 
uma visão geral de um dos elementos do processo de 
diagnóstico: a triagem neonatal.  
A segunda sessão começará com uma comunicação 
bidirecional entre pacientes e médicos para iniciar a 
conversa em torno de como atender melhor as 
necessidades do paciente. Os representantes dos 
pacientes vão apresentar uma visão geral sobre o 
caminho para o diagnóstico e atendimento ao 
paciente diariamente. Os médicos irão responder com 

as suas experiências da prática cotidiana. Em seguida, 
na terceira sessão, o palestrante irá fornecer uma 
visão geral da pesquisa e onde teremos que focar a 
partir daqui. A sessão final será aberta para perguntas. 
Encerraremos com um workshop focado na criação de 
nova(s) organização(ões) de pacientes. O workshop irá 
perguntar “o que você acha que uma organização de 
pacientes pode fazer por você? O que você pode fazer 
pela organização de pacientes? E o que o sucesso 
significa nacionalmente e internacionalmente?  
As discussões serão focadas em objetivos comuns, 
incluindo melhorar a assistência e consciência médica 
e apoio ao paciente, além de desenvolver estratégias 
potenciais para alcançar tais objetivos.  
 

Metas 
 
- Reunir cerca de 40 pacientes e seus representantes, 
médicos e pesquisadores; 
 
- Envolver os profissionais de saúde interessados, 
como palestrantes ou participantes, para encorajar o 
seu foco, conhecimento e entusiasmo nos distúrbios e 
aprimorar suas redes de comunicação; 
 
- Apresentar um programa amplo que abrange vários 
aspectos da doença, incluindo pesquisadores 
especializados e profissionais de saúde; 
 
- Oferecer aos pacientes e suas famílias informações 
atualizadas para capacitá-los e permitir que eles 
compreendam melhor a sua doença; 
 
- Permitir a interação entre a organização nacional de 
pacientes e fortalecer a rede de contatos para 
melhorar a divulgação das informações de pacientes; 
 
- Incentivar a formação de novas organizações de 
pacientes em países onde não existem;  
 
- Fornecer uma plataforma para o intercâmbio de 
experiências entre os pacientes, médicos e 
pesquisadores para, finalmente, levar melhores 
resultados dos pacientes; 
 
- Oferecer aos pacientes e suas famílias a 
oportunidade de conhecer outras famílias afetadas 
pela Homocistinúria Clássica; 
 
- Gravar todas as sessões para tornar o evento 
acessível aos pacientes e famílias que não foram 
capazes de viajar para o encontro; e 
 
- Avaliar as expectativas atuais de progresso do E-
HOD.  


