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REUNIÃO ANUAL DO EUROPEAN GROUP FOR
THE STUDY OF INSULIN RESISTANCE (EGIR)
ANO 2009
EM PORTUGAL
José Silva Nunes

R

ealizou-se, entre os dias 27 e 29 de Maio deste ano, a reunião do European Group for
the study of Insulin Resistance (EGIR) presidido, actualmente, pelo Prof. Alain Golay
(Genebra, Suiça). Esta reunião, a primeira vez que decorreu no nosso país, aconteceu no
Hotel Olissippo Oriente, em Lisboa. Este ano organizada por mim, a reunião decorreu sob o
lema “Navigating the seas of insulin resistance: new ways and new beliefs” e contou com a
participação de 66 congressistas, de 15 países diferentes, interessados em investigação ou em
clínica na área da insulino-resistência. Na sessão de abertura, e seguindo o lema deste ano,
procurei apresentar uma analogia entre os actuais avanços na ciência médica, particularmente na área da insulino-resistência, e a época de ouro dos descobrimentos portugueses.
Sendo organizada no nosso país, nesta reunião pretendeu-se dar ênfase aos trabalhos
desenvolvidos em Portugal, neste domínio. Das sete palestras que compunham o programa,
para cinco delas foram convidados palestrantes portugueses que, assim, tiveram a oportunidade de apresentar temas na sua particular área de investigação:
• “Insulin resistance and diabetes: insights from magnetic resonance studies of hepatic glucose metabolism” - Teresa Delgado (Coimbra)
• “Gastrointestinal hormones’ variation after bariatric surgery” - Mariana Pereira
Monteiro (Porto)
• “The relevance of the postprandial insulin resistance” - Paula Macedo (Lisboa)
• “Measurement of hepatic glycogen kinetics” – John Jones (Coimbra)
• “Adipokines secretion in HIV infected patients under antiretroviral therapy” - Paula
Freitas (Porto)
Além destes palestrantes nacionais, tivemos a oportunidade de ouvir o Prof. Gerald
Tomkin (Dublin, Irlanda) a proferir uma brilhante palestra intitulada “Lipoproteins, atherosclerosis and diabetes” e o Prof. Walt Gall (Durham, EUA) a apresentar interessantes
dados na sua sessão “Identification of novel metabolite markers that distinguish insulin
sensitivity from insulin resistance”.
Entre as 18 comunicações orais, contavam-se três provenientes de centros portugueses:
• “Intra-enteric mixed-meal potentiates insulin sensitivity through an hepatic parasympathetic-dependent mechanism” – Ricardo Afonso (Lisboa)
• “Differential influences of age, anthropometric parameters, insulin resistance and
adiponectin on blood pressure levels and dipper pattern, in obese and non-obese premenopausal women” – J. Silva Nunes (Lisboa)
• “The effect of the prandial state on the hepatic nitric oxide and glutathione in normal
and obese animals” – Ana Fernandes (Lisboa)
Entre os moderadores desta reunião, contou-se com a colaboração de dois ilustres colegas nacionais: a Profª Dra. Manuela Carvalheiro, Presidente da Sociedade Portuguesa de
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Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo e o Dr. Luís Gardete Correia, em representação da
Sociedade Portuguesa de Diabetologia.
Durante três dias houve a possibilidade de discutir a resistência à insulina, nas suas
diferentes vertentes, bem como tomar conhecimento dos avanços na área, apresentados na
primeira pessoa pelos investigadores envolvidos.
Esta reunião, que constituiu um reconhecido sucesso, além do patrocínio do EGIR contou com o apoio de duas casas farmacêuticas nacionais: Merck-Serono e Novartis.
Além do orgulho que, inevitavelmente, não pude deixar de sentir por trazer ao nosso
país nomes tão sonantes na área da diabetologia internacional, a reunião proporcionou
momentos de convívio inesquecíveis, além de ter permitido a partilha de importante informação entre todos os envolvidos.

