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Durante 2005 o GETH realizou duas reuniões:
- 16 de Abril, Pousada de Santa Cristina (Condeixa)
- 8 de Outubro, Hotel Tryp-Melia (Coimbra)
Em ambas as reuniões foram discutidos casos clínicos problemáticos de patologia
hipofisária, trazidos por vários elementos do GETH, e foi resolvido manter a
contabilização dos diferentes tipos de tumores da hipófise diagnosticados durante o ano.
Continuou em avaliação a implementação do Registo Nacional de Tumores da Hipófise,
tendo sido revista e aperfeiçoada, pelo colega Sequeira Duarte, a folha de registo de
dados. Foi contactada a Comissão Nacional de Protecção de Dados, para definição
exacta dos passos necessários ao registo definitivo da Base de Dados (iniciado o
preenchimento do formulário requerido).
Mantém-se ainda em discussão o tipo de Registo a implementar, nomeadamente o local
e modo de arquivo dos dados recolhidos por cada elemento do Grupo, e o seu modo de
processamento para obtenção de resultados globais.
Foi dado conhecimento destas diligências à Direcção da SPEDM.
No contexto desta problemática foi possível à actual coordenadora (Isabel Paiva) e ao
anterior coordenador (Davide Carvalho) assistirem ao “European Acromegaly Register
Workshop 2005”, realizado em Berlim nos dias 30 de Setembro e 1 de Outubro, a
convite da Novartis Oncology.
Foi possível ter a percepção das diferenças entre os registos implementadas nos
diferentes países presentes, assim como das várias dificuldades (tanto logísticas como
no preenchimento dos requisitos legais) encontradas na sua realização. No entanto,
também ressaltaram as vantagens científicas e assistenciais decorrentes da sua
existência.
No seguimento de trabalho já iniciado no ano de 2004, foram terminados os textos
versando vários aspectos da patologia hipofisária, tendo como objectivo uma
informação acessível aos doentes e seus familiares, no sentido de reduzir a apreensão e
melhorar a compreensão e colaboração no tratamento:
1- Fisiologia da Hipófise (Ana Paula Santos e Ana Paula Marques)

2-Anatomia e investigação por imagem (Júlia Duarte; Manuel Rito)
3- Adenoma não funcionante (Sequeira Duarte)
4- Prolactinoma (Leonor Gomes e Cristina Ribeiro)
5- Acromegalia (Eduardo Barreiros e Luís Barreiros)
6- Doença de Cushing (Paula Mendes e Ana Paula Barbosa)
7- Craniofaringioma (Fátima Borges e Isabel Ribeiro)
8- Tratamento Cirúrgico (Isabel Ribeiro e Fátima Borges)
9- Radioterapia (Maria Corbal)
10 - Hipopituitarismo (Fernando Baptista)
11- Diabetes Insípida (Olinda Marques)
Foi decidido que, além da sua colocação na página dos Grupos de Estudo, no “site” da
SPEDM, também seriam colocados em suporte de papel para serem distribuídos aos
Sócios da SPEDM durante o VII Congresso de Endocrinologia (Vilamoura, Janeiro de
2006).
Para a materialização deste projecto foi solicitado o apoio à Novartis Oncology, que
pronta e eficazmente se dispôs a colaborar.
O GETH foi solicitado a organizar um Simpósio Satélite nas Jornadas do Serviço de
Endocrinologia dos Hospitais da Universidade Coimbra. Teve lugar no dia 24 de
Novembro de 2005, às 17.00h, no auditório principal dos Hospitais da Universidade de
Coimbra, como título “Acromegalia - da suspeita clínica ao tratamento”. Foi
patrocinado pela Novartis Oncology.
Foram moderadores os Prof. Dr. Luís Sobrinho e Prof. Dr. Davide Carvalho e
palestrantes:
Drª. Isabel Paiva – Realidade actual: epidemiologia e morbilidade.
Drª. Cristina Ribeiro – Clínica e suspeição de diagnóstico
Dr. Manuel Rito – Abordagem cirúrgica dos tumores hipofisários
Prof. Dr. F. Casanueva – Vantagens e desvantagens da cirurgia em comparação com o
tratamento médico.
Dada a qualidade e extensão dos dados recolhidos e cedidos por vários elementos do
Grupo para a realização da comunicação “Realidade actual: epidemiologia e
morbilidade”, foi considerado oportuno completar a sua recolha exaustiva e elaborar um
resumo, com vistas à sua apresentação sob a forma de cartaz no VII Congresso Nacional
de Endocrinologia.
Foi assim elaborado (e aceite) o trabalho:
ACROMEGALIA: EPIDEMIOLOGIA

I. Paiva1, C. Ribeiro1, L. Gomes1, D. Carvalho2, S. Duarte3, E. Barreiros4, L. Barreiros4, F.
Borges5, L. Cortez6, A.P. Santos7, L. Sobrinho8, O. Marques9, A.P. Marques10, M. Sá11, Z.
Jorge12.
Grupo de Estudo dos Tumores da Hipófise (GETH) (Coordenadora: I. Paiva; Secretárias: L.
Gomes e C. Ribeiro)
Serviços de Endocrinologia dos Hospitais: 1Universidade de Coimbra, 2S. João, 3Egas Moniz,
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Santa Maria, 5Sto. António, 6Curry Cabral, 7IPO-Porto, 8IPO-Lisboa, 9S. Marcos, 10Pedro
Hispano, 11Central do Funchal, 12Militar Principal.
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Programa geral para o próximo ano:
Realização de duas reuniões: Reunião de Primavera e Reunião de Outono.
Definir e registar na Comissão Nacional de Protecção de Dados o ”Registo Nacional de
Tumores da Hipófise”.
Enviar um resumo para o ENDO 2006 com os dados epidemiológicos recolhidos, no
sentido de apresentação sob a forma de poster
“Acromegaly – Portuguese epidemiology data”.
Manter a apresentação e discussão de casos clínicos problemáticos ou didácticos
durante as Reuniões do GETH.

