
WEBINAR EUROCRINE
18 Dez 2021
Apresentado por: Dr. Thomas Clerici

Capítulo de Cirurgia Endócrina e de Cabeça e Pescoço
Dr. Carlos Serra

Dra. Patrícia Gilde

Dra. Susana Graça

Comissão de Educação

Dra. Ana Rafael
Dr. Vitor Valente



PROJETO EUROCRINE

• Projeto pensado desde Fevereiro de 2010 (base de dados
europeia de cirurgia endócrina)

• Existe desde Setembro de 2013

• O registo online de doentes teve início em Março de 2015

• Em Janeiro de 2019 foi fundada a Sociedade Eurocrine



PARTICIPANTES NA EUROPA

• Tem como colaboradores 14 Sociedades Nacionais de
Cirurgia (Holanda, Suécia, Turquia, Suiça, Espanha, Áustria,
Bélgica, Noruega, Alemanha, França, Polónia, Grécia, Reino
Unido e ESES)e 69 Instituições Europeias.



SOCIEDADE EUROCRINE

• COO – A. Bergenfelz (fundador)

• Concelho executivo constituído pelos
Presidente, Tesoureiro e Secretário

• Concelho – assembleias anuais
(Congressos do ESES) – constituído
pelas Sociedades Nacionais

• Aprovação de trabalhos
• Escolha de novos módulos
• Acrescento de variáveis
• Angariação de fundos
• ...



BASE DE DADOS EUROCRINE

• 6 módulos
• Tiroide
• HPT primário
• HPT secundário
• Suprarenal
• Paraganglioma
• GEP-NET

• Cada módulo tem as suas 
variáveis próprias

• Tradução em 8 idiomas (ainda 
nao tem o Português)



VARIÁVEIS DA BASE DE DADOS

• A base de dados tem 
variáveis pré-definidas que 
são de preenchimento 
obrigatório

• Cada Sociedade membro 
pode acrescentar as suas

• Cada Instituição membro 
pode escolher variáveis 
próprias (My Eurocrine)



• São múltiplas as variáveis, distribuídas por módulos e cada um
destes tem subcapítulos:

• Base (demografia)
• Pré-op
• Cirurgia
• Pós-op
• Follow-up

• Em cada subcapítulo existem outras tantas variáveis

• Muita informação que precisa de método para preenchimento
com sucesso

• Se ao fim de 6m de início de um registo (um paciente), o mesmo
nao estiver concluído, é enviada uma mensagem para que o
processo seja terminado

• Nenhuma instituição tem acesso à informação alheia – só a
Sociedade Membro correspondente

BASE DE DADOS EUROCRINE



• Cada instituição/sociedade membro é proprietária dos seus
registos/dados

• a qualquer momento pode-se fazer download do “My Eurocrine”, obtendo-
se de imediato um ficheiro Excel com os dados pretendidos

• É possível fazer apresentações e trabalhos nacionais, sem
pedido de autorização prévio à Sociedade Eurocrine

• Em caso de publicação científica, é necessária autorização
pela comissão de ética e depois avaliação positiva por
parte do comité científico da Sociedade Eurocrine (reúne
semestralmente)

• Ex: estudos comparativos de dados europeus e nacionais

BASE DE DADOS EUROCRINE



PAINEL DA BASE DE DADOS

• Cada membro só tem acesso aos seus dados e não mais do
que isso.



MICROSOFT POWER BI LICENCE

• Gratuita

• Informação disponível
a toda a hora e em
qualquer local

• Desktop
• App
• Cloud



ARMAZENAMENTO E CIRCUITO DOS DADOS



SER UMA SOCIEDADE MEMBRO PORQUÊ?

• Fazer parte do concelho e pôr Portugal no Mapa
Europeu da Cirurgia Endócrina

• Decide as variáveis específicas do país

• Analisa os dados dos hospitais, tendo acesso a
todos, sendo responsável por auditar os mesmos

• Recebe um relatório anual da base de dados

• Cota de 1000 euros anuais



SER UMA INSTITUIÇÃO MEMBRO PORQUÊ?

• Coloca a Instituição no mapa europeu

• Escolhe um responsável pelo “My Eurocrine”
• Cada instituição decide as variáveis que quer acrescentar e os

módulos que quer preencher

• Permite auditoria interna, com melhoria em termos
organizacionais, a qualquer momento

• Aceder em tempo real a relatórios estatísticos dos seus pacientes

• Estudos observacionais, estudos prospectivos

• Licença Microsoft Power BI licence gratuita

• Cota anual de 500 euros



COMO SE TORNAR MEMBRO?

• office@eurocrine.eu

• Consultar o site do Eurocrine e
seguir os passos para novo registo

• Preencher o “register agreement” e
depois escolher os módulos de
interesse



GRANDE OBJETIVO DO PROJETO



COMPARAR E PARTILHAR DADOS É O 
CAMINHO PARA A EXCELÊNCIA!


