Grupo de Estudo de Cirurgia Endócrina (GECE) da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia,
Diabetes e Metabolismo (SPEDM)
Relatório de actividades de 2021 e propostas para 2022.
O GECE foi coordenado por João Capela, durante o ano de 2021.
1. O coordenador integrou o comité científico do Congresso Português de Endocrinologia de 2021 e
participou igualmente como júri das melhores Comunicações Orais, assim como da Bolsa Projecto
de Investigação SPEDM.
2. Foram propostos e aceites como secretários do grupo de estudo de cirurgia endócrina, a Drª
Antónia Póvoa do Hospital de Gaia e o Dr. Henrique Candeias do de Setúbal.
3. O coordenador integrou um grupo de trabalho com representantes do GET e do Colégio de
Endocrinologia para o desenho e implementação regular de Cursos de Ecografia Endócrina
Cervical de Diagnóstico e Terapêutica, com componentes teórico e prático, ambos sujeitos a
avaliação presencial. Serão de periodicidade anual, gratuitos, dirigidos prioritariamente a IFEs, não
excluindo especialistas interessados. A componente teórica multidisciplinar será lecionada online
com aulas pré-gravadas e a formação prática será presencial, contando com a colaboração dos
Serviços com mais volume de ecografias/citologias por ano.
4. A 20 de novembro de 2021 realizou-se no Hotel D. Luís em Coimbra uma reunião científica
conjunta do GECE e do GET, com a presença do presidente da Sociedade Portuguesa de
Ecografia Médica (SPEM) e apoio financeiro das empresas farmacêuticas Merck e Eisai. Teve o
tema “REFORÇANDO A MULTIDISCIPLINARIDADE…” e o programa:
Mesa 1 - GET, GECE e GELEND (9,10h – 10,10h)
Armadilhas na avaliação da função tiroideia – Fármacos e outros confundidores
Moderadores: Isabel Manita, Antónia Póvoas, Deolinda Madureira
Palestrante: Teresa Azevedo
Mesa 2 - GET e GECE (10,10h – 11,10h)
Complicações endócrinas da cirurgia tiroideia e paratiroideia
Moderadores: Teresa Martins, Henrique Candeias
- Hipotiroidismo
Palestrante: Helder Simões
- Hipoparatiroidismo
Palestrante: Gustavo Rocha
Mesa 3 - GET, GECE, SPEM (11,40h -13,00 h)
O estado da arte da ecografia cervical endócrina
Debate: Luís Raposo, Maria João Oliveira, João Capela, Idílio Gomes
Mesa 4 GET e GECE e Oncologia (14,30h – 15,40h)
Moderadores: Fernando Rodrigues, Valeriano Leite
- Carcinoma da tiroide curado: critérios para a alta hospitalar
Palestrante: Susana Garrido
- Carcinoma da tiroide avançado: do início do tratamento sistémico à gestão dos efeitos
adversos
Eficácia e otimização do tratamento dos doentes com CDT-RRI
Palestrante: Maria João Oliveira
A importância da pré-habilitação do doente na otimização/ benefício do tratamento sistémico
com Lenvatinib e os seus resultados
Palestrante: Ana Joaquim
5. Para o congresso anual de 2022 propusemos uma mesa dedicada ao tema cirurgia de patologia
assintomática (bócio nodular, hiperparatiroidismo primário e incidentaloma da supra-renal).
6. Pretendemos organizar em 2022 uma reunião no Outono, eventualmente associados ao GET.
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