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Vídeos da conferência sobre terapêutica
agora online
Os vídeos das apresentações científicas da conferência sobre
terapêutica na DH, de Fevereiro, estão agora online
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O HDBuzz cobriu a conferência da CHDI sobre terapêutica que se realizou
em Fevereiro de 2011 em Palm Springs. Os vídeos de muitas das
apresentações científicas foram agora disponibilizados para assistir online.

A conferência sobre terapêutica
A Conferência anual sobre Terapêutica na Doença de Huntington,
organizada pela CHDI Foundation Inc., é um fórum ímpar para os
investigadores da DH se reunirem, compartilharem descobertas excitantes
e estabelecerem colaborações e parcerias que aceleram o ritmo da
investigação em terapias para a doença de Huntington.
A CHDI é uma ‘empresa virtual de biotecnologia’ sem fins lucrativos que
visa “descobrir e desenvolver rapidamente medicamentos que retardem ou
reduzam a progressão da Doença de Huntington”. É a maior força motriz
por detrás do desenvolvimento de tratamentos para a DH.
Pouco depois de o HDBuzz ter sido lançado em Janeiro, informamos
sobre a Conferência sobre Terapêutica 2011, realizada em Palm Springs,
Califórnia. Nos nossos relatórios diários da conferência fizemos um
resumo, em linguagem simples, de toda a ciência apresentada na
conferência - e foi uma tonelada de coisas interessantes!
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Pode encontrar os nossos relatórios procurando por ‘CHDI’ no
HDBuzz.net.

Os vídeos
Pela primeira vez, os vídeos de muitas das apresentações científicas já
foram disponibilizados online. Para encontrá-los, visite
http://chdifoundation.org/ e clique no link ‘Presentations from the 2011
HD Therapeutics Conference’ (Apresentações da Conferência sobre
Terapêutica na DH 2011).
Esteja preparado: estas apresentações foram feitas por cientistas, para
uma sala cheia de cientistas - são por isso bem mais intensas do que um
típico artigo do HDBuzz!
Assim, pode achar útil consultar os nossos relatórios diários da
conferência, juntamente com os vídeos. Aplaudimos esta acção - era uma
conferência emocionante e a ciência merece chegar a tantas pessoas
quanto possível. No que diz respeito ao HDBuzz, tornar as apresentações
de conferências disponíveis online, como aconteceu com esta conferência,
é um grande passo em frente.
O HDBuzz não recebe financiamento da CHDI. O Dr. Carroll e o Dr. Wild
têm realizado estudos científicos sobre a DH financiados pela CHDI mas
não receberam nenhuns honorários para além do financiamento científico.
As suas participações na conferência CHDI foram apoiadas pela Rede
Europeia da DH, uma rede independente de profissionais na DH, com
fundos totalmente independentes da CHDI. Para mais informações sobre
a nossa política de divulgação, veja a nossa FAQ...
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