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120Folha da

Balanço da Gestão
Ao final da sua gestão, o presidente da SBEM Nacional, 
Dr. Fábio Trujilho, faz uma análise do trabalho e apresenta 
as metas alcançadas nestes dois últimos anos à frente da 
Sociedade. (pág.6 e 7)

CBAEM
Em 2019, o principal evento científico da SBEM Nacional é o 
CBAEM. Os trabalhos estão bem avançados e os presidentes 
das Comissões Organizadora e Científica, Dr. Alexandre Hohl 
e Dr Cesar Boguszewski, contam como estão os preparativos 
para o Congresso. (pág. 8)

Prepare-se para a Agenda de 2019
É momento de confraternização. Porém, antes de aproveitar as 
festas de fim de ano é importante conferir as colunas Futuros 
Encontros e Flashes, onde estão incluídas diversas atividades 
para 2019. Páginas, 13, 14 e 17.

Toma posse a nova diretoria da SBEM Nacional, presidida 

pelo Dr. Rodrigo Moreira. A cerimônia foi no Hotel Pro-

digy, no RJ. Antes, foi realizada a Oficina de Trabalho da 

SBEM onde foram apresentados o balanço da atual gestão 

e as propostas da diretoria eleita, que assume em 1º de 

janeiro de 2019. (pág.4)

Boas 
Festas!

São os votos da Sociedade Brasileira
de Endocrinologia e Metabologia 

Posse e Reunião de Planejamento



Dr. Marcello Bronstein

O último webmeeting da SBEM Nacio-
nal trouxe uma novidade para os as-

sociados, com uma transmissão ao vivo, 
direto de Chicago (EUA), um dia após 
o encerramento do AHA 2018 – Ameri-
can Heart Association Meeting. O even-
to é um dos principais congressos na 
área de cardiologia do mundo e trouxe 
resultados de estudos recentes, como o 
DECLARE–TIMI 58 Investigators.

O Dr. Rodrigo Moreira, membro da 
diretoria da SBEM Nacional e presiden-
te eleito 2019-2020, foi o mediador do 
evento online. A mesa redonda foi patro-
cinada pela Astrazeneca e contou com 
o apoio de cinco Sociedades Médicas: 
Sociedade Brasileira de Endocrinologia 
e Metabologia, Sociedade Brasileira de 
Cardiologia, Sociedade Brasileira de 
Diabetes, Sociedade de Cardiologia do 
Estado de São Paulo e Associação Lati-
no-Americana de Diabetes. 

Ao lado do Dr. Rodrigo, também par-
ticiparam do Webmeeting o Dr. Freddy 

Webmeeting Internacional

Goldberg Eliaschewitz, representando a 
SBD; Dr. Otávio Coelho, representando a 
SBC; Dr. José Francisco Saraiva, presidente 
da SOCESP; e o Dr. Itamar Raz, principal 
investigador do estudo DECLARE TIMI.

O webmeeting teve duração de qua-
se uma hora, onde foram apresentados 
os slides dos resultados do estudo. O Dr. 

Raz fez uma abordagem inicial sobre as 
complicações cardiovasculares nos pa-
cientes diabéticos. 

O debate online ficará disponível por 
um tempo determinado, para os associa-
dos, com os dados da pesquisa que foram 
recém divulgados, que avaliou 17.160 pa-
cientes com diabetes tipo 2. n

AE&M e os Desafios para 2019

Q uando o Dr. Marcello Bronstein as-
sumiu o cargo de editor-chefe dos 

Archives of Endocrinology and Metabo-
lism, há quatro anos, a principal meta era 
aumentar a visibilidade internacional de 
uma revista que já tinha um espaço tra-
dicional entre as publicações científicas 
nacionais. 

O primeiro passo foi a troca do nome 
que, inicialmente, causou dúvidas e 
questionamentos, que foram sendo es-
clarecidos pelo editor, através de entre-
vistas e editoriais sobre a necessidade 
da mudança. Os Arquivos Brasileiros de 
Endocrinologia e Metabologia passaram 
a se chamar “Archives of Endocrinology 
and Metabolism” (AE&M), sendo a lín-
gua inglesa obrigatória. 

