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Grupo Português de Estudo de Doenças Genéticas do Esqueleto (GruPEDGE) 

O Grupo Português de Estudo de Doenças Genéticas do Esqueleto foi fundado em 2009 pela 

iniciativa da Professora Heloísa Santos. Em 2018, foi proposta a sua afiliação formal à 

Sociedade Portuguesa de Genética Humana e oficializar os seus objetivos, constituição e 

orgânica, e plano de trabalhos.  

1 – Objetivos, Constituição e Orgânica: 

1.1 Objetivos: 

1.1.1 Idealizar e desenvolver projetos de índole nacional, de colaboração entre os múltiplos 

centros hospitalares em Portugal, de estudo no âmbito das doenças genéticas do 

esqueleto. 

1.1.2 Ser um elo de ligação entre investigação clinica e grupos que façam investigação básica 

neste grupo de patologias 

1.1.3 Fomentar iniciativas de formação neste grupo de patologias. 

1.1.4 Colaborar com as associações de doentes na elaboração de folhetos informativos e 

outro tipo de documentação em Português. 

 

1.2 Constituição e orgânica: 

1.2.1 O GruPEDGE é constituído por todos os profissionais interessados neste grupo de 

patologias e que tenham manifestado vontade em o integrar.  Não existe quota ou joia 

associada à integração neste grupo. Será criada uma lista geral de emails 

correspondente. 

1.2.2 Comissão organizadora: cada um dos cinco Serviços de Genética portugueses nomeia 

um representante para o grupo que integrará a comissão organizadora do GruPEGE e 

ficará responsável pela divulgação e dinamização das atividades do grupo na sua 

instituição e respetiva região/área de influência, sendo criado uma lista de emails 

restrita no seio da qual serão tomadas as principais decisões (Quadro 1). 

1.2.3 Desse conjunto de 5 representantes, são eleitos dois por um período de 3 anos serão 

os coordenadores do grupo (Quadro 1). Estes dois coordenadores serão responsáveis 

pelos registos relativos ao grupo e envio de emails. 

1.2.4 Deverão se realizar pelo menos duas reuniões anuais do GruPEDGE, uma apenas 

reunião de trabalho e outra maior que inclua também apresentação dos projetos e 

formação. 

1.2.5 A afiliação do GruPEDGE à SPGH foi aprovada na respetiva assembleia geral datada de 

13.04.2018, tendo sido criada uma secção do sítio online da SPGH relativa a este grupo 

onde toda a informação do grupo será atualizada.  

 

2 Projetos: 

O GruPEDGE tem curso os seguintes projetos nacionais: 

2.1 Osteogénese Imperfeita – responsáveis: Patrícia Dias e André Travessa, Serviço de 

Genética Médica, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar de Lisboa Norte 

2.2 Displasia Cleidocraniana – responsáveis: Sérgio Sousa e Sofia Fernandes, Serviço de 

Genética Médica, Hospital Pediátrico, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 
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2.3 Displasias esqueléticas associadas ao gene TRPV4 – responsáveis: Sérgio Sousa e João 

Freixo, Serviço de Genética Médica, Hospital Pediátrico, Centro Hospitalar e Universitário 

de Coimbra 

 

Quadro 1 – Comissão Organizadora do GruPEDGE e respetivos coordenadores, aprovada em 

reunião datada de 16.02.2018 

Comissão Organizadora – representantes regionais Contactos 

Sérgio B. Sousa - 
coordenador 

Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra 

sbsousa@chuc.min-saúde.pt 

Patrícia Dias - 
coordenadora 

Centro Hospitalar de Lisboa Norte patriciaalmeidadias@gmail.com 

Gabriela Soares Centro Hospitalar do Porto gabriela.soares@chporto.min-saude.pt 

Renata Oliveira Centro Hospitalar de São João, Porto renata.filipa@gmail.com 

Diana Antunes Centro Hospitalar de Lisboa Centro dianaantunes.geneticahde@gmail.com 

 

3 Lista de Sócios SPGH que propõem este grupo de estudos como afiliado à SPGH: 

Heloísa Santos 

Jorge Saraiva 

Sérgio Sousa 

Lina Ramos 

Margarida Venâncio 

Patrícia Dias 

Gabriela Soares 

Renata Oliveira 

Diana Antunes 

André Travessa 

…. 


