GRUPO de ESTUDOS de TUMORES NEUROENDÓCRINOS (GE-TNE)
da SPEDM

Coordenação: coordenadora Dra. Ana Paula Santos (Endocrinologia, IPO do
Porto); secretários Prof. Dra. Maria João Bugalho (Endocrinologia, IPO de
Lisboa) e Prof. Dr. José Manuel Lopes (Anatomia Patológica, HSJ/IPATIMUP).

1. Durante o ano de 2014 e, de acordo com os objetivos definidos no início
do ano, o GE-TNE privilegiou a concretização do Estudo Transversal
de Caracterização das Neoplasias Neuroendócrinas em Portugal
(Estudo TNE-ETC), com o patrocínio científico da IPSEN Portugal e o
apoio empresa de consultadoria científica Keypoint. Este projeto iniciado
em 2010, chegou finalmente ao termo, tendo sido incluídos na base de
dados, depois de excluídos os casos não elegíveis, 293 doentes
distribuídos por 15 hospitais do norte, centro e sul do país. Os resultados
preliminares deste estudo foram apresentados pela Dra. Ana Paula
Santos no 10º Congresso Nacional de Cancro Digestivo, em 16 de
Outubro de 2014, numa sessão presidida pelo Prof. Dr. José Manuel
Lopes. Está prevista a apresentação oficial dos resultados no Congresso
de Endocrinologia 2015 no dia 24 de Janeiro 2015, no Funchal, durante
o Joint Meeting SPEDM/SEEN.
2. Organização de 2 reuniões internas do Grupo a 22 de fevereiro nos
CHUC, Coimbra e 27 de setembro no HBA, Loures.
3. Nomeação da Dra. Mariana Martinho como elemento interlocutor do
GE-TNE na página da SPEDM.
4. Participação da Dra. Ana Paula Santos na reunião do ENETS European
Neuroendocrine Tumor Registry (RENETS) meeting, aquando da
reunião anual da ENETS (European neuroendocrine Tumors Society),
no dia 5 de março, decorreu em Barcelona, Espanha.
5. Participação no evento “Comédia por uma causa séria”, no Dia
Mundial do Cancro, a 1 de Novembro em Lisboa, organizado pela Pfizer

Oncology em parceria com várias entidades, entre as quais o GE-TNE,
representado pela Prof. Dra. Maria João Bugalho. Os donativos
reverteram a favor da Liga Portuguesa contra o Cancro.
6. No Dia Mundial de Sensibilização para os Tumores
Neuroendócrinos, a 10 de Novembro de 2014 o GE-TNE em parceria
com a Novartis Oncology associou-se a esta comemoração, através da
sua divulgação em órgãos de comunicação social e internet,
nomeadamente as redes sociais mais utilizadas como o Facebook e
Twitter. A representante do Grupo em 2014 foi a Dra. Isabel Claro, que
participou numa entrevista dada à TVI.

7. O GE-TNE foi convidado pela Sociedade Portuguesa de Oncologia
(SPO) para organizar uma sessão científica durante o 13º Congresso
Nacional de Oncologia, a 15 de novembro 2014 e que consistiu numa
apresentação medicina translacional no âmbito deste tema, bem como
na discussão de dois casos clínicos, paradigmáticos desta patologia.
8. O GE-TNE envidou esforços para estabelecer uma parceria com a
associação de doentes “EuropaColon Portugal”, que recentemente
alargou o seu âmbito aos TNE, no sentido de uma colaboração
bidirecional com o objetivo de envolver os doentes com tumores
neuroendócrinos no seguimento e tratamento da sua patologia,
esperando-se a sua concretização ainda durante o ano de 2015.