34th Annual Meeting of the ETA
Lisboa 5-9 Setembro de 2009
João Jácome de Castro
Presidente da Comissão Organizadora da 34ª Congresso Europeu da Tiróide

P

ortugal recebeu pela primeira
vez o Congresso Europeu da Tiróide
Após dois anos de candidatura e dois
anos de árdua preparação, recebemos em
Lisboa, em Setembro último, o Congresso
Europeu da Tiróide, que na sua 34ª edição
pisou pela primeira vez o solo português.
Este Congresso conquistou dois recordes,
foi o Congresso Europeu da Tiróide que até
hoje recebeu mais trabalhos científicos e aquele em que se inscreveram mais participantes.
Como seria de algum modo plausível,
foi também o Congresso aonde houve
maior participação portuguesa. Cerca de
100 médicos e investigadores portugueses
com interesse nas doenças da tiróide participaram no congresso, aonde mais de 40 trabalhos de grupos portugueses foram apresentados e 10 médicos portugueses moderaram sessões científicas.
A Reitoria da Universidade Clássica de
Lisboa foi o local escolhido para esta reunião e nela se desenrolaram, com assinalável sucesso, os trabalhos durante 5 dias.
O programa social foi também bem
sucedido e muito participado.
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Um Jazz - cocktail de boas vindas nos jardins do Museu Arte Moderna da Fundação
Berardo, aonde a Presidente da Sociedade
Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e
Metabolismo (Manuela Carvalheiro), o presidente da European Thyroid Association
(Peter Lauberg) e o presidente do congresso
(João Jácome de Castro), proferiram breves
discursos de acolhimento.
Uma visita ao Oceanário que terminou
com um jantar dançante (e muito animado) na zona ribeirinha do Parque das
Nações.
Um jantar de gala no palácio da Foz, na
bonita praça dos restauradores, aonde se
ouviu contar o fado.
A organização do congresso e a sua
Comissão Organizadora foi publicamente
louvada na Assembleia Geral da ETA que
decorreu no final do congresso.
Penso que será justo sublinhar que o
congresso decorreu, nas suas varias vertentes (cientifica, logística e social), com assinalável e apreciável sucesso, tendo sido
muitas as mensagens de apreço recebidas.
Sublinho que só foi possível levar a cabo
esta iniciativa fruto de um trabalho de equi-
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pa em que para alem da Comissão
Organizadora Local (LOC), foi fundamental
a inestimável colaboração da equipa das
Ideias2, a agência do congresso (PCO)
Não posso deixar de confessar que vou
ter saudades das nossas muitas reuniões
(semanais tantas vezes), da adrenalina das
últimas semanas, da preparação de toda a
operação logística cujo sucesso final faz
deste congresso o melhor e o maior até hoje
realizado pela ETA.
Não termino sem referir o apoio e a confiança que a Direcção da Sociedade
Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e
Metabolismo, ao longo destes, anos depositou em nós e a amabilidade e disponibilidade da Professora Manuela Carvalheiro, que
tão bem representou a nossa Sociedade
durante o congresso.
A todo o Grupo de Estudo da Tiróide o
meu muito obrigado. Sem todo vós nada
disto teria arrancado.

Ao LOC e muito em especial à Lucília
Salgado, à Maria João Oliveira e ao
Valeriano Leite pelo fantástico apoio e colaboração que, com sacrifício das vidas pessoais e profissionais prestaram esta iniciativa
…. e ao óptimo ambiente que ajudaram a
criar. Que saudades!
Finalmente, ao Professor Edward Limbert
distinto tiroidologista, mestre e amigo, pelo
seu incansável trabalho e extraordinário
exemplo, a quem muito se fica a dever este
congresso, desde o momento da sua idealização... e ao meu grande e querido amigo
Francisco Carrilho pelo muito que com ele,
mais uma vez, aprendi, pelo cunho pessoal
que deixa em tudo aquilo em que se empenha e pela sua capacidade de trabalho. Sem
ele nada teria sido assim.
Foi um privilégio participar neste projecto com tão distinta equipa, ao serviço da
nossa Sociedade e de Portugal!

