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DBuzz já está em acção! A sua fonte para notícias científicas sobre a Doença de
Huntington, numa linguagem simples, escrito por cientistas, para toda a
comunidade Huntington. Fiável, imparcial e de partilha gratuita, o HDBuzz vai dar-

lhe razões importantes para ter esperança, ao explicar-lhe as últimas novidades do esforço
mundial para encontrar tratamentos eficazes para a DH.

Bem-vindo ao HDBuzz
É com enorme prazer que anunciamos o lançamento do HDBuzz, uma nova plataforma na
Internet com as últimas notícias científicas sobre a Doença de Huntington (DH) em
linguagem simples, escrito por cientistas que trabalham com a DH. O HDBuzz é dedicado às
pessoas que mais necessitam - aqueles que são afectados pela DH, suas famílias e amigos.

Apresentando o HDBuzz

Notícias científicas sobre a Doença de
Huntington
O HDBuzz vai dar a toda a comunidade Huntington acesso gratuito a artigos fiáveis e
imparciais que divulgam e explicam os extraordinários avanços científicos que estão a
acontecer em laboratórios e clínicas por todo o mundo. Pode esperar uma ou duas histórias
por semana, centradas em desenvolvimentos particularmente interessantes tanto na
investigação clínica como básica. Procure também por uma cobertura aprofundada de
conferências científicas sobre a DH e outros eventos de interesse para a comunidade.
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https://pt.hdbuzz.net/people/Ed%20Wild
https://pt.hdbuzz.net/people/Jeff%20Carroll
https://pt.hdbuzz.net/people/Filipa%20J%25C3%25BAlio


Em linguagem simples
O HDBuzz vai dar-lhe acesso à ciência de ponta, porque acreditamos que todo o progresso
científico pode ser explicado de forma a que todos os que não sejam cientistas o possam
compreender - na verdade, acreditamos que nenhum trabalho científico está completo até
ser compreendido pelas pessoas afectadas.

O HDBuzz é uma experiência, e precisamos que nos diga como nos estamos a portar. Se um
artigo não fez sentido, clique no botão “Não compreendi” e diga-nos como podemos
melhorar o nosso conteúdo. Se gostar de um artigo, clique no botão “Gostei” para nós
ficarmos a saber.

No site do hdbuzz.net, encontrará um glossário com explicações para todos os termos
técnicos que tenhamos que usar.

Escrito por cientistas
«Acreditamos que nenhum trabalho científico está completo até ser compreendido pelas
pessoas afectadas. »

Os escritores e editores do HDBuzz são cientistas e clínicos qualificados que estão
envolvidos num esforço mundial para encontrar tratamentos para a DH. Para se manterem
independentes, os escritores nunca escrevem sobre o seu próprio trabalho e preenchem
uma declaração de “conflito de interesses” para cada artigo.

Pode encontrar informações sobre a equipa do HDBuzz através da secção “Acerca”.

Para toda a comunidade DH
O HDBuzz é o resultado de uma excitante colaboração entre muitas pessoas de todo o
mundo e queremos que o nosso conteúdo chegue o mais longe possível. A DH não conhece
barreiras culturais, assim como o acesso à informação sobre DH também não deveria.

O HDBuzz é financiado por um consórcio único de organizações de doentes de Huntington.
Os nossos maiores apoiantes são a Sociedade Americana da Doença de Huntington, a
Associação da Doença de Huntington de Inglaterra e País de Gales  e a Sociedade
Canadiana de Huntington. Esperamos que mais organizações de DH mundiais se juntem ao
consórcio durante 2011.

O nosso objectivo é ter o conteúdo do HDBuzz disponível no maior número de línguas
possíveis. Estamos a lançar o site em Inglês e Espanhol e esperamos tê-lo em Francês,
Alemão e Holandês num futuro muito próximo.

Onde nos encontrar
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© HDBuzz 2011-2023. Os conteúdos do HDBuzz são de partilha livre, sob uma Licença
Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 3.0 Não Adaptada .

O HDBuzz não é um recurso de aconselhamento médico. Para mais informações, visite
hdbuzz.net

Criado a 27 de Abril de 2023 — Descarregado de https://pt.hdbuzz.net/014

Dr. Ed Wild e Dr. Jeff Carroll, editores-chefe do HDBuzz

Irá poder aceder a todo o conteúdo do HDBuzz através do nosso site, hdbuzz.net. Os
artigos serão também distribuídos para os sites da comunidade Huntington que
normalmente usa - como o hdsa.org, o hda.org.uk e o huntingtonsociety.ca, onde
esperamos que seja promovido um debate activo e informado.

O HDBuzz tem news feeds nas maiores redes sociais para que possa seguir o HDBuzzFeed
no Twitter, Facebook ou no Google Buzz. Também poderá receber actualizações por email.

E se tiver uma página na Web ou um blog, pode de forma gratuita e automática usar o
conteúdo do HDBuzz via RSS ou reproduzir artigos específicos de que goste. Para mais
detalhes, veja a nossa página Partilhar, na secção “Acerca”.

Esperança através do conhecimento
É um período muito emocionante para a investigação na DH - esperamos ver progressos
reais, nos próximos meses e anos, em relação a tratamentos eficazes para esta doença
contra a qual lutamos todos juntos.

Estamos ansiosos por partilhar consigo este entusiasmo e dar-lhe razões sólidas para uma
esperança real, através do HDBuzz.

Os autores não têm qualquer conflito de interesses a declarar. Para mais informações sobre
a nossa política de divulgação, veja a nossa FAQ...

Parte do texto desta página ainda não foi traduzido. É mostrado no idioma original. Estamos a trabalhar para
traduzir todos os conteúdos o mais brevemente possível.
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