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Campanhas Públicas
MM Começaram as Campanhas
Públicas da SBEM em 2018,
sendo que a primeira sobre
Doenças Raras já aconteceu. A
programação do ano e as estratégias de trabalho estão sendo
alinhadas com as Comissões
de Campanhas e Comunicação
Social, Departamentos e Regionais da Sociedade. (Página 8)

CBEM 2018
MM A 33ª edição do Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia
(CBEM) está se aproximando e Belo Horizonte (MG) se prepara para receber
a atividade mais importante da área, após mais de 20 anos. Nesta edição,
informes sobre o local do evento, envio e prazos dos trabalhos científicos.
(Páginas 6 e 7)

Eventos dos
Departamentos
MM Neste primeiro semestre de 2018
os departamentos científicos de
Tireoide, Endocrinologia Pediátrica e
Neuroendocrinologia realizarão suas
principais atividades do ano. Nesta
edição, há mais detalhes sobre datas
de vencimentos e informações complementares. (Páginas 10 e 11)

Transexualidade
MM Como deve ser a abordagem
em um paciente transexual? O
que é necessário o endocrinologista saber sobre uso de hormônios em atletas? Os esclarecimentos foram detalhados
pelas doutoras Elaine Frade e
Silmara Leite. (Página 4)
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Prova de Título de Especialista

Data e Local
A prova acontece na Fecomercio
(Rua Dr. Plínio Barreto, 285 - Bela Vis-

ta), em São Paulo, nos dias 26 e 27
de maio.

Inscrições
O período de inscrições para o
TEEM 2018 é de 1 a 20 de março. Sócios da SBEM têm mais de 40% de
desconto.

As Etapas da Prova
A primeira etapa, de múltipla escolha, será no dia 26 de maio, às 14h.
A prova terá duração de quatro ho-

SINE: Palestrantes
O
primeiro semestre de 2018
tem uma agenda científica
repleta, tendo o tradicional Simpósio Internacional de Neuroendocrinologia, organizado pelo Depar tamento de Neuroendocrino
da SBEM, entre as atividades. O
evento que acontece no feriado de
Corpus Christi, entre os dias 31 de
maio e 2 de junho, em São Paulo,
contará com a participação dos endocrinologistas: Alexander Jorge,
Ana Claudia Latronico, Ana Tabet,
Andrea Glezer, Antonio Oliveira,
Ayr ton Moreira, Debora Nazato,
Carolina Leães, Eduardo Vellutini, Fabíola Costenaro, Felipe Gaia
Duarte, Heraldo Garmes,José Cipolla-Neto, Julio Abucham, Leandro Kasuki, Luciana Naves, Luciano
Albuquerque, Lucio Vilar, Luiz Antonio de Araujo, Luiz Eduardo Wil-

demberg, Manoel Martins, Manuel
Hermínio, Márcio Carlos Machado,
Margaret Boguszewski, Margaret
de Castro, Maria Candida Fragoso, Mauro Czepielewski, Miriam
Oliveira, Monike Dias Rodrigues,
Nina Musolino, Paula Elias, Paulo
Augusto Miranda, Raquel Jallad,
Renan Montenegro, Silvia Correa
da Silva e Tereza Cristina Vieira.
À frente da organização do SINE
está o Dr. Evandro Portes, e a comissão científica coordenada pelo
Dr. Marcello Delano Bronstein, presidente do Departamento. O SINE
acontece no Bourbon Convention
Ibirapuera, um local próximo ao aeroporto de Congonhas, com acesso
fácil para hotéis e restaurantes.
De acordo com a comissão organizadora, assuntos como “novos
tratamentos para acromegalia” e

ras e 100 questões.
A segunda etapa será de interpretação de Casos Clínicos, no dia 27 de
maio, com duração de duas horas e
30 minutos e 10 questões de resposta curta.
Todas as informações sobre a
prova, como, os requisitos e valores das inscrições, a divulgação de
resultados, recursos, entre outras
questões, estão no Edital do TEEM
2018. www.endocrino.org.br/edital-teem-2018/ n

“Doença de Cushing” estarão entre os destaques, durante o simpósio. Além disso, estão confirmados
quatro palestrantes internacionais:
John Kopchick, dos Estados Unidos,
o “pai” do pegvisomanto; Frederic
Castinetti, da França, com grande experiência em Síndrome de Cushing
e tumores hipofisários agressivos;
Adrian Daly, da Bélgica, expert nas
áreas de tumores hipofisários familiares e acromegalia; e Luis Syro, da
Colômbia, neurocirurgião e neuropatologista.
É importante se inscrever previamente para um maior planejamento
do evento. O próximo vencimento da
inscrição com desconto será dia 31
de março. Já os trabalhos científicos
podem ser enviados até o dia 10 de
abril. Todo o procedimento realizado
no site - www.sine2018.com.br n
Foto: Ranimiro/Shutterstock

A

SBEM Nacional e a Comissão
do TEEM, presidida pelo Dr.
Josivan Lima, divulgaram, no fim de
fevereiro, o edital da prova de Título
de Especialista em Endocrinologia e
Metabologia. Vejam pontos importantes do edital para se programar
para o exame.
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Vivemos uma época de globalização e estarmos próximos de Sociedades Médicas internacionais e de
Sociedades Médicas de Especialidades afins nos traz um compartilhamento de informações que, não tenho dúvidas, contribuem muito para
o fortalecimento da nossa SBEM.
Pensando nisso, começamos
2018 de forma acelerada. Realizamos em fevereiro uma atividade em
conjunto com a Sociedade Portuguesa de Diabetes e Metabolismo,
pelo segundo ano consecutivo: o
Joint Meeting SPEDM/SBEM, no Algarve em Portugal.
Também em fevereiro fizemos
um evento inédito de parceria entre
SBEM, SBPC-ML (Sociedade Brasileira de Patologia Clínica | Medicina
Laboratorial) e CBR (Colégio Brasileiro de Radiologia) intitulado: “O
Diagnóstico em Endocrinologia e
Metabologia”, onde especialistas
das três áreas colocaram suas visões
sobre assuntos afins.
Ainda falando em parceria, renovamos a nossa com a Endo Society
e a Sociedade Europeia de Endocri-

