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Ex.mos Senhores,

A Associação de Apoio ao Serviço de Endocrinologia Diabetes e Metabolismo dos HUC, em colaboração com o Serviço de
Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, vai realizar as 24ªs Jornadas de Endocrinologia
e Diabetes de Coimbra nos próximos dias 7 e 8 de Novembro de 2020.

Este ano as Jornadas decorrerão como um evento virtual, modelo que nos parece ser o mais adequado no contexto que vivemos. As
sessões serão transmitidas em formato live, sendo também possível a sua visualização diferida até 31/12/20.

O programa foi elaborado tendo em conta o histórico das Jornadas de Endocrinologia e Diabetes de Coimbra, reconhecidas não só como
um espaço de atualização científica e de discussão na área da Endocrinologia e Diabetes como também como um fórum de articulação
entre os cuidados de saúde primários e os hospitalares. O tema genérico das Jornadas será «As “epidemias” endócrinas em tempo de
pandemia». As principais áreas científicas em que incidirá o programa serão:

• Diabetes – novas recomendações terapêuticas, a individualização do tratamento na era dos ensaios clínicos cardio-renais, novas
métricas de controlo glicémico e a tecnologia na monitorização e no tratamento presencial e à distância;

• Doenças da tiroide – patologia nodular da tiroide, disfunção tiroideia e consulta de alta resolução em tiroide;

• Obesidade – novos planos alimentares, tratamento farmacológico e seguimento pré e pós cirurgia;

• Endocrinopatias na gravidez – disfunção tiroideia, nódulos da tiroide e diabetes gestacional.

Estes temas serão abordados em conferências, mesas redondas e simpósios, existindo tempo alocado para a divulgação e discussão de
novas metodologias já implementadas ou a implementar a curto prazo no âmbito da teleconsultoria e teleconsulta. Haverá ainda tempo
para a apresentação de trabalhos originais sob a forma de Poster, com seleção dos trabalhos mais bem avaliados para discussão.

Contamos com a vossa participação ativa para discutir connosco estes temas e para apresentar trabalhos originais. Juntos
conseguiremos concretizar este desafio de melhorar os cuidados de saúde prestados às pessoas com doenças endócrinas, adaptando a
forma de os prestar aos tempos que vivemos.

Com os melhores cumprimentos,

Miguel Melo e Isabel Paiva
Dr.ª Isabel Paiva
Presidente das 24ªs Jornadas de 
Endocrinologia e Diabetes de Coimbra
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PROGRAMA CIENTÍFICO
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NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS 
RESUMOS



A data limite para a submissão dos resumos é dia 16 de Outubro. As candidaturas enviadas 
após esta data não serão consideradas.

ESTRUTURA

A submissão deverá ser organizada pelas seguintes secções:
• Título
• Autores
• Resumo (o texto não poderá ultrapassar os 300 palavras), devendo o resumo ter a 

seguinte estrutura (exceto a apresentação de casos clínicos):
• Introdução
• Material & métodos 
• Resultados
• Conclusões

SELEÇÃO DAS CANDIDATURAS

• A apreciação, avaliação e seleção das candidaturas serão única e exclusivamente da 
responsabilidade da Comissão Científica

• A seleção dos trabalhos será anunciada no dia 23 de Outubro através do email de 
candidatura utilizado.



POSTERS

• Os trabalhos selecionados serão disponibilizados na plataforma do evento, em formato 
poster (PDF) e poderão ser acompanhados por um vídeo de apresentação oral com a 
duração máxima de 4 minutos. 

• A Data limite para submissão dos posters e respetivos vídeos 31 de outubro

• A informação para a elaboração dos posters será enviada no momento do anúncio dos 
trabalhos selecionados, juntamente com o template, regras e formatação;

• Serão selecionados 5 trabalhos para participarem na sessão de discussão de posters, 
incluída no programa do evento, dia 6 de novembro pelas 17 horas.
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