“Essa mudança não afetou a perti-
nência da revista ao nosso país, já que 
persistiu sendo o periódico oficial da 
SBEM. De fato, verificamos um aumen-
to substancial da participação de artigos 

do exterior, que passou a representar de 
44.8% a 52.3% do total de submissões, 
englobando cerca de 50 países”, explica 
o Dr. Marcello.

O termômetro da relevância dos pe-
riódicos - Fator de Impacto - aumentou 
de 0,6 (última avaliação dos “Arquivos 
de Endocrinologia e Metabologia”) para 
1,076 (primeira avaliação dos AE&M). 

“Não teríamos obtido essa conquista se 
não fosse a importante colaboração dos 
Co-Editores, do Corpo Editorial e de to-
dos os revisores”. 

Durante a reunião do Conselho De-
liberativo (CD), no Congresso Brasileiro 
de Endocrinologia e Metabologia, CBEM 
2018, o Dr. Marcello apresentou um re-
latório com dados sobre o número de 
submissões desde 2015 até o mês de ju-
lho de 2018. Ele explicou que os dados 
mostraram uma queda de envio de sub-
missões, mas que isso, provavelmente, 
se deve a uma rigidez maior na aprova-
ção dos artigos. 

O Dr. Marcello foi reeleito, durante o 
CD, para mais quatro anos no cargo de 
editor. “Expresso a todos minha gratidão 
e reconhecimento. Agradeço a confiança 
de todos e farei de tudo para cumprir a 
tarefa de aumentar cada vez mais a rele-
vância da nossa revista junto à comuni-
dade científica internacional.” n
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Prezados Associados,

É com alegria e gratidão que chego ao 
final desta gestão e escrevo meu úl-

timo editorial.
Recebi essa missão com orgulho, mas 

também ciente da responsabilidade em 
corresponder a confiança dos nossos as-
sociados de todo o Brasil.

Nossa gestão teve quatro frentes de 
trabalho principais que foram: Opera-
cionalização da SBEM, Valorização do 
Endocrinologista, Comunicação e Edu-
cação Continuada.

Gerir uma Sociedade como a SBEM 
não é fácil, mas melhoramos nossa es-
trutura física, investimos no jurídico e 
atingimos as metas financeiras propos-
tas, mesmo em um cenário de crise no 
nosso país.

A Valorização do Endocrinologista 
foi nosso grande desafio, pois sabíamos 
que este era um dos maiores anseios dos 
nossos colegas.

Criamos a Comissão de Defesa de As-
suntos Profissionais, que deu agilidade 
e consistência na defesa dos interesses 
da SBEM. Também intensificamos nos-
sas campanhas, visando a divulgação da 
nossa especialidade, além de esclarecer 
a população sobre a epidemiologia e a 
importância das doenças endócrino me-
tabólicas.

Investimos na Comunicação com o 
nosso público, intensificando o traba-
lho com o jornalismo e assessoria de 
imprensa, pois sabemos que o grande 
desafio é acompanhar as mudanças que 
ocorrem nessa área e a importância de 
interagir, através das diferentes ferra-
mentas de comunicação.

Na Educação Continuada, os nossos 
CBEM e CBAEM foram um sucesso de 
público e de crítica, onde tivemos em 
nossas pesquisas uma aprovação de 
aproximadamente 90% dos entrevista-
dos. Destaco também o nosso ASA-S-
BEM, CIMO Itinerante e o formato ino-
vador dos nossos weebmeetings.

Fizemos o nosso melhor, mas sabe-
mos que para continuarmos crescendo, 
precisamos aprimorar sempre e tenho 
certeza que a próxima gestão irá forta-
lecer e contribuir para o crescimento 
contínuo da nossa SBEM.

Quero agradecer a todos pelo apoio 
e contribuição, em especial a atual dire-
toria por toda a sua dedicação.

Compromisso e Doação aos Ideais da 
SBEM. Esse foi o nosso foco.

Um forte abraço

Fábio Trujilho
Presidente da SBEM Nacional 2017-2018 
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A nova diretoria Biênio 2019-2020 foi 
empossada no dia 15 de dezembro, 

no Rio de Janeiro. A cerimônia aconte-
ceu no Hotel Prodigy e contou com a 
participação de membros dos Departa-
mentos Científicos, das Comissões e Re-
gionais da SBEM, além de familiares e 
convidados da atual e futura diretorias.