nologia e, mais uma vez, teremos
os simpósios destas importantes
Sociedades, durante o nosso CBEM
deste ano.
E por falar em CBEM 2018, faço,
aqui, um convite para nos encontrarmos no maior evento científico
da endocrinologia brasileira, que
acontecerá em agosto na hospitaleira Belo Horizonte. O Congresso
está com sua grade científica sendo
finalizada e tenho certeza que agradará a todos.
Um dos compromissos da SBEM
é com a atualização científica, e,
neste ano, além do CBEM, teremos
importantes atividades como o Encontro Brasileiro de Tireoide, Encontro Brasileiro de Endocrinologia Pediátrica e o Simpósio Internacional
de Neuroendocrinologia. Destaco
também o nosso curso de suplementação alimentar e esportiva, o
ASA SBEM, que discutirá de forma
prática os principais assuntos desta
área e que será de grande valia para
o dia a dia nos consultórios.
Na imprensa, a SBEM tem sido
presente em vários meios de comunicação com seus especialistas,
levando informação de confiança so-
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bre assuntos importantes, e ou polêmicos para a nossa especialidade,
onde destaco o assunto de disforia
de gênero, tema que ganhou a mídia
com a polêmica sobre a jogadora de
vôlei trans Tifanny.
Muito trabalho pela frente também na Defesa Profissional e Assuntos Governamentais, mas trabalho
e compromisso com os ideais da
SBEM são o nosso foco.
Um forte abraço,
Fábio Trujilho
Presidente SBEM Nacional 2017 | 2018
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Transexualidade: Conduta Médica
T

O que o Endocrinologista
Precisa Saber
Um dos principais pontos destacados pelos especialistas é a compreensão de que se trata de uma
patologia. Segundo a Dra. Elaine
Frade, uma das especialistas no
tema, só a partir deste entendimen-

to é que o profissional poderá tratar
da melhor forma esse paciente. “O
médico deve ter uma conduta livre
de preconceitos de qualquer ordem,
esclarecer a complexidade do processo terapêutico e a necessidade
de acompanhamento médico.”
Para a presidente da SBEM-PR,
Dra. Silmara Leite, o olhar sobre esses pacientes - não só dos médicos
como de toda a sociedade - deve
mudar. A endocrinologista enfatizou
que essa condição não se trata de
uma escolha do indivíduo. “Precisamos mudar o julgamento da sociedade sobre as pessoas que não se
identificam com o gênero de nascimento, por não se tratar de escolha.
O papel do médico é também tentar
evitar que eles sofram qualquer tipo
de violência, principalmente psicológica.”
No âmbito esportivo, uma das
principais preocupações é com relação ao uso de hormônios nos atletas. Segundo os médicos, a avaliação da utilização da testosterona em
atletas transexuais que necessitam
da hormonização masculina é diferente. Porém, a substância é proibida pela WADA (World Anti-Doping
Agency). Por isso, é importante ter
conhecimento sobre o limite permitido pela Agência.

Os endocrinologistas devem
saber que o manejo hormonal das
pessoas trans não difere daquele
utilizado para a reposição hormonal em hipogonádicos, explicou a
Dra. Elaine. A médica acrescentou,
ainda, que é importante estar ciente dos efeitos colaterais, e que estes
estão relacionados, principalmente,
às doses suprafisiológicas as quais
devem ser evitadas. “O endocrinologista também tem o papel de confirmar o diagnóstico de transexualidade nesses indivíduos.”
O especialista deve esclarecer
que a resposta a hormonização varia de um indivíduo para outro. São
diversos fatores que irão determinar
o tempo para as mudanças hormonais: tipo de hormônio, início da terapia hormonal, tempo de uso, entre
outras questões.
“Como em todo tratamento, há
riscos no de transexuais masculinos. A androgenioterapia pode
aumentar o hematócrito, causar
apneia do sono e hepatopatia, entre
outras complicações. Porém, deve-se entender que ela traz mais benefícios do que riscos ao paciente,
já que reduz a mortalidade dessas
pessoas por suicídio, considerado
um problema de saúde pública”, finalizou Dra. Silmara. n
Foto: DC Press/Celso pupo

ransexualidade é um assunto
que a SBEM Nacional e suas
Regionais têm abordado com frequência. Um tema bastante polêmico que ganhou ainda mais as mídias
e as redes sociais após o caso da jogadora de vôlei transexual do time
feminino do Bauru, Tiffany Abreu.
A SBEM tem procurado discutir
e realizar atividades voltadas para
a questão, como o webmeeting do
mês de novembro e, mais recentemente, o Simpósio de Atualização
em Endocrinologia da SBEM Paraná, que abordou a conduta na disforia de gênero.
Pensando no importante papel que o endocrinologista tem no
atendimento e tratamento desses
pacientes, sendo o responsável por
fazer e orientar a terapia de reposição hormonal, a Sociedade chama a
atenção dos médicos para a abordagem adequada nestes casos.
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Webmeeting: Triagem
Neonatal
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Anuidade SBEM

O

s associados da SBEM devem
ficar devem ficar atentos ao
prazo da anuidade. O vencimento
continua sendo o fim de maio - dia
31. Neste ano, o valor é de R$590,00,
e o processo é aceito apenas pelo
sistema online PagSeguro.
Se o associado já tiver conta no
Pagseguro, por já ter feito pagamentos anteriores, não precisará preencher novamente CPF, endereço, entre
outras informações. Vale lembrar que
o sistema envia automaticamente o
comprovante de pagamento para a
SBEM, sendo assim, não é necessário que o associado o encaminhe.
Com a anuidade em dia, o associado consegue valores diferenciados em diversos eventos científicos,
inclusive o Congresso Brasileiro de
Atualização em Endocrinologia e
Metabologia (CBEM), que acontece
entre os dias 7 e 11 de agosto, em
Belo Horizonte. A listagem é usada
no momento da inscrição, para validar os descontos oferecidos.

N

o dia 27 de março, às 21h, acontecerá o primeiro Webmeeting
de 2018. O tema abordado será Triagem Neonatal. A Dra. Julienne Carvalho, presidente do Departamento
de Endocrinologia Pediátrica, será a
moderadora, enquanto as doutoras
Suzana França e Tânia Bachega debaterão sobre o assunto, interagindo
com os participantes. As perguntas
são feitas online.
Para assistir ao Webmeeting basta que o associado esteja logado na
Área Científica no site da SBEM Nacional.

