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A Associação Brasileira de Glicogenose, o Grupo de pesquisas em Terapias Inovadoras –
Glicogenose, Serviço de Genética Médica do Hospital de Clinicas de Porto Alegre são os
promotores desse evento.
A ABGLICO foi fundada com intuito de auxiliar pacientes e familiares portadores de
Glicogenose a ampliar o conhecimento da Glicogenose no Brasil e América Latina. O
Conhecimento pode ser ampliado com campanhas, congressos médicos e científicos,
encontros de pacientes, divulgação das pesquisas que vem ocorrendo internacionalmente,
folhetos, entre outros.
Somos pioneiros em trazer um Congresso Internacional após a realização de 3 encontros
nacionais envolvendo mais de 150 famílias.

O que é Glicogenose?
• Um grupo de doenças genéticas raras causadas por alterações no
metabolismo do glicogênio (aproveitamento do glicogênio e
depósito do glicogênio no fígado e nos músculos).
• Estas condições podem ser classificadas em diferentes tipos,
nomeadas de acordo com a enzima deficiente e órgãos afetados
• Cada um dos diferentes tipos de Glicogenose conhecidos
atualmente é causado por diferentes genes, diferentes enzimas e
tipos variados de herança, que acabam acarretando em variações
nas manifestações clínicas e mesmo na forma de tratar as doenças.

O que é Glicogenose?
• A frequência estimada global das Glicogenoses é de 1/20.000 a
1/25.000 nascidos vivos.
• As formas mais comuns são os tipos I, II, III e, entre os tipos com
envolvimento hepático, os mais comuns são as do tipo I, III e IX.
• Não são conhecidos dados brasileiros acerca da frequência das
Glicogenoses, e sua incidência pode estar subestimada pela falta
de acesso aos métodos diagnósticos. No entanto, sugere-se que os
tipos mais frequentes em nosso país são os tipos I e o Ia

QUAIS SÃO AS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
DAS GLICOGENOS?
As manifestações costumam ser variadas conforme o
tipo de Glicogenose:

Hepáticas: hipoglicemia com jejum curto, acidose
lática, baixa estatura, face de boneca, fígado grande,
falta de energia, aumento do colesterol,
triglicerídeos e ácido úrico, hálito cetótico, infecções
de repetição e problemas intestinais. Os sintomas
podem estar presentes ao nascimento ou nas
primeiras semanas de vida. O mais comum é o
aparecimento, aos 3 – 4 meses de vida ou mesmo em
crianças maiores.
Musculares: fadiga, dor muscular, cãibras, perda
progressiva de força, alterações cardíacas,
dificuldades respiratórias. O diagnóstico pode ser
tanto no período neonatal quanto em pacientes já
adultos (forma de apresentação tardia).

DIAGNÓSTICO
É necessário ampliar o conhecimento sobre as
doenças raras e educar profissionais da saúde em
suspeitar da Glicogenose em pacientes com
sintomas sugestivos. No Brasil ainda há pouca
formação nesta área. O Diagnóstico parte sempre da
suspeita clínica dessa rara condição genética –
avaliação detalhada do paciente e seus sintomas.
• Os exames laboratoriais que são importantes:
glicose no sangue, enzimas hepáticas (TGO, TGP),
musculares (CPK, Aldolase) , perfil lipídico, ácido
úrico, ácido lático, avaliação da imunidade.
• Exames de imagem e função: ultrassom abdominal,
ENMG
• Testes enzimático e genéticos específicos para os
diferentes tipos de Glicogenose

TRATAMENTO E CURA
• Nas Glicogenoses hepáticas o paciente depende de fontes exógenas de glicose: amido cru
(maizena), dieta frequente a cada 3- 4 horas ricas em carboidrato ou proteína, restrita de
açucares, maltose, frutose (frutas), galactose, lactose - leite).
• Deve –se manter um controle extremamente rigoroso em relação a dieta e aos horários do uso
do amido cru (maizena).
• Toda a maizena deve ser pesada com uso de balança.
• Alguns tipos de Glicogenose necessitam de medicações para melhorar a imunidade.
• Os controles de glicose capilar (HGT, Dextro) ocorrem várias vezes ao dia.
• Na Glicogenose tipo II, o tratamento consiste em reposição endovenosa da enzima deficiente a
cada 15 dias – Terapia de reposição enzimática.
• Estimular exercícios físicos regulares, alimentação saudável.

FUTURO DAS PESQUISAS
Assim como outros erros do metabolismo, as
glicogenoses também estão evoluindo nas
pesquisas de inovação em medicações a
tratamentos que melhorem a qualidade de vida
do individuo afetado bem como a sua família. Há
perspectivas em relação a outro tipos de amido
ou alimentos que possam segurar mais tempo a
glicose no sangue dos paciente. Também há
evolução em relação a terapia genética
especifica (terapia gênica) que já tem sido
testada em humanos.

EDIÇÕES ANTERIORES
2015- Heidelberg Alemanha
2017 - Groningen - Holanda

PATROCINE
Confira as cotas disponíveis e participe!
O patrocínio representa a oportunidade do uso eficiente do
orçamento comercial/marketing para geração de leads, fortalecer sua
marca proporcionando estratégias para sua empresa (dentro do seu
mercado alvo) e alcançar não apenas os participantes do evento, mas
também os profissionais contribuintes da área, pacientes e familiares.
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