A nova gestão será presidida pelo Dr. 
Rodrigo Moreira, tendo como integran-
tes: Dr. Cesar Boguszewski, vice-presi-
dente; Dr. Neuton Dornelas, secretário 
executivo; Dr. Marcio Mancini, secretá-
rio executivo adjunto; Dr. Paulo Miranda, 
tesoureiro geral; e Dra. Maria Amazonas, 
tesoureira adjunta (Foto).

Tradicionalmente o Hino Nacional foi 
tocado e em seguida o atual presidente 
da SBEM, Dr. Fábio Trujilho, deu início 
ao seu discurso, fazendo um balanço da 
sua gestão. O endocrinologista destacou 
os ex-presidentes da Sociedade que es-
tavam presentes e disse que a SBEM de 
hoje é fruto do trabalho de todos. 

Acesso o canal da SBEM no 
Youtube para assistir ao discurso 
do Dr. Fábio Trujilho.

 
O presidente eleito, Dr. Rodrigo Mo-

reira, em seu discurso de posse, falou 
sobre a honra e responsabilidade de 
assumir a SBEM Nacional. O endocri-
nologista enfatizou que participar como 
membro da diretoria foi essencial para 
entender a dinâmica da Sociedade e as-
sumir o cargo.

Acesso o canal da SBEM no 
Youtube para assistir ao discurso 
do Dr. Rodrigo Moreira.

 
Após a cerimônia, foi oferecido um 

coquetel de confraternização aos pre-
sentes. 

Oficina de Trabalho

Como vem acontecendo desde a 
gestão do Dr. Ricardo Meirelles (2009-

2010), antes da posse da nova diretoria 
foi realizada a Oficina de Trabalho, para 
traçar as estratégias de trabalho para os 
próximos dois anos, conhecer as pro-
postas da futura gestão e promover a 
interação entre membros das Regionais, 
Comissões e Departamentos Científicos.

 
Apresentações e Debates

Focando no lema da nova diretoria, 
“Unir para Crescer, Crescer para Valo-
rizar”, a organização do evento buscou 
montar uma programação que pudesse 
promover maior interação entre os endo-
crinologistas. Como tem sido realizado 
nos encontros anteriores das oficinas, 
membros dos Departamentos dividiram 
mesa com outros das Regionais ou das 
Comissões Científicas, trocando expe-
riências e discutindo suas peculiaridades. 
Todos os lugares, previamente, definidos. 

Durante os debates os participantes 
contribuíram com sugestões e tiraram 
dúvidas sobre pontos importantes da 
Sociedade e de suas atividades. As apre-
sentações, cujo conteúdo será incluído, 
posteriormente, no site da SBEM foram:

•. Balanço da gestão - Dr. Fábio Trujilho, 
presidente da SBEM Nacional: apre-
sentação dos quatro pilares da gestão 
(operacionalização da SBEM, valori-
zação do endocrinologista, educação 
médica e comunicação), o que deu 
certo na gestão e os desafios;

•. Edital do TEEM e Atividades da SBEM 
2019 - Dr. Rodrigo Moreira, presiden-

te eleito para o Biênio 2019-2020 da 
SBEM Nacional: esclarecimentos so-
bre as metas e planejamento 2019;

•. Avaliação Geral do Congresso Brasi-
leiro de Endocrinologia e Metabolo-
gia - Dr. Paulo Miranda, presidente do 
CBEM 2018: levantamento financeiro, 
últimos dados e apresentação da pes-
quisa de satisfação;

•. Apresentação da Comissão de Defesa 
de Assuntos Profissionais - Dr. Neu-
ton Dornelas, presidente da CDAP: 
apresentação dos objetivos da nova 
comissão;

•. Iniciativa do CIMO - Dra. Carolina 
Moreira, presidente do Departamento 
de Metabolismo Ósseo e Mineral da 
SBEM: o que já foi feito e o planeja-
mento para 2019;

•. Campanhas 2019 - Dra. Erika Parente, 
presidente da Comissão de Campa-
nhas Públicas: avaliação das campa-
nhas, apresentação dos números e 
planejamento para 2019;

•. Estrutura da SBEM - Paola Miranda, 
gerente administrativa da SBEM Na-
cional: apresentação dos parceiros, 
colaboradores e setores da Sociedade;

•. Os Canais Digitais da SBEM - Cristina 
Dissat, da DC Press, jornalista respon-
sável pelas redes sociais da SBEM: 
apresentação do trabalho e análise de 
dados gerais do site, Facebook, Twit-
ter, Instagram e Canal do Youtube. n

No site da SBEM, as fotos e mais 
detalhes dos dois eventos. 

