GRUPO DE ESTUDO DA HIPÓFISE
Relatório Ano 2019

No decurso de 2019 o Grupo de Estudo da Hipófise (GEH) realizou duas reuniões
. Reunião da Primavera a 11 de Maio na Batalha
. Reunião de Outono a 9 de Novembro em São Silvestre - Coimbra
Assuntos inerentes ao GEH
Registo de tumores hipofisários: na continuidade da apresentação de resultados do registo de tumores
hipofisários, iniciada na reunião da Primavera 2018 (CHLO e CHULC), o Serviço de Endocrinologia do
Centro Hospitalar do Porto comunicou os seus resultados na reunião de 11/05/2019.
Suprarrenalectomia bilateral na Doença de Cushing - Estudo multicêntrico Nacional: o GEH propôs-se
apresentar um trabalho de avaliação dos doentes com Doença de Cushing submetidos a
suprarrenalectomia bilateral no 19º congresso da ENEA que decorrerá no Porto de 9 a 12 de Setembro de
2020. Está em curso a recolha de dados, tendo sido apresentados os resultados disponíveis do CHULN,
CHULC e CHLO na reunião de Outono.
Novos membros do GEH: foram admitidos os seguintes membros, Sara Amaral do CHULC; Mariana
Barbosa e Inês Barros do Hospital de Braga.
Agendamento das reuniões de 2020: a reunião da Primavera ficou provisoriamente marcada para 9 de
Maio. Será então agendada a de Outono de acordo com o calendário de outras reuniões científicas no
âmbito da Endocrinologia que ocorram nesse período.

Reuniões científicas abertas a colegas exteriores ao GEH
1. Reunião da Primavera (Batalha, em 11 de Maio) com o seguinte programa científico:
Adenomas da hipófise não funcionantes – revisão teórica e casuística do
Serviço de Endocrinologia do Hospital Garcia De Orta
Ana Gonçalves Ferreira / Henrique Vara Luís
Casos clínicos
Moderadores: Luísa Cortez e Cláudia Amaral
•

Causa rara de apoplexia hipofisária: caso clínico e revisão da literatura
Mariana Barbosa - H. Braga

•

Complicações vasculares da apoplexia hipofisária – a propósito de 2 casos clínicos
Luís Cerqueira - H. São José

•

Manifestações psiquiátricas da D. Cushing: caso clínico
Olga Gutu - H. Curry Cabral

•

Acromegalia associada a mutação SDHB: rápida taquifilaxia aos ligandos dos receptores da
somatostatina da 1ª geração e resposta ao pasireotido
Maria Manuel Silva - H. São João

Manifestações psiquiátricas das doenças hipofisárias
Miguel Jara / Guilherme Pereira - CHULC
Moderadora: Ana Agapito
2. Reunião do Outono (São Silvestre - Coimbra, em 9 de Novembro) com o seguinte programa científico:
Alterações crâneo-faciais na Acromegália – a perspectiva do cirurgião maxilo-facial
Paulo Valejo Coelho – CHULC
Moderadora: Ana Agapito
Casos clínicos
Moderadores: Ana Palha e Ema Lacerda Nobre
•

Apoplexia hipofisária: há males que vêm por bem?
Mariana Barbosa - H. Braga

•

Hipopituitarismo pós parto – Sindrome de Sheehan ou Hipofisite?
Sara Amaral – CHULC

•

Hipofisite com suspeita de arterite de grandes vasos
Diana Duarte – CHP

•

Adenoma de Crooke: caso clínico e revisão teórica
Silvia Paredes – H. Braga

•

Défice isolado de TSH num doente com linfoma cutâneo
Sara Amaral – CHULC

•

Endocrinopatias secundárias ao uso de inibidores de checkpoints imunológicos: a propósito de
um caso clínico
Ema Lacerda Nobre - CHULN

Terapêutica com Somatotropina no Adulto – Pedro Rodrigues
Moderadora: Olinda Marques
O GEH agradece à Novartis e Ipsen o apoio incondicional à realização das reuniões da Primavera e do
Outono respetivamente. A Direção do GEH realça a forma participada como decorreram estas reuniões e
a colaboração entusiasta de todos os elementos do Grupo. Aos colegas de outras Especialidades que
participaram e enriqueceram estas reuniões dirigimos um agradecimento.
Fernando Fonseca
( Coordenador do Grupo de Estudo dos Tumores da Hipófise)

