
  
 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

Famílias Raras mais próximas 

Portugal, 16 de Maio de 2017 - Maior proximidade entre famílias, maior facilidade na interação com os 

centros de investigação, e respostas mais rápidas para a comunidade afetada, são alguns dos objetivos da 

nova plataforma criada pela CDG & Allies – PPAIN. 

“O novo website servirá como uma plataforma de recrutamento de famílias e pacientes para os diversos 

projetos de investigação, para a divulgação dos respetivos resultados, bem como para reforçar o 

conhecimento sobre as abordagens inovadoras que visam responder às necessidades da comunidade CDG” 

revela Paula Videira, directora da CDG & Allies – Professionals and Patient Associations International 

Network (CDG & Allies PPAIN) e UCIBIO, e professora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade NOVA de Lisboa. 

“A CDG & Allies – PPAIN é uma iniciativa única a nível global”, afirma Vanessa Ferreira, fundadora da 

associação portuguesa CDG e da rede mundial. “É a única plataforma no mundo cuja investigação é liderada 

por pacientes e famílias, e que foi pensada para responder às suas necessidades de forma holística. Na 

procura de soluções para um grupo de doenças raras sem cura, reunimos 40 colaboradores de cerca de dez 

países diferentes – maioritariamente médicos, investigadores, psicólogos, entre outros profissionais –, que 

trabalham de forma altruísta para o progresso da investigação básica e clínica das CDG”, conclui Vanessa 

Ferreira. 

O QUE SÃO AS CDG? 

As Doenças Congénitas da Glicosilação (CDG) são um grupo de doenças hereditárias muito raras (estima-se 

que a sua prevalência se situe entre 1/50 000 e 1/100 000) que afetam a glicosilação – processo que permite 

às células acumularem açúcares de cadeia longa que estão ligados a proteínas. Em conjunto, as proteínas e 

os açúcares formam as glicoproteínas, que são necessárias ao crescimento e funcionamento normal de 

todos os tecidos e órgãos.  

Os doentes apresentam uma relevante afetação neurológica, atraso global do desenvolvimento, problemas 

cardíacos, hepáticos, oftalmológicos, imunológicos, entre outros. Estas doenças são altamente 

incapacitantes, com uma elevada taxa de mortalidade pediátrica, e com um impacto negativo significativo na 

qualidade de vida dos pacientes e das suas famílias. 

O lançamento da nova plataforma de comunicação assinala o dia Mundial da Consciencialização CDG, no 

próximo dia 16 de Maio (mais informações AQUI). 

Visite o novo website em: http://www.researchcdg.com/  

Informações adicionais: sindromecdg@gmail.com  
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