Momento de Transição e Posse  
da Nova Diretoria da SBEM
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Relatórios de Gestão

E stão disponíveis no site da SBEM os 
relatórios apresentados na Reunião 

do Conselho Deliberativo 2018, em Belo 
Horizonte, dos Departamentos, Regio-
nais e Comissões da entidade. No total 
são 48 arquivos, em PDF, que mostram 
os trabalhos, atividades, eventos etc rea-
lizados durante o ano. Lembrando que o 
acesso é restrito aos associados. 

Para visualizar, basta fazer seu login 
na Área Científica e localizar “Relató-
rios dos Departamentos e Regionais da 
SBEM” (acessar este link).

Prova do TEEM

A próxima prova de Título de Especia-
lista em Endocrinologia e Metabolo-

gia tem data e local marcados. Será nos 
dias 4 e 5 de maio de 2019, no Centro 
de Eventos São Luís, na Av. Paulista, em 
São Paulo.

A SBEM divulgará, em breve, o Edital 
com o número de questões, data de cada 
etapa, horários, duração de cada prova, 
entre outras questões importantes sobre 
o TEEM.

Blog Humanos - CFM

O Conselho Federal de Medicina ofere-
ce uma nova plataforma para a co-

munidade médica. No Dia do Médico foi 
lançado o blog “Humanos”, com o obje-
tivo de estimular a sensibilidade do mé-
dico, promover exercício humanístico da 

profissão e divulgar as bases para forta-
lecer as reflexões e ensinamentos sobre 
questões éticas e bioéticas etc.

O espaço será de publicação de re-
portagens, depoimentos, artigos, con-
ferências, comentários, entre outros. A 
proposta de criação do Blog partiu da 
Comissão de Humanidades Médicas do 
CFM, composta por conselheiros, do-
centes, titulares de Academias de Medi-
cina e médicos de diversas especialida-
des interessados no tema. A intenção foi, 
com a ajuda do novo canal, abrir uma 
interface de diálogo construtivo com os 
médicos e estudantes de medicina, além 
de fomentar mais reflexões. n 

Anuidade 2019

O s sócios da SBEM devem ficar atentos 
ao vencimento da anuidade de 2019. 

O valor para o próximo ano será divul-
gado em breve, no site da Sociedade, 
mas o prazo final se mantém: no fim do 
mês de maio. O processo é feito, apenas, 
pelo sistema online PagSeguro, disponí-
vel na área restrita do site da entidade. Se 
o associado já tiver conta no Pagseguro, 
não será necessário preencher novamen-
te CPF, endereço etc.

O PagSeguro envia automaticamente 
a confirmação do pagamento para a So-
ciedade, com isso não é necessário que 
o associado encaminhe o comprovante.

Entre os benefícios de pagar a anuida-

de em dia, estão os valores diferenciados 
em diversos eventos científicos, inclusive 
o Congresso Brasileiro de Atualização 
em Endocrinologia e Metabologia, que 
acontece em agosto. A listagem com os 
associados quites está sendo solicitada 
pelos organizadores e será utilizada ao 
longo do ano.

Novo Código de Ética - CFM

F oi publicado em novembro, no Diário 
Oficial da União, o texto do novo Có-

digo de Ética Médica (CEM). Após qua-
se três anos analisando o documento, 
o Conselho Federal de Medicina (CFM) 
aprovou a nova versão, que incorpora 
artigos que tratam de assuntos relacio-
nados às inovações tecnológicas, em co-
municação e nas relações em sociedade, 
mas mantendo os princípios deontológi-
cos da profissão.

Em relação ao direito dos médicos, o 
novo Código prevê a isonomia de trata-
mento aos profissionais com deficiência 
e reforça a necessidade de criação de co-
missões de ética nos locais de trabalho. 
O CEM assegura, também, o direito do 
profissional se recusar a exercer a medi-
cina, tanto em instituições públicas ou 
privadas, caso não haja condições de tra-
balhos, colocando a saúde dos pacientes 
em risco.

