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Simpósios do Congresso Europeu de Endocrinologia

Local Organising Committee
(LOC)

Domingo, 21 de maio
João de Castro, MD, Col, MC. (Chair)
(10:30 – 12:00)

(Lisbon)

– Clinical Updates in Hypoparathyrodism

Duarte Pignatelli, MD, PhD. (Porto)

– Evolving diagnostics in adrenal and neuroendocrine tumours

Jorge Dores, MD, (Porto)

– From the pituitary to the periphery

José Silva Nunes, MD, PhD. (Lisbon)

– Second Joint Global Symposium on Obesity – The many dimensions of the chil-

Leonor Gomes, MD, PhD. (Coimbra)

dhood globesity problem

Mafalda Marcelino, MD, Maj, MC (Lis-

– Eyes session

bon)

(15:30 – 17:00)

Maria João Oliveira, MD. (Porto)

– Treatment of hypothyroidism: What have we learned?

Mário Mascarenhas, MD. PhD. (Lisbon)

– Crosstalk between bone & other organ(ism)s

Miguel Melo, MD, PhD. (Coimbra)

– Predictors of therapeutic response in functioning pituitary tumours
– Novel type 2 diabetes treatment: Beyond glycaemic control

Programme Organising
Committee (POC)

– The challenges of Male Fertility
Segunda-feira, 22 de maio

Bulent Yildiz (Turkey) Chair, Programme
Organising Committee (POC)

(10:30 – 12:00)
– New roles for Nuclear Receptors

Guillaume Assié (France) Co-chair, Pro-

– New developments in grave’s orbitopathy

gramme Organising Committee (POC)

– Challenging pituitary diseases

Riccarda Granata (Italy) Co-chair, Pro-

– Searching for the cause and approach in ectopic hormone syndromes

gramme Organising Committee (POC)

– Metabolic surgery: Mechanisms to clinical results

João Jácome de Castro (Portugal) Co-chair, Programme Organising Commit-

(15:30 – 17:00)
– What endocrinologists should know about the genomics of endocrine tumors

tee (LOC)

– Hyperandrogenism: Challenges in clinical management

Carlo Acerini (UK)

– How to incorporate the new guidelines for thyroid cancer in my clinical practice

Richard Bergman (USA)

– Beta cell replacement and plasticity

Charlotte Bevan (UK)
Heike Biebermann (Germany)

Terça-feira, 23 de maio

Evi Diamanti-Kandarakis (Greece)
Andrea Giustina (Italy)
Tatjana Isailovic

(10:00 – 11:30)
– Environmental influences on endocrine systems

Gregory Kaltsas (Greece)

– Rare bone diseases

Beata Kos-Kudla (Poland)

– Endo Oncology: prolactin, GH and metabolic hormones in oncology pathogenesis

Cesar Luiz Boguszewski (Brazil)

– Pharmacological solutions

Djuro Macut (Serbia)

– HPA axis regulation during a woman’s life: Impacto n metabolic outcomes

Rod Mitchell (UK)
Barbara Obermayer-Pietsch (Austria)

(15:00 – 16:30)
– Tissue specific defects in thyroid hormone action

Pedro Oliveira (Portugal)

– Vitamin D beyond bone

Robin Peeters (The Netherlands)

– Sleep, love and reproduction

Duarte Pignatelli (Portugal)

– Novel predictors of diabetes

Matti Poutanen (Finland)

– Moving away from old-fashioned steroidogenesis: What are the clinical implica-

Manuel Puig (Spain)

tions?

Pre-Congress events
Antecedendo o Congresso Europeu de Endocrinologia, a SPEDM patrocina a realização de um Curso de Ecografia da Tiróide que terá a
direcção da Dra. Maria João Oliveira e para o qual estão inscritos profissionais de todos os países da Europa.
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Portugal organiza o maior Congresso Europeu de Endocrinologia
Em 2017 a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia e

dade de investigação clínica e fundamental envolvendo as hormonas mais clássicas,

Diabetes recebe o Congresso Europeu de Endocrinolo-

mas também novas hormonas e novos peptídeos com ação hormonal, localizados pra-

gia “o que constitui uma honra para a SPEDM, para os

ticamente em todos os órgãos o que dá uma relevância muito grande ao estudo das

endocrinologistas portugueses, para a Medicina Por-

hormonas e da Endocrinologia e a sua associação com múltiplas doenças de outras es-

tuguesa e para Portugal”, sublinha o presidente da So-

pecialidades médicas e cirúrgicas”, informa o Dr. Francisco Carrilho.

ciedade Portuguesa de Endocrinologia, Dr. Francisco
Carrilho.

Refira-se que este evento vai contar com uma participação significativa da Endocrinologia
portuguesa, “seja através da apresentação de trabalhos, que será muito vasta, fruto de es-

Espera-se uma presença alargada de participantes, sendo o

ta ser hoje uma especialidade muito ativa com um número importante de médicos a fazer

número de profissionais inscritos (mais de 4.000) e o número de

a especialidade”. O presidente da SPEDM realça que “temos Serviços nos principais hos-

comunicações científicas superior a todos os anteriores Congressos.

pitais do país que mantêm uma atividade assistencial e uma atividade científica importan-

O Congresso Europeu de Endocrinologia vai decorrer de 20 a 23 de maio no Centro de

te, facto que permite que tenham sido submetidos para apresentação no Congresso Euro-

Congressos de Lisboa, e apresenta um programa muito variado que inclui as principais

peu um número elevado de trabalhos científicos”.

áreas da Endocrinologia, nomeadamente, a Diabetes, as doenças da Tiróide e Paratiróide,

Anfitriã deste evento, a SPEDM, na figura do seu presidente Francisco Carrilho declara:

do Hipotálamo e da Hipófise, do Pâncreas, da Suprarrenal, assim como vários outros te-

“Os nossos votos são para que o Congresso decorra da melhor forma possível, resultando

mas associados à atividade hormonal “que é bastante mais vasta que a acima citada, quan-

numa troca de conhecimentos científicos muito importante entre todos os endocrinologis-

do centrada apenas nas glândulas mais clássicas”.

tas europeus e que reforce a Endocrinologia europeia. Que aproveitemos também este mo-

“A Endocrinologia é hoje uma especialidade com uma intervenção muito vasta seja na

mento, enquanto endocrinologistas portugueses, para reforçar laços com colegas e com

clínica seja e investigação. As doenças em que os endocrinologistas são os médicos de

centros de Endocrinologia europeus para continuarmos a fazer de uma forma avançada o

referência são muito frequentes e complexas. Ao mesmo tempo há uma intensa ativi-

nosso trabalho assistencial, mas também científico”.

Este ano não terá lugar o Congresso Português de Endocrinologia, mas decorrerá a 19 e
20 de maio, a 68ª Reunião Anual da SPEDM.
Este evento vai incluir pela primeira vez na
sua história um simpósio conjunto com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Diabetes (SBED), sendo objetivo da organização
portuguesa que este simpósio seja repetido
em reuniões posteriores.
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