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Genética médica em Portugal: Conferência celebra «40 anos ao serviço da
comunidade»
A próxima edição das Conferências de Genética Doutor Jacinto Magalhães, que terá lugar nos dias 31 de janeiro e
1 de fevereiro de 2020, vai assinalar os 40 anos da criação formal do Instituto de Genética Médica.
A Comissão Organizadora salienta mesmo que, "tendo em conta este legado", o evento terá um "programa
transversal com temas atuais e prospetivos na área da genética humana".
Desta forma, e sob o lema "40 anos ao serviço da comunidade", a reunião irá promover uma ampla abordagem
de temas, como o aconselhamento genético, o diagnóstico pré-natal e pré-implantatório, as doenças metabólicas,
as doenças neuromusculares e as terapêuticas inovadoras, "com o contributo de convidados nacionais e
estrangeiros de renome".
"Enorme contributo para o desenvolvimento da genética médica em Portugal"
A propósito deste evento, é ainda recordado que o Instituto de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães (IGM),
criado em 1980, "terá sido uma das primeiras concretizações do, então, recém criado Serviço Nacional de Saúde,
simbolizando desde logo a necessidade de atenção para com as doenças raras".
E é precisamente "face ao enorme contributo que esta instituição (entretanto designada Centro de Genética Médica
Doutor Jacinto Magalhães) deu para o desenvolvimento da genética médica em Portugal, tanto na vertente clínica
como na laboratorial", que se realiza no Super-Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota "uma edição especial das
Conferências de Genética Doutor Jacinto Magalhães".
Na reunião serão abordadas "as principais áreas de ação em que esta instituição foi, e continua a ser,
determinante no panorama nacional", acrescenta a organização.
Relativamente às próprias Conferências de Genética, que arrancaram em 1981, são também consideradas como "um
inestimável contributo do Instituto de Genética Médica, tendo sido o primeiro evento científico da área da
genética com carácter regular em Portugal".

O programa pode ser consultado aqui.
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