Confira o novo Código de Ética Mé-
dica no portal da CFM.
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N o fim de dezembro estará encerra-
da a gestão da SBEM presidida pelo 

Dr. Fábio Trujilho. Foram dois anos com 
muito trabalho, viagens e presença em 
centenas de atividades realizadas pela 
Sociedade, onde a dedicação pelos pro-
jetos foi compreendida e incentivada 
pela família do presidente.

Nessa reportagem, o Dr. Trujilho faz 
um balanço sobre as realizações, dificul-
dades e como sua proposta, apresentada 
na Oficina de Trabalho de 2016, chega 
ao final. Na linha de trabalho, quatro 
metas principais: Educação Médica Con-
tinuada, Defesa Profissional, Relações 
Institucionais e Saúde Operacional da 
SBEM

Folha da SBEM: Na reunião de planeja-
mento em 2016, o sr. destacou pontos que 
definiriam sua linha de trabalho: Como 
avalia o resultado?
Dr. Fábio Trujilho: O nosso lema foi 
“Gestão de Futuro”, para mostrar a conti-
nuidade da profissionalização da SBEM. 
Destaco inicialmente o comprometimen-
to de todos os gestores nas mais variadas 
fases do nosso trabalho. Foram muitos 
desafios e um deles o de manter a saúde 

operacional da Sociedade, que pode pa-
recer simples, mas não é. Fizemos várias 
modificações na sede, por exemplo, para 
criar um bom ambiente de trabalho para 
os funcionários e um local adequado 
para reuniões, com qualidade.

A SBEM está crescendo e não pode 
parar. A estrutura de São Paulo, por 
exemplo, onde fica a sede dos AE&M, 
passou a dar apoio aos Departamentos.  
Sabemos das necessidades de reestrutu-
ração e racionalização dos gastos e cada 
etapa era analisada com muita atenção. 
Não temos o objetivo do lucro, porque 
nossa meta é servir ao sócio e, para isso, 
o planejamento é essencial. Balanços re-
gulares deram segurança ao nosso tra-
balho.

Folha da SBEM: Como foi o processo de 
luta pela Endocrinologia?
Dr. Fábio Trujilho: Trabalhamos in-
tensamente com a Comissão de Defesa 
e Ética a área de defesa profissional e 
também criamos a Comissão de Defesa 
de Assuntos Profissionais, que visa dar 
maior agilidade e flexibilidade. Desta 
forma, poderá existir uma aproximação 
com outras instituições e assim defen-

der os interesses da SBEM de uma forma 
mais ampla. 

A luta pela defesa da nossa especiali-
dade será um dos maiores desafios para 
as próximas gestões, porque é preciso 
entender o que está acontecendo em 
cada região do país e melhorar a forma 
de enfrentamento.

Folha da SBEM: A comunicação foi um 
ponto chave na sua gestão. Pode avaliar 
os resultados como positivos?
Dr. Fábio Trujilho: Foi realmente um 
ponto-chave. A SBEM utilizou várias fer-
ramentas para ampliar a comunicação 
porque precisávamos chegar mais rapi-
damente aos sócios e ao público. Procu-
ramos entender as referências de cada 
um para atuar em segmentos diferentes. 

Trabalhamos muito o site, com mu-
danças significativas de programação e 
layout, para uma navegação melhor pelo 
celular. O Facebook recebeu muito con-
teúdo ao longo dos dois anos e criamos 
o Instagram, que vem crescendo de for-
ma significativa e o @sbemnacional se 
mostra como uma ótima opção de co-
municação. Mas lembramos que sempre 
é preciso aumentar a área de atuação. 

Balanço da Gestão 2017 2018
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Também estamos no Twitter - @endocri-
nologia, no Youtube e no Flickr. Ou seja, 
estamos nas principais mídias sociais. 

Tivemos um trabalho importante no 
relacionamento com a imprensa, com su-
gestões de pauta, e conseguimos espaço 
em diversos meios de comunicação de 
alto alcance. O Whatsapp foi uma opção 
excelente, principalmente no contato com 
os gestores. Um grupo foi formado com a 
participação do presidentes das Regionais 
e a comunicação era muito rápida.

