Notícias científicas sobre a Doença de Huntington. Em linguagem simples. Escrito por
cientistas. Para toda a comunidade Huntington.

Brevemente a partir do Congresso Mundial da DH: Oz
Buzz!
Anunciando 'Oz Buzz' - notícias científicas do Congresso Mundial da DH 2011 - com Ed
Wild, Jeff Carroll e Charles Sab
Escrito por Dr Ed Wild em 09 de Agosto de 2011
Editado por Dr Jeff Carroll; Traduzido por Eliana Marisa Ramos
Publicado originalmente a 01 de Agosto de 2011
Este Setembro, os editores do HDBuzz, Jeff Carroll e Ed Wild, irão juntar-se ao jornalista
Charles Sabine, premiado com um Emmy, para trazer-lhe o ‘Oz Buzz’ - as notícias científicas
mais quentes do Congresso Mundial sobre a Doença de Huntington que se vai realizar em
Melbourne, na Austrália - 11 a 14 de Setembro de 2011.

O Congresso Mundial da Doença de Huntington
O Congresso Mundial da Doença de Huntington é a maior reunião regular de pessoas com
doença de Huntington, de indivíduos em risco, familiares, amigos, cuidadores, cientistas e
profissionais de saúde.
É uma oportunidade única para a comunidade mundial da
doença de Huntington se reunir e para as pessoas
aprenderem umas com as outras.
Para as pessoas afectadas com a DH, é uma grande
oportunidade para ouvir em directo sobre os últimos
progressos relacionados com os tratamentos da DH, para
conhecer os cientistas que estão a trabalhar na DH, e para
descobrir o que está a funcionar, o que não está e o que
pode estar ao virar da esquina. Converse com o seu
investigador favorito e agradeça-lhes - ou diga-lhes para se
apressarem!
Para os cientistas e profissionais de saúde, é um tempo
valioso para conhecer os membros de famílias com a DH e
ouvir sobre as suas vidas. É tão motivador, para um
cientista que pode passar o dia todo a olhar para um
microscópio, conhecer as pessoas que está a tentar ajudar
com o seu trabalho.
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Junte-se a nós em Melbourne
para o Congresso Mundial da DH
- ou junte-se online, onde quer
que esteja no mundo

O Congresso Mundial é realizado a cada dois anos. Este ano vai ser em Melbourne na
Austrália - no Centro de Exibições e Convenções de Melbourne. É a primeira vez que o
Congresso Mundial se realiza fora da Europa e América.
O Congresso começa no Domingo, 11 de Setembro de 2011 e termina na Quarta-feira, 14
de Setembro.
As inscrições estão abertas através do site do Congresso Mundial em http://worldcongresshd2011.org/. Os membros de famílias com DH têm desconto no preço de inscrição que fica a
320 dólares australianos (cerca de 240 dólares americanos, 240 euros ou 210 libras).
O HDBuzz viu o programa do Congresso e estamos realmente entusiasmados com a qualidade
e diversidade dos oradores e apresentações de posters.
O nosso conselho - mendigue, peça emprestado ou roube para chegar a Melbourne, em
Setembro.

Anunciando … Oz Buzz!
Estamos contentes por lhe anunciar que os editores-chefe do HDBuzz , Jeff Carroll e Ed Wild,
vão apresentar um segmento de notícias nocturno no Congresso Mundial - que estamos a
chamar de Oz Buzz.
O Oz Buzz vai trazer-lhe as notícias científicas mais quentes do Congresso Mundial, ao estilo
do HDBuzz: as últimas notícias científicas - trazidas até si por cientistas - em linguagem simples
- para toda a comunidade DH.
Vamo-nos juntar ao nosso amigo, Charles Sabine, jornalista galardoado com um Emmy e
antiga âncora da NBC news. Charles será o anfitrião do segmento noticioso do Oz Buzz, e irá
certificar-se de que o Jeff e o Ed não caem no jargão e na linguagem científica.
Poderá estar familiarizado com a ‘repetição de tripletos’, de Charles, Ed e Jeff, das suas
populares apresentações de ‘Notícias nocturnas’ no Congresso Mundial de 2009 em Vancouver
e da Reunião Europeia da DH em Praga. Pode assistir aos vídeos dessas “Notícias nocturnas”
online.

O que há de novo no Oz Buzz?
Com o Oz Buzz, o nosso objectivo é ir para além do sucesso dos nossos segmentos anteriores
de “Notícias nocturnas', ao lançar um novo formato que nos permita aprofundar um pouco mais
sobre a ciência mais emocionante do Congresso.
Claro, nem todos podem ir a Melbourne. Por isso, queremos realçar a verdadeira natureza
global do Congresso Mundial de 2011, usando a Internet e a tecnologia dos media para
ficarmos ligados às centenas de milhares de pessoas afectadas com a DH em todo o mundo.
Nós não queremos ainda desvendar demasiado - mas esteja ansioso pelas:
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Actualizações científicas no Twitter a partir do Congresso, em tempo real
Entrevistas ao vivo, em linguagem simples com os cientistas e clínicos
Vídeos e textos interactivos online de sessões de Perguntas & Respostas
Vídeos em tempo real do Oz buzz
Convidados especiais
Mais perto de Setembro, vamos dar-lhe instruções de como pode interagir com o Congresso
Mundial através do Oz Buzz.
Entretanto, para poder seguir em directo as nossas actualizações científicas de Melbourne,
inscreva-se para seguir o nosso Twitter através do HDBuzzFeed.
E não se esqueça ir ao site http://worldcongress-hd2011.org/, onde pode conferir o programa e
registar-se para participar no Congresso.
Esperamos vê-lo em ‘Oz’!
Os autores não têm qualquer conflito de interesses a declarar. Para mais informações sobre a
nossa política de divulgação, veja a nossa FAQ...

© HDBuzz 2011-2018. 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
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