Grupo de Estudo de Cirurgia Endócrina (GECE)
Relatório de actividades de 2020 e propostas para 2021.
O Grupo de Estudo de Cirurgia Endócrina (GECE) da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia,
Diabetes e Metabolismo (SPEDM) foi coordenado por João Capela, durante o ano de 2020.
1. A actividade do GECE teve início em Janeiro, no âmbito do Congresso Português de
Endocrinologia de 2020, em que o coordenador participou na reunião de coordenadores dos
Grupos de Estudo da SPEDM.
2. O coordenador integrou o comité científico do Congresso e participou igualmente como júri
dos melhores posters.
3. No contexto da pandemia, o GECE colaborou com o Grupo de Estudos da Tiróide (GET), na
elaboração e publicação na página da SPEDM de “Recomendações da Sociedade Portuguesa de
Endocrinologia e dos seus Grupos de Estudos da Tiróide e da Cirurgia Endócrina, para a prática
de ecografia e citologa tiroideia ecoguiada no contexto atual da pandemia de COVID-19”.
4. A 28 de novembro de 2020 realizou-se uma reunião científica conjunta do GECE e do GET,
com o apoio financeiro das empresas farmacêuticas Merck e Eisai. A Reunião decorreu de
forma virtual e teve 60 assistentes que participaram ativamente por “chat”. Teve o tema
“Tiroidectomia total? (ou lobectomia?)”: com o programa:
Bócio nodular
Caso clínico, por João Capela (moderador)
– Sim, por Miguel Allen
– Não, por Teresa Pereira
Tumor folicular
Caso clínico, por Cláudia Freitas (moderadora)
– Sim, por Henrique Candeias
– Não, por Francisco Rosario
Carcinoma bem diferenciado de baixo grau
Caso clínico, por Maria João Oliveira (moderadora)
– Sim, por Raquel Martins
– Não, por Jorge Guimarães
Optimização do tratamento com lenvatinib em primeira linha no carcinoma diferenciado da
tiróide, em doentes refractários ao iodo radioativo, por Cláudia Freitas.
– Moderador Manuel Antunes 6

5. Pretendemos organizar em 2021 uma reunião "indicação operatória de patologia endócrina
assintomática”.
6. O GECE pretende promover a colaboração com o Capítulo de Cirurgia Endócrina da
Sociedade Portuguesa de Cirurgia, nomeadamente na participação conjunta em reuniões
científicas.
Porto, 9 de dezembro de 2020
João Capela Costa
(Coordenador do Grupo de Estudo de Cirurgia Endócrina (GECE)).