Serviços Credenciados

A

lguns Serviços de Endocrinologia e Metabologia são credenciados pela SBEM e pelo Ministério da Educação (MEC), oferecendo
Residência Médica em Endocrinologia e Metabologia. Os candidatos
aprovados nestes cursos são aceitos, após o seu término, como candidatos a prestar prova de Título de
Especialista realizada anualmente.
No site da SBEM, no item do
menu “Serviços Credenciados” estão listados 54 cursos, entre eles, 18
são de pós-graduação.

Conteúdo da SBEM: Como
utilizar?

O

site da SBEM tem um grande
material desenvolvido sobre
Endocrinologia e Metabologia, incluindo notícias, análises e informes
importantes da área. Para o uso deste conteúdo do site é necessária uma
solicitação, enviada por email, para
a Comissão de Comunicação Social
(CCS) da entidade - info@endocrino.
org.br.
Após a autorização, no final de
texto, deve constar a seguinte frase: “Reprodução extraída do site da
SBEM”, com o link de onde o conteúdo foi copiado.
Essa é questão é válida para as
Regionais da Sociedade também.

Novo Site da SBEM

O

site da SBEM Nacional está
pas sando por mudanç as,
como informado na edição anterior
da Folha da SBEM. Por ser um volume grande de informação, somado
a toda uma área interna administrativa, o trabalho está sendo desenvolvido com muito cuidado por
todas as equipes. O processo está
em fase de finalização e, em breve,
todos conhecerão o novo projeto.
Fiquem atentos aos informes nos
diversos canais de comunicação da
Sociedade. n
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33º Congresso Brasileiro no ExpoMinas

O

s médicos começaram, há algum tempo, a mudar sua dinâmica na hora de decidir participar de
eventos científicos. O planejamento
tem sido feito com mais antecedência e, com isso, a organização consegue criar uma logística mais apropriada para atender as demandas de
cada atividade.
A expectativa para o 33º Congresso Brasileiro de Endocrinologia
e Metabologia - CBEM 2018 - presidido pelo Dr. Paulo Augusto Miranda,
é que o evento receba um grande
público e seja um marco para Minas
Gerais, como foi há 26 anos.
O local mudou. O Minas Centro
deu lugar ao ExpoMinas, que é considerado um dos maiores e mais importantes Centros de Convenções do
país. Foi construído em duas etapas
e reinaugurado em 2006. Consegue
receber 33 mil pessoas simultaneamente, em vários eventos.
Em relação à logística de deslocamento tem um ponto importante
para facilitar a vida dos congressistas. O Centro de Convenções está ligado a uma estação de metrô - a Estação Gameleira - permitindo o acesso
do Centro da Cidade em cerca de 10
minutos. De acordo com o presidente do Congresso, Dr. Paulo Miranda,

Comissão Científica do CBEM 2018
•
•
•
•
•

Alexandre Hohl - presidente
João Eduardo Nunes Salles
Alexis Dourado Guedes
Erika Bezerra Parente
Ana Mayra Andrade de
Oliveira
• Margaret Cs Boguszewski
• Guilherme Alcides Flôres
Soares Rollin

• Milena Coelho Fernandes
Caldato
• Mônica de Oliveira
• Nina Rosa de Castro Musolino
• Pedro Wesley Souza Rosario
• Marcio Weissheimer Lauria
• Antônio Ribeiro de Oliveira Jr
• Rodrigo Nunes Lamounier
• Barbara Campolina Silva

Visita virtual - clique na imagem que
será direcionado ao site para passear
virtualmente dentro do Centro de
Convenções

haverá transporte especial para o
evento. “Teremos linhas de ônibus
exclusivas para o CBEM, interligando
o centro de convenções com os hóteis cadastrados’, informou.
O Expominas BH fica na região
Oeste de Belo Horizonte - Avenida
Amazonas 6.200, a 20 minutos da
Rodoviária, a 50 minutos do Aero-
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porto Internacional Tancredo Neves
(Confins) e a 15 minutos do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade (da
Pampulha).
Para que os congressistas conheçam um pouco o local, basta clicar
na imagem Visita virtual - que será
direcionado ao site para passear
virtualmente dentro do Centro de
Convenções.

Trabalhos Científicos
A apresentação de trabalhos científicos é uma área muito valorizada
pela SBEM e por todos os congressos. Espaço nobre de apresentação,
debates com grandes especialistas
e premiações são tópicos que mostram a importância do assunto.
É importante lembrar que a data
final de recebimento dos resumos é
10 de abril e a divulgação dos resultados no dia 3 de julho, no site do
congressos - www.cbem2018.com.
br na área restrita do autor, no menu
“Meus Trabalhos”.
Não custa lembrar que é importante ler com atenção todas as instruções para o envios dos trabalhos
(clique aqui para ser direcionado para
a área com as orientações) e ficar
atento ao horário, para que não haja
nenhum problema na hora do envio.
Esta dinâmica não é nova e os partici-

Há 26 Anos

E

m 1992, o Congresso Brasileiro foi realizado em Belo
Horizonte no MinasCentro (foto).
A comissão organizadora do
CBEM, na época, era formada pelos membros da diretoria da Regional mineira, e teve como presidente o Dr. Antonio Rodrigues
Ferreira. A Dra. Maria Regina Calsolari, presidente da Regional foi
a endocrinologista que apresentou e levou o Congresso para Minas Gerais.

pantes sabem que evitar a correria no
prazo final é sempre a melhor opção.
Todos os trabalhos aprovados
pela comissão serão publicados
nos Anais do Congresso – Revista
A&EM e estará disponível para do-

SBEM, através da Comissão
Eleitoral, lembra a todos
os associados que este é um ano
de eleições, durante o Congresso. Por isso é importante se programar quanto às procedimentos
para participar e montagem das
respectivas chapas para todos os
cargos eletivos. Existe tempo hábil
para todos os procedimentos desde que sejam iniciados assim que

wnload no site do congresso - www.
cbem2018.com.br.
Informações sobre premiações e
cronograma de exposição dos trabalhos serão divulgados em data próxima ao evento.

