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A SOCIEDADE PORTUGUESA DE ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA PEDIÁTRICA (SPEDP) participou na 
apresentação da Federação Portuguesa das Associações de Pessoas com Diabetes, a 22 de Setembro 
de 2017, no Porto. Esta sessão tem a sua divulgação no Jornal Médico, edição de Outubro de 2017, 
onde é feito um resumo da intervenção dos varios intervenientes, incluindo a Presidente da SPEDP. 

A SPEDP deu o apoio cientifico à aplicação MISSIONT1D para crianças e jovens com diabetes tipo 1, 
desenvolvida pela Sanofi, e no seu site permite aceder a aplicação. 
 
A SPEDP realiza este ano o seu Congresso anual em Coimbra, a 23 e 24 de Novembro . O programa 

engloba o Curso Teórico-prático de Tiroide realizado a 23 de Novembro de 2017, que é coordenado 

pela Dra. Sandra Paiva e pela Dra. Joana Campos. No dia 24 de Novembro serão abordados temas de 

interesse geral, controversos, não esquecendo a vertente prática, com uma abordagem multidiscipli-

nar: Endocrinologia na doença oncológica; abordar a hiperplasia da suprarrenal na adolescente e gravi-

dez. No Congresso vamos mostrar a avaliação do uso em Portugal da monitorização continua da glico-

se em tempo real e a SPEDP vai elaborar recomendações para a Monitorização continua da glicose em 

tempo real na idade pediátrica. Este ano a SPEDP participa e organiza a comemoração dos 25 anos da 

Comissão Nacional para a Normalização da Hormona de Crescimento, organizando em parceria com a 

mesma uma mesa comemorativa. 

 

Estão inscritos no Congresso 127 profissionais de saúde e foram submetidos, 30 trabalhos para apre-
sentação no Congresso. 
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A SPEDP em 2017 remodelou o seu site
(www.spedp.pt). 

O Website tem agora uma zona de acesso ao publico 
com divulgação de atividades da SPEDP: o Curso de 
Tiroide de 2017, o Congresso de 2017. Estão disponi-
veis durante um mês no local do Curso de tiroide e 
no local do Congresso o livro do Curso e o livro de 
resumos do Congresso, que passado um mês transi-
tarão para a área reservada aos sócios. 
 
Estão divulgadas outras reuniões da SPEDP e de ou-
tras sociedades no âmbito da Endocrinologia Pediá-
trica. No site pode encontrar os estatutos, órgãos 
sociais, sócios beneméritos, Fundo de Apoio e bolsa 
da SPEDP. Na Homepage constam atualmente a en-
trevista da presidente ao Perspetivas do Publico, Ma-
nual de Contagem de Hidratos de Carbono da Socie-
dade Portuguesa de Nutrição; e o acesso à aplicação 
MISSIONT1D para crianças e jovens com diabetes 
tipo 1. 
 
Uma zona totalmente remodelada é a área reservada 

aos sócios no site da SPEDP onde estarão disponíveis 

os resumos dos trabalhos apresentados na SPEDP, os 

textos de apoio dos Cursos de Diabetes, Crescimento 

e Tiroide. Nesta área a novidade é o Forum de dis-

cussão de acesso restrito aos sócios da SPEDP.  

Solicite os dados de acesso ao secreta-

riado por e-mail ou telefone: 

spedp@cognicao.pt | Tel. 210 996 975 

http://www.spedp.pt

