
Entre os dias 01 e 03 de novembro aconteceu em Belo 
Horizonte o “Simpósio Erros Inatos do Metabolismo – 
fenótipos, doenças e tratamentos”. Aproximadamente 150 
congressistas, entre médicos, biólogos, acadêmicos de 
medicina, pesquisadores e outros profissionais de saúde, 
participaram do evento, que aconteceu no Auditório do 
Hospital da Unimed e trouxe palestrantes com importância 
científica nacional e internacional. A presidência do 
Simpósio ficou a cargo da pediatra geneticista do Hospital 
das Clínicas da UFMG Eugênia Valadares que, em uma 
breve fala de abertura, destacou o importante momento 
nacional no qual o Simpósio acontece: “pela primeira vez, 
o Sistema Único de Saúde (SUS) discute a genética clínica 
e, consequentemente, os Erros Inatos do Metabolismo 
(EIM)”, diz Eugênia. “Nunca estivemos dentro do Sistema, 
é sempre uma luta quando vamos tratar um paciente com 
EIM no SUS, mas agora há, pelo menos, uma porta aberta 
para discussão”. 

O Simpósio foi uma das últimas ações de Paulo Poggiali 
como presidente da Sociedade Mineira de Pediatria (SMP), 
entidade realizadora do evento. A grande importância de 
se levar para o dia a dia do pediatra a discussão dos Erros 
Inatos do Metabolismo foi destacada por Poggiali em sua 
fala de abertura. Ele lembrou que um diagnóstico precoce 

trabalho que sua equipe realiza identificando famílias que das doenças metabólicas significa uma qualidade de vida 
apresentam incidências de um Erro Inato do Metabolismo melhor para a criança portadora de um EIM. “Esse 

Simpósio tem a missão de esclarecer que a possibilidade em regiões específicas de Minas Gerais, já que em sua 
de um Erro Inato do Metabolismo é uma realidade”, maioria as doenças são autossômicas recessivas, se 
alertou. Poggiali ainda lembrou que a iniciativa de Eugênia 

repetindo em uma mesma família. “Desse modo, podemos 
Valadares foi essencial para o acontecimento do evento e 

treinar os médicos dessas cidades para identificar as 
que a atuação da pediatra em prol da difusão do conheci-

doenças no início”, disse Eugênia. “Temos que quebrar mento e da atenção precoce e eficiente aos portadores de 
paradigmas, as doenças são raras, mas os pediatras das EIM é impressionante. “Eugênia, hoje as crianças brasilei-

ras te agradecem”, finalizou Poggiali. cidades onde há muitos casos de um EIM têm que saber 

como proceder”. Ao final de sua palestra, Eugênia apresen-A programação científica começou efetivamente com a 

tou sua equipe, que é pequena, mas faz a diferença.própria Eugênia falando da “Experiência do ambulatório de 

O Simpósio continuou com a mesa redonda “Como 

suspeitar de EIM”, coordenada pelo pediatra Marcos 

Vasconcelos, da UFMG, e participações de pediatras 

geneticistas, neurologista e oftalmologista. Ainda no 

primeiro dia, Kevin Strauss (EUA), um dos participantes 

internacionais do Simpósio, falou sobre a doença de 

Xarope de Bordo em uma conferência bastante aguardada 

pelos congressistas. Além de Kevin Strauss, que fez mais 

duas participações, dois outros palestrantes internacionais 

marcaram presença no Simpósio: George Mazariegos, 

também dos EUA, e Masaru Fukushi, do Japão, grande 

parceiro do ambulatório de EIM do Hospital das Clínicas da 

UFMG.

Aprendendo com pacientes e familiares

Assim como outros eventos realizados pela SMP, o 

Simpósio também apresentou o debate “Aprendendo com 

EIM do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de pacientes e familiares”, coordenado pela pediatra Mônica 

Minas Gerais (HC-UFMG)”. Segundo ela, esse ambulatório de Magalhães Machado, da Rede Sarah-BH. Sete famílias 

existe desde 1998 e faz aproximadamente 400 consultas contaram do ponto de vista humano e não científico, como 

por ano, sendo diagnosticados 85 novos casos também por até então estava sendo apresentado no Simpósio, os casos 

ano. “O que chama atenção em crianças que têm Erros de Erros Inatos do Metabolismo de seus filhos. Os relatos 

Inatos do Metabolismo é que elas não são sindrômicas, de diferentes doenças apresentaram algo em comum: a 

então como suspeitamos de um EIM?”, perguntou a dificuldade de diagnóstico e o não preparo da equipe 

pediatra. Para tentar esclarecer, ela apresentou alguns médica para lidar com o assunto. Emocionando a plateia, 

casos clínicos que passaram pelo ambulatório do HC-UFMG mães, pais e os próprios pacientes contaram como lidam 

nesses 14 anos de existência. Eugênia também falou do com as doenças. 
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A programação das atividades da SMP está disponível no site   
www.smp.org.br

Paulo Poggiali e Eugênia Valadares na abertura 

do Simpósio Erros Inatos do Metabolismo

Debate “Aprendendo com os pacientes” emociona plateia no Simpósio de EIM.

Veja aqui a matéria do Estado de Minas sobre o 

Simpósio Erros Inatos do Metabolismo.

Integrantes da mesa redonda “Como suspeitar de 

EIM”: Eugênia Valadares (UFMG), Jaime Moritz 

Brum (Rede Sarah-Brasília), Ana Maria Martins 

(Unifesp), Gilda Porta (HC-FMUSP), Luiz Carlos 

Molinari (UFMG), Christóvão de Castro Xavier 

(Fhemig), Marcos Vasconcelos (UFMG) e Paulo 

Poggiali (presidente da SMP)