Temas dos trabalhos

Eleições SBEM 2018

A

Foram muitas ideias novas e
desafios na época e um deles foi
a criação de um jornal que acompanhou todo o desenvolvimento
do evento. Essa publicação, ainda
impressa em papel jornal em máquinas rotativas de grandes publicações, se transformaria na Folha
da SBEM que hoje vocês leem na
versão digital.
Essa e muitas histórias do
evento vocês irão acompanhar
no site a partir do mês de abril. n

possível. A`s eleições acontecem
por ocasião do Congresso.
A Comissão Eleitoral é presidida pela Dra. Nina Rosa de Castro
Musolino, tendo como membros o
Dr. Airton Golbert (vice-presidente), Dra. Ana Maria Alves Tillmann
(secretária); Dr. Guilherme Alcides
Flôres Soares Rollin (secretário) e
Dr. Marcio Corrêa Mancini (representante da Diretoria Nacional). n

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adrenal e Hipertensão
Diabetes Mellitus
Dislipidemia e Aterosclerose
Endocrinologia Básica
Endocrinologia do Esporte
Endocrinologia Feminina e
Andrologia
Endocrinologia Pediátrica
Metabolismo Ósseo e Mineral
Neuroendocrinologia
Obesidade
Outros
Tireoide n
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Começam as Campanhas Públicas da SBEM

N

estes primeiros meses de
2018, a SBEM, através da Comissão de campanhas deu início à
programação do ano das campanhas públicas da Sociedade. Dra.
Erika Parente, presidente da Comissão contará, mais uma vez, com um
trabalho em conjunto com a Comissão de Comunicação Social, presidida pelo Dr. Ricardo Meirelles, e todas
as Regionais e Departamentos.

Planejamento
A programação está pronta e
o cronograma das atividades está
alinhado com os Departamentos e
Regionais, feito ainda no início de fevereiro, através de um comunicado
via email para todos os envolvidos.
A Dra. Erika esclareceu que estão
analisando a possibilidade de unir
campanhas que têm datas próximas, além de buscar novos parceiros. “Com exceção do Dia Mundial
de Doenças Raras e de Combate ao
Câncer, as demais datas serão organizadas com os Departamentos da
SBEM para definir temas, materiais,
programação e verba. Pensamos
em algumas parcerias como a da
Sociedade de Oncologia, para a divulgação das ações no combate ao
câncer.”
Para o Dr. Ricardo Meirelles, da
CCS, é importante discutir a junção
de determinadas ações. O endocrinologista lembrou que a oportunidade de criar campanhas em todos
os meses do ano foi uma das questões debatidas na reunião do CBAEM 2017. Um dos exemplos são os
meses de março, junho e setembro
que são mais tranquilos, com exceção do Dia do Endocrinologia (1 de
setembro).
As Comissões, Regionais e Departamentos envolvidos estão estu-

Rare Disease Day

®

dando todas as possibilidades para
que a agenda seja montada da melhor forma possível.

O material contou com a consultoria do Dr. Marcello Bronstein
(membro da Comissão de Comunicação Social da SBEM, presidente
do Departamento de Neuroendocrinologia da SBEM e editor-chefe dos
Archives of Endocrinology and Metabolism - AE&M) e da Dra. Carolina
Moreira (presidente do Departamento de Metabolismo Ósseo da SBEM).
A data também foi lembrada pelas Regionais. A SBEM Ceará, presidida pela Dra. Rebeca Pinheiro Silvestre Rocha, promoveu uma aula
sobre mucopolissacaridoses, no dia
28 de fevereiro. n

Style guide

Primeira Campanha do
Ano

A primeira Campanha Pública
da SBEM no ano, assim como em
2017, foi realizada em fevereiro - Dia
Mundial das Doenças Raras (28 de
fevereiro). Para lembrar a data foi
produzido, e divulgado no site e redes sociais da Sociedade, um texto
sobre a importância da conscientização. Acromegalia e doenças ósseas
raras foram os temas abordados.

Programação das Campanhas do Ano
•
•
•
•
•
•
•
•

08 de abril
25 de maio
15 de julho
08 de agosto
11 de outubro
18 de outubro
20 de outubro
14 de novembro

®

- Dia Mundial de Combate ao Câncer
- Dia Internacional da Tireoide
- Dia Nacional do Homem
- Dia de Combate ao Colesterol
- Dia Mundial da Obesidade
- Dia Mundial da Menopausa
- Dia Mundial da Osteoporose
- Dia Mundial do Diabetes
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Faltam Poucos Dias para o ASA SBEM
F
altam poucos dias para curso
anual de Atualização em Suplementação Alimentar na Prática Clínica
- o ASA SBEM, edição 2018. A coordenação é da SBEM Nacional e da Comissão Temporária para o Estudo da
Endocrinologia, Exercício e Esporte.
Como explicou o Dr. Fábio Trujilho, presidente da Nacional, a programação foi montada para ser muito prática e com aplicação imediata
nos consultórios. O evento será no
dia 24 de março, no Blue Tree Premium Morumbi, com atividades começando às 8h.
Para o Dr. Alexandre Hohl, vice-presidente da Sociedade, é uma
imersão de um assunto que cada vez
mais precisa de debate entre os médicos, para uma conduta adequada
com pacientes, que podem ser atletas ou não.
O Dr. Ricardo Oliveira, um dos

palestrantes, participou de um programa voltado ao esporte, no fim de
fevereiro - com transmissão ao vivo
pela Fanpage da SBEM - e ficou nítido o interesse sobre a suplementação alimentar também pelo público
leigo. No intervalo do programa, ele
falou diretamente aos associados da
SBEM. Entre os assuntos que serão
discutidos no ASA está o cuidado e
atendimento também aos atletas.
“É preciso atenção em relação ao
suplemento e se tem algum contaminante. Isso pode provocar um doping positivo e acabar com a carreira
de um atleta”.
Será uma ocasião importante
para o debate em uma área que ainda requer muito estudo. Suplementos que não devem ser prescritos;
Suplementação e imunidade; Suplementação no idoso, no paciente
diabético e na pós-cirurgia bariátrica

são alguns dos tópicos.
A SBEM lembra aos associados
que o número de vagas é limitado
e faltam poucos dias para o evento.
Mais informações sobre inscrições
no www.asasbem.com.br. n

SBEM e SBPC/ML: Trabalho em Conjunto

U

m simpósio que debateu o
diagnóstico em Endocrinologia e Metabologia reuniu diretorias
e especialistas da SBEM e da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica
/Medicina Laboratorial. O trabalho
em conjunto faz parte das atividades
realizadas pela Nacional e a aceitação foi muito boa de profissionais de
saúde das duas áreas, com cerca de
200 participantes.
A abertura contou com os presidentes da SBPC/ML, Dr. Wilson
Shcolnik; do CBR, Dr. Manoel Rocha; e da SBEM, Dr. Fábio Trujilho,
realizado no Hotel Intercontinental,
em São Paulo, no encontro de especialidades.
Da SBEM, estiveram na programação, o Dr. Alexandre Hohl, vice-

Membros da diretoria e palestrantes
das duas sociedades.