BOLSAS 2010
NOME

PATROCÌNIO

PRÉMIO/ PERIODICIDATA LIMITE
BOLSA
DADE
PARA SUBMISSÃO

BOLSA DE ESTUDO PARA INVESTIGAÇÃO ABBOTT/
EM OBESIDADE
SPEDM

15 000 €

anual

31 Novembro

BOLSA PROF. EDWARD LIMBERT PARA
INVESTIGAÇÃO EM PATOLOGIA DA
TIRÓIDE

GENZYME/
SPEDM

5000 €

anual

30 Setembro

PRÉMIO NACIONAL DE ENDOCRINOLOGIA

NOVARTIS ONCOLOGY/SPEDM

15000 €

Bianual

30 Outubro

PRÉMIO DE ENDOCRINOLOGIA "PROF.
EURICO PAES - BAYER"

BAYER

5000 €

Bianual

31 Outubro (ano
ímpar)

BOLSA DE DIFERENCIAÇÃO PROFISSIONAL E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA
(BOLSA DE ESTÁGIO)

SPEDM

1000 € p/
Anual
mês estágio
até 4 meses

______

BOLSA DA SPEDM PARA APRESENTAÇÃO
DE TRABALHOS CIENTÍFICOS EM
REUNIÕES INTERNACIONAIS

SPEDM

5000 € p/
semestre

Semestral

_______

7500 €

Anual

30 Setembro

BOLSA PARA PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO SPEDM
CIENTÍFICA EM ENDOCRINOLOGIA
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AGENDA 2010 – CONGRESSOS – REUNIÕES CIENTÍFICAS
DESIGNAÇÃO | EVENTO

LOCAL

8º Congresso Português de Diabetes

DATA

CONTACTOS | INFORMAÇÕES

Fev.
2010

www.spd.pt

Portugal
4º Congresso Português
do Acidente Vascular cerebral

Porto
Portugal

4a6
Fev. 2010

www.spavc.org/engine.php?cat=288

57th Annual Advanced
Postgraduate Course (ADA)

São Francisco
EUA

5a7
Fev. 2010

http://professional.diabetes.org/Congress
_Display.aspx?TYP=9&CID=68277

XIV Curso Pós-Graduado de
Endocrinologia, Diabetes e
Metabolismo

Porto
Portugal

25 a 27
Fev. 2010

congressosporto@sapo.pt/

VII Congresso Português de
Osteoporose

Lisboa
Portugal

3a6
Mar. 2010

sociedade.osteoporose@gmail.com

BES2010: 28th Joint Meeting
of the British Endocrine Societies

Harrogate
Reino Unido

15 a 18
Mar. 2010

www.endocrinology.org/meetings/2010
/sfebes2010/

1ª Reunião Temática de
Endocrinologia do Instituto
Português de Oncologia do Porto

IPOFG Porto
Portugal

20
Mar. 2010

diripo@ipoporto.min-saude.pt

ICE 2010: 14th International
Congress of Endocrinology

Kyoto
Japão

26 a 30
Mar. 2010

www.congre.co.jp/ice2010/

9 a 13
Abr. 2010

www.efs2010.com

10º Congresso da Federação
Europeia de Sexologia
AACE 19th Annual Meeting and
Clinical Congress

Boston
EUA

21 a 25
Abr. 2010

www.aace.com/meetings/calendar/
calendar.php

ECE2010: 12th European Congress
of Endocrinology

Praga
Rep. Checa

24 a 28
Abr. 2010

www.ece2010.com

52º Congresso Sociedade Espanhola
de Endocrinologia e Nutrição e
2º Joint Meeting SEEN/SPEDM

Salamanca
Espanha

26 a 28
Mai. 2010

begona@viajesycongresos.com

ENDO2010: 92nd Annual Meeting
of the Endocrine Society

San Diego
EUA

19 a 22
Jun. 2010

www.endo-society.org/meetings/
Annual/index.cfm

14th International Thyroid Congress Paris
França

11 a 16
Set. 2010

www.itc2010.com

Curso de Endocrinologia Clínica da Porto
Sociedade Europeia de Endocrinologia Portugal

21 a 23
Out. 2010

www.euro-endo.org/meetings/ meetings_courses.htm

XI Simpósio do Núcleo de Estudos
da Doença Vascular Cerebral
da Sociedade Portuguesa de
Medicina Interna

Porto
Portugal

12 e 13
Nov. 2010

secretariado@spmi.webside.pt

14th Asia-Oceania Congress of
Endocrinology

Kuala Lumpur
Malásia

2a5
Dez. 2010

www.aoce2010.com

Heart, Vessels and Diabetes 2010
– The European Conference

Lisboa
Portugal

9 a 11
Dez. 2010

www.hvd-euroconference.com
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