A Comissão de Campanhas também 
ampliou o relacionamento em diversas 
áreas, com um calendário de atividades 
e plano de ação pré-estabelecidos, fa-
zendo com que conseguíssemos chegar 
às Regionais e ao público rapidamente. 
Trabalhamos não só a divulgação das 
doenças, mas a nossa especialidade que 
precisa ser esclarecida. 

A correria foi grande e, muitas vezes, 
as respostas precisavam ser imediatas. 
Nessa hora, o trabalho da Comissão de 
Comunicação e dos Departamentos foi 
importantíssimo, tanto para a divulgação 
interna da SBEM, quanto no contato com 
os jornalistas da grande imprensa. Os 
posicionamentos, por exemplo, tiveram 
excelente repercussão, como, por exem-
plo, o dos agrotóxicos.

 
Folha da SBEM: Acredita que o grau de 
satisfação dos associados em relação aos 
congressos e as atividades médicas con-
tinuadas foram bons?
Dr. Fábio Trujilho: Continuamos dan-
do toda a atenção ao CBEM (Belo Hori-
zonte) e ao CBAEM (Fortaleza). Foram 

sucesso de público e na pesquisa de sa-
tisfação tivemos cerca de 90% de apro-
vação dos participantes, que julgaram a 
qualidade dos eventos. 

Destaco também os eventos dos De-
partamentos e Regionais. Sempre que 
possível um dos membros estava pre-
sente. O ASA, nosso Curso de Suplemen-
tação Alimentar, continuou com bom 
destaque nessa gestão, o que mostra o 
grande interesse dos endocrinologistas 
nesta área. 

Tivemos os cursos itinerantes. Inicial-
mente com o CIMO (Curso de Imersão 
em Metabolismo Ósseo), com o objeti-
vo de trazer os futuros endocrinologistas 
para a SBEM e também às Regionais, que 
recebem uma atividade de alta qualida-
de. O CIMO aconteceu em Porto Ale-
gre e Salvador com ótima participação. 
Percebemos que além da aprovação dos 

participantes, tivemos melhores índi-
ces de adimplência dos associados, por 
visualizar que é um ótimo serviço da 
SBEM. Outros Departamentos já estão 
planejando  eventos no mesmo formato 
para 2019.  

O formato dos webmeetings foi alterado 
e acredito que renovar as ideias e pro-
postas precisa estar sempre dentro das 
iniciativas.

 
Folha da SBEM: Foram muitas ativida-
des promovidas pelos Departamentos e 
Regionais da SBEM. Como conciliar a 
programação?
Dr. Fábio Trujilho: O número de even-
tos e reuniões é enorme. Estar na dire-
toria da SBEM, significa estar presente 
no maior número de atividades. São 
doações que precisam ser feitas. Foram 
muitas noites fora de casa e os gesto-
res têm que estar preparados para isso. 
Aproveito para agradecer a todos que me 
ajudaram, representando à Sociedade.

 
Folha da SBEM: Várias ações foram 
detalhadas na oficina de trabalho e no 
seu discurso de balanço, na cerimônia 
de posse da nova diretoria. Qual a ava-
liação final?
Dr. Fábio Trujilho: É uma frase clássi-
ca, mas a sensação, realmente, é de de-
ver cumprido. Quero desejar boa sorte 
à nova diretoria, pois sei da capacidade 
de cada um. Muitos estiveram comigo 
na gestão e sei que o espírito SBEM pre-
valecerá.

Dr. Fábio Trujilho

Clique na imagem e acesse 
alguns momentos da 
retrospectiva 2017-2018  
da SBEM Nacional.
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Dr. César Boguszewski

O principal evento científico da SBEM 
em 2019 é o Congresso Brasileiro de 

Atualização em Endocrinologia e Meta-
bologia (CBAEM). O evento será reali-
zado entre os dias 21 e 24 de agosto, no 
Centro de Convenções Centro Sul, em 
Florianópolis, mesmo local onde acon-
teceu a 26ª edição do Congresso Brasi-
leiro de Endocrinologia e Metabologia 
(CBEM), em 2004.

O atual vice-presidente da SBEM 
Nacional, Dr. Alexandre Hohl, é o pre-
sidente do CBAEM 2019. A frente da Co-
missão Científica está o Dr. César Luiz 
Boguszewski, que preside a Comissão 
Internacional e foi eleito vice-presidente 
da Sociedade para a Gestão 2019-2020. 
Dessa forma, em 2019, o Dr. César passa, 
automaticamente, a ser o presidente da 
Comissão Científica do CBAEM.