-presidente da SBEM; e o Dr. Marcello Bronstein (editor-chefe dos
A&EM), Dr. Cesar Boguszewski (presidente da Comissão Internacional

da SBEM); e Dr. Luiz Griz (ex-membro da Diretoria da Nacional). - Fotos
Luciano Godoi, gentilmente cedidas
pela SBPC/ML. n

no 117 - março de 2018

9

REPORTAGEM

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

EBT: Divulgação Trabalhos Científicos
O
prazo de entrega dos trabalhos científicos para o Encontro Brasileiro de Tireoide está encerrado. A divulgação do resultado
será no dia 14 de março, no site do
EBT, na área restrita do autor, no
menu “Meus Trabalhos”. O número é recorde nos EBTs, com 156 resumos, com o destaque para 60 na
categoria de nódulos e câncer e 38
em disfunções tireoidianas.
É o início da reta final do evento,
que acontecerá em Campos de Jordão, São Paulo, presidido pela Dra.
Célia Regina Nogueira, presidente
do Departamento de Tireoide. A
Dra. Laura Ward e o Dr. Danilo Villagelin fazem parte da organização do
EBT 2018 e Comissão Científica tem
à frente o Dr. José Augusto Sgarbi,
membro da diretoria do Departamento. O Dr. Danilo informa que o
EBT já conta com 1.200 inscritos.
“São números muito bons e aproveito para confirmar a vinda dos

doutores Laszlo Hegedeus, que tem
mais de 200 artigos publicados, tendo especial interesse em disfunções
tireoidianas e o uso do selênio, e o
Frederic Flamant, especialista com
foco especial na ação dos hormônios tireoidianos.
Na programação científica, como
acontece em todas as edições do Encontro, um destaque para os Cursos
Pré-Congressos. Ultrassonografia
da Tireoide e Genômica e Big Data
- Da Pesquisa ao Dia a Dia da Clínica são temas desta edição, começando às 13h. Com esse horário, os
congressistas podem se programar
para chegar à cidade no período da
manhã.
No fim do dia 19, às 17h30, acontece a sessão de abertura, seguida
da apresentação e entrega do Prêmio EBT. Nos dias 20 e 21 de abril
a programação começa às 8h e se
encerra 18:30h, com exceção do
último dia, domingo, com previsão

do encerramento para às 14h. São
quase 70 convidados nacionais e internacionais presentes no Encontro.
Uma das vantagens do EBT acontecer na acolhedora Campos do
Jordão é que sempre será possível
agregar lazer e tranquilidade aos
dias do evento.
O Centro de Convenções, por
exemplo, fica bem próximo ao ponto central da cidade, onde é o grande
movimento local.
Os interessados em se inscreverem para a atividade devem estar
atentos aos prazos e valores. A próxima data será dia 19 de março. Para
fazer a inscrição clique neste link,
que será direcionado para o site do
evento.
Os informes com flashes, direto
de Campos de Jordão, serão compartilhados no site e redes sociais
do Depar tamento de Tireoide www.tireoide.org.br - durante todo
o EBT. n

EBEP: Inscrições para o Evento
O
segundo e último prazo de inscrição com valores diferenciados para o Encontro Brasileiro de Endocrinologia Pediátrica termina no
dia 18 de abril, lembrando que devem ser feitas no site do evento www.ebep.com.br.
O EBEP acontece do dia 24 a 26
de maio, no Estação Eventos, em
Curitiba, no Paraná, e é coordenado
pela Dra. Julienne Angela Ramires
de Carvalho, presidente do Departamento de Endocrinologia Pediátrica
da SBEM.
A programação científica tem
como objetivo abordar temas do dia
a dia da prática clínica, e também

apresentar novas estratégias diagnósticas e terapêuticas. Alguns assuntos como: “Atividade física versus parâmetros metabólicos”, “Puberdade na criança obesa”, “Manejo
da doença óssea no paciente renal
crônico” serão pautados durante as
palestras.
Estão confirmados os doutores
Alezander A. Jorge, Gil Guerra Junior, Osmar Monte, Rosana Marques
Pereira, Silmara Leite e Sonir Roberto Antonini.
A programação científica oficial
começa com uma conferência sobre
suplementação alimentar em adolescentes, seguida de debate sobre

obesidade e metabolismo. Depois
da programação será a vez das boas
vindas oficiais do Encontro, com um
coquetel de confraternização.
O Estação Eventos, onde acontecerá o EBEP, está localizado em um
ponto central da capital paranaense, próximo à vários restaurantes
e pontos turísticos da cidade. Fica
na Avenida Sete de Setembro 2775,
Rebouças. Nas proximidades estão
ótimas opções de hoteis para os congressistas.
Os associados encontram mais
detalhes sobre o evento no site do
Departamento de Endocrinologia
Pediátrica da SBEM e no EBEP. n
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História da Febre Amarela no Brasil

N

os últimos meses cresceu
o número de casos de febre
amarela no Brasil de forma assustadora. Só na primeira semana de fevereiro foram registrados no Rio de
Janeiro cerca de 350 novos casos,
chegando a quase 100 óbitos.
Devido a esse contexto, os debates em torno do problema são diários e a SBEM compartilha algumas
informações básicas, fornecidas
pela Fiocruz. Em fevereiro, no Museu
do Amanhã, no Rio de Janeiro, a instituição apresentou a palestra “300
Anos de Febre Amarela no Brasil”.
Foi apresentado o histórico da
doença no país, desde a sua chegada, e um breve panorama da história
da febre amarela no mundo. Os palestrantes foram os especialistas da
Fiocruz Dr. Akira Homma, Dra. Jane

Margaret Costa de Frontin Werneck e Dr. Jaime Larry Benchimol. A
SBEM vem acompanhando todo o
processo em função de diversas
condutas, ligadas a questões hormonais dos pacientes.

