GRUPO DE ESTUDOS DE GRAVIDEZ E ENDOCRINOLOGIA
Relatório Ano 2019
O Grupo de Estudos de Endocrinologia e Gravidez reuniu em Coimbra no dia 28 de Junho das
15:30h às 18:00h, no Biblioteca do serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo.
O programa científico foi o seguinte:
15:30: Chegada e café de boas vindas
16:00: A Placenta como órgão endócrino
Inês Marques e M Céu Almeida
16:30: Disruptores endócrinos na gravidez
Joana Guimarães
17:00: Hipoparatiroidismo e gravidez, caso clínico
Margarida Balsa
17:20: Apresentação do projecto: Função tiroideia
gravidez na população portuguesa:
Maria João Oliveira

durante a
estudo prospectivo

18:00: Encerramento e pequeno lanche
Nesta reunião estiveram presentes os seguintes cerca de 20 elementos do GEEG.
Também estiveram presentes as dras Maria Céu Almeida e Inês Marques, obstetras da
Maternidade Bissaya Barreto, convidadas e palestrantes, que não fazem parte do GEEG.
Cerca de 10 hospitais mostraram vontade de colaborar no estudo do doseamento das
hormonas tiroideias na gravidez, sendo que os restantes representados poderão vir a
colaborar.
No dia 5 de Outubro o Grupo de Estudos voltou a reunir em Coimbra, com o objectivo de
definir o desenho do estudo “Valores normais dos parâmetros da função tiroideiadurante a
gravidez na população portuguesa”, com o seguinte programa:

9:30 Introdução e café de boas vindas
Sandra Paiva (GEEG) e Claudia Freitas (GET)
10:00 Projeto: Valores normais dos parâmetros da função tiroideia
durante a gravidez na população portuguesa– um estudo prospetivo
Apresentação do projecto na perspectiva de Endocrinologista: M João Oliveira.
Dúvidas e discussão
Apresentação do projecto na perspectiva de Laboratório: Deolinda Madureira
Dúvidas e discussão

Apresentação do projecto na perspectiva de Estatística: Barbara Oliveiros e Francisco
Caramelo
Dúvidas e discussão
11:30 Intervalo para café e pequeníssimo lanche
Problemas a resolver:
Financiamento
Consentimento informado
Comissão de ética
Inicio e duração do projeto
12:30 Fim
Salienta se que houve da parte da coordenação do GEEG uma tentativa de poupança de
recursos económicos, no sentido de se poder canalizar toda verba anual adstrita ao grupo,
ao projeto supra-citado.
Foi escrita uma carta à Direção da Sociedade com o pedido de cativação do dinheiro deste
ano atribuído aos grupos de estudos envolvidos (que sobrou das actividades realizadas)
para custear parte deste projecto.
Este projecto foi submetido à Merck, (submissão liderada pela Dra M João Oliveira), que vai
patrocinar com uma verba de 10.000 Euros.
Com os desejos de um Excelente Natal a toda a Direção,
Sandra Paiva
(Coordenadora do Grupo de Estudos de Endocrinologia e Gravidez)