À frente, também, da atual Comis-
são Científica da SBEM Nacional, o Dr. 
Alexandre Hohl contou que o trabalho 
está acelerado. O endocrinologista infor-
mou que a Comissão Organizadora vem 
atuando com antecedência para prepa-
rar um excelente evento para toda a co-
munidade médica brasileira. “Detalhes 
da logística, do centro de convenções, 
da tecnologia que será usada e da pro-
gramação, tudo vem sendo discutido e 
pensado para que o congressista possa 

aproveitar ao máximo os quatro dias de 
Congresso na Ilha de Santa Catarina.”

Com relação à montagem da progra-
mação científica, o Dr. César Boguszewski 
disse que os membros da Comissão es-
tiveram reunidos, para discutir detalhes 
importantes do evento. Ele explicou que, 
diferente dos últimos anos, as reuniões 
da Comissão serão, também, presenciais, 
não ficando restritas às trocas de e-mails. 
“Pela primeira vez na história dos Con-
gressos da Sociedade iremos nos encon-
trar pessoalmente para organizar os de-
talhes do evento. Os primeiros encontros 
aconteceram nos dias 14 e 15 de dezem-
bro, no Rio de Janeiro, aconteceram antes 
da posse da nova diretoria.”

De acordo com o endocrinologista, o 
objetivo é nestas reuniões definir e dei-
xar encaminhados grande parte dos te-
mas das palestras, assim como os nomes 
de alguns palestrantes. A ideia é que no 
início do ano a programação científica 
esteja pronta, informou Dr. César.

O site do CBAEM 2019 está online, 
assim como as redes sociais criadas para 
acompanhar as atividades - facebook 
e instagram. Os informes poderão ser 
acompanhados, também, pelo site da 
SBEM e redes sociais, além do jornal da 
Sociedade. n
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F oram quatro campanhas nos meses 
de outubro e novembro para esclare-

cer à população a importância de cuidar 
da saúde, com foco na obesidade (11 de 
outubro), menopausa (18 de outubro), 
osteoporose (20 de outubro) e diabetes 
(14 de novembro). 

Ações que envolveram todas as Re-
gionais da SBEM, os Departamentos e as 
Comissões, aproximaram o público dos 
endocrinologistas de diversas formas. 

No site da SBEM e nas redes sociais 
- incluindo Facebook, Twitter, Insta-
gram, Youtube e Flickr - foram publi-
cadas informações sobre os quatro 
temas, através de reportagens, dicas 
gerais (nas séries “10 Coisas Sobre” e 
“SBEM Responde”), agenda de ativida-
des das Regionais, textos informativos 
(com folhetos para serem compartilha-
dos) e as ações realizadas por todo o 
país, incluindo fotos e resumos do que 
aconteceu. 

O engajamento resultou em aces-
sos a diversas áreas do site da SBEM, 
onde, não só os temas em destaque 
eram lidos, mas outros tópicos ligados 
à endocrinologia (como tireoide, en-
docrinologia pediátrica, adrenal etc). 

Durante os dois meses - de 1 de 
outubro a 30 de novembro - site da 
SBEM registrou cerca de 1 milhão e 
200 mil páginas lidas, com um pico 
de visitação, no período, no dia 14 de 
novembro. 

No monitoramento realizado pe-
las equipes de trabalho, foram 210.925 
acessos relativos às ações com infor-
mações referentes aos temas das cam-
panhas, destacando a do diabetes com 
mais de 150 mil (153.542) páginas lidas 
no site, no mês de novembro. 

A grande imprensa publicou 20 re-
portagens, ao todo, que estão detalha-
das na área SBEM na Mídia em veículos 
como Rádio CBN, Jornal O Globo, Re-
vista Veja, Estadão, Portais Terra e Uol e 
Globo News.

A Programação

Realizar um planejamento com an-
tecedência foi decisivo para o sucesso 
das ações já que o trabalho seria muito 
intenso, com dias de agendas cheias. 
Foram dezenas de emails e centenas de 
mensagens via Whatsapp, para que tudo 
ficasse alinhado e publicado o mais rá-
pido possível. 