História da Doença
Nas primeiras pesquisas sobre
a febre amarela, ela era vista como
uma enfermidade causada por bactérias. Em 1881, o médico e cientista
cubano Carlos Juan Finlay descobriu que o agente transmissor era
o mosquito Aedes Aegypti. A teoria dele, no entanto, só foi aceita 20
anos depois.
Devido às grandes epidemias de
febre amarela nos Estados Unidos
nos séculos XVII e XIX, os pesquisa-

dores acreditavam que ela era uma
doença norte-americana. Só a partir dos anos 30, através de estudos
na África - inclusive com macacos
- chegou-se à conclusão de que o
Aedes era um mosquito vindo do
Continente Africano para a América. As pesquisas levaram também
ao entendimento de que se tratava
de uma doença viral.
Com os casos de febre amarela
crescendo no mundo, diversos países deram início a produção de vacinas e adotaram campanhas para
tentar controlar os mosquitos e o
ciclo urbano da doença. Alguns países conseguiram a eliminação dos
mosquitos em um momento (como
Cuba e Brasil), mas outros não concordaram com essa política. Com
isso, novos casos voltaram a surgir. n

A Febre Amarela no Brasil
Linha do tempo:
1685 – Chegada da febre amarela no Brasil - Recife
1849 – Chegada de navios ao Rio de Janeiro com doentes (Atingiu em torno de 90 mil pessoas com 15 mil mortes)
1873 e 1883 – Cerca de 3.700 e 3.500 mortes, respectivamente
1903 – Governo de Rodrigues Alves nomeou Oswaldo Cruz diretor de saúde pública
1937 – Início da produção de vacina
1942 – Último caso de febre amarela urbana - Acre
1958 – Primeiro período de eliminação do Aedes Aegypti
1973 – Segundo período de eliminação do Aedes Aegypti
1980 – Série histórica de casos humanos.
1997 a 2000 - Expansão da zona endêmica e da área de vacinação. Produção de mais vacinas e utilização de doses
fracionadas.
• 2017 – Julho a dezembro: cerca de 500 casos confirmados e mais de 150 óbitos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Congresso Português de Endocrinologia
P
elo segundo ano seguido, a
SBEM realizou uma atividade
em conjunto com a Sociedade Portuguesa de Diabetes e Metabolismo, em Portugal: o Joiny Meeting
SPEDM/SBEM. O tema central deste ano foi “Controvérsias nos consensos em supra renal”, tendo como
participantes a Dra. Maria Pereira,
Braga (“Hipercortisolismo - acabou o pseudo-cushing”); Dr. Madson Queiroz de Almeida, São Paulo
(“Feocromocitoma | Paraganglioma
isolados - estudo genético); e Dr. Leonardo Vieira Neto, Rio de Janeiro

(Incidentaloma da supra-renal - acabou a vigilância).
A coordenação ficou a cargo do
Dr. Fabio Trujilho, presidente da
SBEM Nacional, e o Dr. Alexandre
Hohl, vice-presidente. Na noite ante-

rior ao evento, os membros das duas
Sociedades estiveram reunidos em
um jantar de confraternização. Para
o Dr. Trujilho foi mais uma excelente
oportunidade de atualização entre
as duas Sociedades. “Em 2017 o encontro foi muito bem sucedido e repetimos o sucesso em 2018”, disse
o presidente da SBEM.
Para o Dr. Francisco Carilho, presidente da SPDEM, os resultados
foram excelentes. Ele encerra suas
atividades na Sociedade que passa a ter o Dr. Davide Carvalho como
novo gestor. n

Centésimo Congresso da Endocrine Society

A

terceira cidade mais populosa
dos Estados Unidos, Chicago
(Illinois), irá receber a centésima edição do Congresso Anual da Endocrine Society. Se nos demais eventos
o interesse já é ótimo, a expectativa
é de um grande público para a edição 2018. Será de 17 a 20 de março,
no McCormick Place, que é o maior
centro de convenções dos Estados
Unidos, localizado na 2301 S King Dr.
A Endocrine Society é atualmente
presidida pela Dra. Lynnette Nieman
e outra mulher assumirá a presidência, a Dra. Susan J. Mandel.
Mais uma vez a SBEM estará representada durante o Congresso. O
Dr. Cesar Boguszewski, presidente
da Comissão Internacional, é membro do Conselho da Endocrine Society e explica que a expectativa é
de um evento de alto nível. “Além
de um programa científico excelente e abrangente, esse ano muitas novidades relativas a celebração do centésimo congresso são
aguardadas. O Brasil mais uma vez
terá destaque com o Dr. Marcello
Bronstein, recebendo o Outstan-

ding Clinical Practitioner Award, e
vários colegas apresentando temas
orais e posters”, Como membro do
Council da ES, o Dr. Cesar terá uma
agenda de reuniões movimentada.
“Esse ano será implementado o
SP4 (strategic plan 4) e estou na
programação científica, abordando o tema - ‘Long-term GH replacement therapy: a balancing act ’,
num CMES no domingo (18 de março).
Membros da diretoria da Nacional, como o presidente Fábio Trujilho, o vice-presidente, Dr. Alexandre
Hohl, e o secretário executivo, Dr.
Paulo Miranda, estarão acompanhando os debates do Endo 2018 e
passando informações para serem
publicadas no site e nas redes sociais da SBEM.
Serão quatro dias de muita discussão científica e antes da programação oficial no dia 17, acontecem
diversas pre-conferences, com temas como riscos cardiovasculares e
ultrassonografia de tireoide.
O Endo é considerado um dos
eventos mais importantes da Endo-

crinologia e Metabologia, reunindo
líderes mundiais e pesquisadores,
além de dezenas de jornalistas especializados na área de saúde. Serão
2.200 trabalhos apresentados e uma
longa agenda de conferências e simpósios . Para facilitar a programação
é possível acessar o aplicativo Endocrine Society Meeting para Android
e IOS, mas o Endo 2018 só estará
disponível mais próximo ao evento.
No site da SBEM e nas redes sociais serão publicados flashes do
evento, enviados pelos especialistas
brasileiros presentes. n

