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Genética do Clínicas reafirma sua referência no país e América Latina 

 

Designado como Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde (OMS) há 

mais de 12 anos, o Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

(HCPA) se prepara para mais uma missão dada pela agência: desenvolver programas de 

treinamento em Genética e Genômica para profissionais de saúde da América Latina e 

de países africanos de língua portuguesa. Único Centro Colaborador da OMS em 

Genética, no Brasil, o Serviço já teve três redesignações sucessivas (2008, 2012 e 2016), 

o que atesta a qualidade do trabalho que é realizado em Porto Alegre. “Nosso 

compromisso com a OMS sempre foi de apoiar programas de treinamento e educação 

para a América Latina. A novidade agora é a ampliação das nossas atividades para a 

África de língua portuguesa (incluindo programas de e-learning) e também a expansão 

para a área de Genômica aplicada à saúde, que está ganhando uma importância 

crescente dentro das ações da OMS”, explica o chefe do Serviço de Genética Médica do 

HCPA, professor Roberto Giugliani. 

 

Outro fato que atesta a referência do Clínicas em Genética é que, recentemente, 

três membros do Serviço foram eleitos para a presidência de importantes sociedades da 

área. São eles: Carolina Souza (eleita presidente da Sociedade Brasileira de Genética 

Médica para o período 2016-2018); Lavinia Schüler-Faccini (eleita presidente da Rede 

Latino Americana de Genética Humana para o período 2016-2018); e Roberto Giugliani 

(eleito presidente da Sociedade Latino Americana de Erros Inatos do Metabolismo e 

Triagem Neonatal para o período 2016-2017). “Acreditamos firmemente que o exercício 

desses cargos não é uma coincidência, mas sim reflete a afirmação da liderança do HCPA 

na área de Genética Médica no Brasil e na América Latina”, comenta Giugliani. 

 

Desenvolvendo relevantes pesquisas e servindo à formação de recursos humanos 

para o Rio Grande do Sul, Brasil e outros países, o Serviço recebeu, ainda, a importante 

tarefa de organizar o International Congress of Inborn Errors of Metabolism (Congresso 



 

Internacional de Erros Inatos do Metabolismo), realizado a cada quatro anos. Em 2017, 

ele acontecerá no Rio de Janeiro, sob a presidência de Giugliani. “São esperados 3 mil 

especialistas de todos os continentes para este evento. O trabalho desenvolvido no HCPA 

nos deu o destaque necessário para sermos indicados para esta missão tão importante”, 

disse..    