Save the Date - Diabetes

O

próximo evento internacional
do calendário é o the American Diabetes Association’s 78th
Scientific Sessions, realizado de 22
a 26 de junho no West Concourse of
the Orange County Convention Center em Orlando, Florida. A expectativa é de receber cerca de 13 mil profissionais de saúde de todo o mundo. Outros informes no site da SBEM
com a aproximação da data. n
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EndoPiauí:
Primeira Edição

E

m maio acontece a primeira
edição do Congresso Piauiense de Endocrinologia e Metabologia.
Programado entre os dias 10 e 12,
o evento – presidido pelo Dr. Flávio
Vasconcelos Melo – será no Briston
Grand Hotel Arrey, em Teresina. Simultaneamente, estão programados o I Encontro Piauiense de Ligas
Acadêmicas em Endocrinologia e o I
Encontro Piauiense de Educação em
Diabetes. A ideia é que o evento seja
bianual.
Com o crescimento da Endocrinologia e Metabologia na região,
e o interesse cada vez maior dos
profissionais pela área, o Dr. Flávio
enfatiza que será uma boa oportunidade para a troca de experiência
entre estudantes e especialistas
locais e nacionais. ”Teremos uma
grade científica que contempla áreas importantes da especialidade.
Contaremos com a participação de
grandes nomes da Endocrinologia
Nacional, tendo como foco a abordagem diagnóstica e terapêutica
atual dos principais distúrbios endocrinológicos.”
A inscrição com desconto pode
ser feita até o dia 30.04 no site www.
endopiaui.com e os temas livres encaminhados até o dia 15 de abril. n

Endocrinologia e Genética

O

s associados da SBEM Nacional terão, em maio, a
oportunidade de debater questões endocrinológicas e genéticas
no VII Congresso da SBTEIM, no IV
Congresso Brasileiro de Enfermagem em Genética e Genômica e no
XXX Congresso Brasileiro de Genética Médica, que será no Centro
de Convenções Sulamérica, no Rio
de Janeiro, entre os dias 15 e 18.
Os eventos, que acontecem simultaneamente, são promovidos
pelas Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do
Metabolismo (SBTEIM), Sociedade Brasileira de Genética Médica

e a Sociedade Brasileira de Enfermagem em Genética e Genômica.
Sócios adimplentes da SBEM terão desconto nas inscrições, podendo se inscrever até o dia 24 de
março no site do evento.
A Dra. Tania Bachega, diretora
do Departamento de Adrenal e Hipertensão da SBEM, faz parte da
Comissão Organizadora e Científica
do SBTEIM. Os Congressos em conjunto terão a participação, além de
especialistas locais, de endocrinologistas da Austrália, Estados Unidos,
França e Suíça. Informações complementares sobre o evento no site:
www.cbgmcbteim2018.com.br. n

Endo Centro Oeste em Brasília

B

rasília receberá a quinta edição
do Endo Centro Oeste. O evento acontecerá no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB),
nos dias 18 e 19 de maio, e é uma
iniciativa da SBEM Distrito Federal.
A Dra. Tatiana Chiara Costa Guerra
Bezerra, presidente da Regional, é a
coordenadora do evento.

Até o momento as inscrições podem ser feitas na sede da SBEM-DF,
no endereço: Ed. Novo Centro Multiempresarial, Sls 139 e 141 - Asa Sul
- Brasília / DF. Além disso, também
podem ser recebidas pelo Whatsapp
da Regional: (61) 99986-2008. Dúvidas podem ser enviadas para o
email: endocrino@ambr.org.br. n

Endocaipira em São Paulo

A

cidade de São José do Rio
Preto foi o local escolhido
para a 33° edição do Encontro de
Endocrinologistas do Interior de
São Paulo (Endocaipira). O evento, marcado para o dia 10 de março, é promovido pela SBEM São
Paulo, que tem como presidente o
Dr. José Augusto Sgarbi. A coordenação do Encontro, que acontece na Sociedade de Medicina e

Cirurgia/APM, está sob a responsabilidade do Dr. Flávio Pirozzi.
Os temas abordados serão: incidentaloma adrenal, puberdade
precoce e tireoide. Os doutores
Rui Maciel, ex-membro da diretoria da SBEM Nacional; Claudio
Kater, membro da Regional Paulista; e Sonir Antonini, membro
da diretoria da SBEM-SP; são os
palestrantes. n
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EndoRecife

Foto: Alena Zharava/Shutterstock

E

Encontro em Florianópolis

F

lorianópolis (SC) receberá a 12ª
edição do Endosul - Congresso
de Endocrinologia e Metabologia da
Região Sul. O encontro acontece entre os dias 5 e 7 de julho, na Associação Catarinense de Medicina, e é
promovido pela SBEM Santa Catarina. O Dr. Urubatan Collaço Alberton,
presidente da Regional, está à frente da coordenação, e a programação
científica a cargo do Dr. Fulvio Clemo Santos Thomazell.
As inscrições são feitas no site do

evento: www.endosul2018.com.br
e o próximo vencimento será no dia
31 de março. A submissão de trabalhos científicos, feita também no
site, tem como data limite o dia 31
de maio.
Nesta edição, haverá dois cursos
pré-congresso, um deles abordando
o manejo clínico de doenças endócrinas, e outro o sobre protocolo Ca
de tireoide. As atividades são abertas para médicos e profissionais de
outras áreas. n

Foto: Lisandro Luis Trarbach/Shutterstock

Encontro Gaúcho
de Endocrinologia e
Metabologia

M

ntre os dias 7 e 9 de junho
acontecerá mais uma edição do EndoRecife, em Porto
de Galinhas, em Pernambuco,
e é uma iniciativa da SBEM-PE.
A atividade é uma das tradicionais, sendo realizada desde 1997.
A coordenação é da Regional,
presidida pelo Dr. Fabio Moura,
e o presidente do evento, Dr. Luiz
Griz.
A programação terá a presença do Dr. Michael Lewiecki e Dr.
Michel Bloomerg, dos Estados
Unidos. As inscrições podem ser
feitas no site www.endocrinologiape.com.br, e o próximo prazo
para vencimento é o dia 15 de
março. Para o envio de trabalhos,
o prazo final é 5 de abril.
“Teremos um curso pré congresso sobre medicina do estilo
de vida, onde serão discutidos
temas sobre dietas, suplementos e exercício físico”, detalhou
o Dr. Fábio. n

etabolismo osteomineral, adrenal e tireoide serão alguns dos assuntos abordados nos dias 8 e 9
de junho no Encontro Gaúcho de Endocrinologia e Metabologia, que acontece no Sheraton Porto Alegre Hotel.
A atividade será simultânea ao XXI Encontro Gaúcho
de Diabetes. Os eventos são realizados pelas Regionais
da SBEM e da Sociedade Brasileira de Diabetes no Rio
Grande do Sul. À frente da SBEM-RS está o Dr. Tiago
Schuch e da SBD-RS a Dra. Márcia Puñales.
As inscrições estão abertas e o primeiro prazo com
desconto termina no dia 30 de abril. A última oportunidade de inscrição antecipada vai até o dia 30 de maio e
as inscrições no local estão sujeitas à disponibilidade
de vagas.
A programação científica está na fase de finalização.
As informações em breve estarão disponíveis no site do
evento (www.egem2018.com.br). n
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Exame Obrigatório para
Recém-Formados

V

isando qualificação profissional e o incentivo à boa formação dos médicos brasileiros, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) lançou
uma campanha pela obrigatoriedade do exame para os recém-formados em Medicina.
Foi criada uma petição online sobre o assunto, tendo como alicerce
o exame realizado pelo próprio CREMESP para avaliar os novos médicos
do Estado de São Paulo. O objetivo
do Conselho é encaminhar essa petição ao Congresso Nacional, para
que seja criado um Projeto de Lei,
que possa garantir uma boa formação aos profissionais de Medicina. A
ideia é criar uma prova semelhante a
da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), para avaliar as competências
éticas, cognitivas e as habilidades
mínimas para o exercício da profissão.
A prova realizada pelo CREMESP
está em sua 13° edição. No último
exame, realizado em outubro do
ano passado, que contou com a participação de três mil formandos, foi
inserida - no questionário da ficha
de inscrição - uma pergunta sobre

a obrigatoriedade do exame. Os números mostraram que 83,2% dos
inscritos são a favor da prova obrigatória para os recém-formados.

Andamento da Proposta
No início de fevereiro, o presidente do CREMESP, Lavínio Nilton Camarim, esteve em Brasília para discutir o tema. Participaram da reunião
os senadores Pedro Chaves, autor da
proposta do Projeto de Lei, e Marta
Suplicy.
O Projeto de Lei de obrigatoriedade do exame para recém-formados
em Medicina atualmente tramita na
Comissão de Assuntos Sociais (CAS).

Como Participar
Para participar acesse o site da
Avaaz e assine a petição online, que
ficará disponível por tempo indeterminado. Basta inserir nome e e-mail
e, caso queira, deixe um comentário
sobre a importância da aplicação do
exame.
A petição já conta com mais de
14.700 assinaturas e a meta é alcançar um milhão de pessoas.

Todos os anos, milhares
de recém-formados saem
das Escolas Médicas.
Mas nem todos têm os
conhecimentos mínimos
necessários para exercer
a profissão.
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FUTUROS ENCONTROS

Março 2018
ENDO 2018
▪▪ Data: 17 a 20
▪▪ Local: Chicago, EUA
▪▪ Informações: www.endocrine.org/
endo-2018
ASA-SBEM
▪▪ Data: 24
▪▪ Local: São Paulo, Hotel Blue Tree Premium
Morumbi
▪▪ Informações: www.asasbem.com.br

XXX Congresso Brasileiro de Genética
Médica | VII Congresso Brasileiro da
SBTEIM | IV Congresso Brasileiro de
Enfermagem em Genética e Genômica
▪▪ Data: 15 a 18
▪▪ Local: Centro de Convenções Sulamérica, Rio
de Janeiro
▪▪ Informações: www.cbgmcbteim2018.
com.br

Abril 2018

ECE 2018 - 20th European Congress of
Endocrinology
▪▪ Data: 19 a 22
▪▪ Local: Barcelona
▪▪ Informações: www.ese-hormones.org

Encontro Brasileiro de Tireoide (EBT)
▪▪ Data: 19 a 22
▪▪ Local: Convention Center – Campos do
Jordão, SP
▪▪ Informações: www.ebt2018.com.br

EBEP 2018 – VI Encontro Brasileiro de
Endocrinologia Pediátrica
▪▪ Data: 24 a 26
▪▪ Local: Curitiba, PR
▪▪ Informações: www.ebep.com.br

Maio 2018

SINE 2018 – XIX Simpósio Internacional
de Neuroendocrinologia
▪▪ Data: 31 de maio a 02 de junho
▪▪ Local: São Paulo, SP
▪▪ Informações: www.sine2018.com.br

EndoPiauí
▪▪ Data: 10 a 12 de maio
▪▪ Local: Briston Gran Hotel Arrey, Teresina, PI
▪▪ Informações: www.endopiaui.com
5º EndoCentroOeste
▪▪ Data: 18 e 19
▪▪ Local: Brasília, DF
▪▪ Informações: www.sbemdf.org.br

Junho 2018
EndoRecife
▪▪ Data: 7 e 9
▪▪ Local: Summerville, Porto de Galinhas, PE
▪▪ Informações: endocrinologiape.com.br
Encontro Gaúcho de Endocrinologia e
Metabologia
▪▪ Data: 8 a 9
▪▪ Local: Hotel Sheraton - Porto Alegre, RS
▪▪ Informações: www.egem2018.com.br

78th Scientific Sessions
▪▪ Data: 22 a 26
▪▪ Local: Orlando, EUA
▪▪ Informações: http://professional.diabetes.org

Julho 2018
ENDOSUL 2018
▪▪ Data: 5 a 7
▪▪ Local: ACM, Florianópolis, SC
▪▪ Informações: www.endosul2018.com.
br

Agosto 2018
CBEM 2018
▪▪ Data: 07 a 11
▪▪ Local: Belo Horizonte, MG
▪▪ Informações: www.cbem2018.com.br
EndoCaipira
▪▪ Data: 10
▪▪ Local: São Paulo
▪▪ Informações: www.sbemsp.org.br

Outubro 2018
58th Annual Meeting of the European
Association for the Study of Diabetes
▪▪ Local: Berlim
▪▪ Data: 5 a 8
▪▪ Informações: www.easdmeeting2018.com
8º BRADOO
▪▪ Data: 10 a 13
▪▪ Local: São Paulo, SP
▪▪ Informações: www.bradoo2018.com.br