Não havia hora nem dia da semana 
para a troca de informações. Envio de 
fotos e da agenda de atividades, além de 
avisos sobre postagens nas redes sociais 
das Regionais e Departamentos, foram 
constantes. Isso fez com que as ações e 

as publicações ganhassem um grande 
engajamento. 

Nessa reportagem estão publicadas 
diversas fotos, com exemplos de ima-
gens das ações realizadas pelas Regio-
nais da SBEM pelo Dia Mundial do Dia-
betes, que recebeu o maior número de 
ações. Essa e outras campanhas, além 
das matérias no site, estão registradas no 
Flickr da SBEM Nacional.

As ações foram realizadas,- através de 
uma integração da Diretoria da Nacional 
com a Comissão de Campanhas, presidi-
da pela Dra. Erika Parente; Comissão de 
Comunicação Social, presidida pelo Dr. 
Ricardo Meirelles; todos os presidentes 

Campanhas Públicas em Outubro e Novembro
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das Regionais e dos Departamentos de 
Obesidade (representada pela Associa-
ção Brasileira para o Estudo da Obesi-
dade e Síndrome Metabólica - ABESO, 
presidida pela Dra. Maria Edna Mello), 
Endocrinologia Feminina e Andrologia 
(presidida pelo Dra. Rita de Cássia Viana 
Vasconcelos Weiss), Metabolismo Ósseo 
e Mineral (presidido pela Dra. Carolina 
Aguiar Moreira) e Diabetes (representa-
do pela Sociedade Brasileira de Diabetes, 
presidida pela Dra. Hermelinda Pedrosa).

Número e Publicações

Site da SBEM - No levantamento no 
período de 1 de outubro a 30 de no-

vembro - quando as quatro campanhas 
se concentraram, foram 1.125.472 pá-
ginas lidas. Destes números, 494.391 
(66,48%) foram acessadas de celulares; 
238.841(32,12%); de computadores; e 
10.441 (1,40%) de tablets.

Foram 125 postagens na fanpage 
e no instagram da SBEM - várias com 
mais de 5 fotos - alcançando 51.378 pes-
soas. Também algumas publicações com 
transmissão ao vivo.

No google, a SBEM está entre os pri-
meiros links de busca das campanhas.

No Canal do Youtube alguns vídeos, 
produzidos em 2017, foram divulgados 
novamente já que eram mensagens de 
alerta e poderiam ser reutilizadas nas 
campanhas. Foram cerca de 4.500 vi-
sualizações.. 

Online

Todo o conteúdo referente a agenda 
de atividades, materiais de divulgação, 
repercussão na imprensa e resultados es-
tão publicados no site da SBEM e podem 
ser acessados a qualquer momento. n

REPORTAGEM
10

no  
12

0 
- 

de
ze

m
br

o 
de

 2
01

8



D e acordo com a Associação Nacio-
nal de Hospitais Privados (ANAHP), 

cerca de 20% dos R$ 500 bilhões inves-
tidos, anualmente, em saúde pública e 
privada no Brasil é desperdiçado. O as-
sunto esteve em pauta em novembro, na 
2ª edição do Fórum Inovação Saúde (FIS 
2018), promovido pelo Colégio Brasilei-
ro de Executivos da Saúde (CBEXs) e 
organizado pelo Comitê Gestor do FIS.

O evento teve como tema “O Diálogo 
na Saúde – Dilemas, Paradoxos e Desa-
fios” e aconteceu no Museu do Amanhã, 
no Rio de Janeiro. O objetivo foi debater 
a questão e apresentar propostas para o 
setor ao presidente eleito do Brasil, Jair 
Bolsonaro, e aos futuros governadores 
do Rio de Janeiro e São Paulo, Wilson 
Witzel e João Doria.

 
Principais Tópicos Discutidos

 
Com a participação dos principais 

gestores de saúde do país, o FIS contou 
com 11 conferências e painéis de deba-
tes sobre as mais variadas questões do 
setor.  

Um dos pontos discutidos foi a capa-
cidade dos setores de focar na existência 
de um modelo direcionado ao cidadão. 
Segundo o Dr. Francisco Balestrin, mem-
bro do Comitê Gestor e presidente do 
Conselho de Administração do CBEXs, é 
importante que se tenha uma visão con-
junta, buscando o melhor para o cidadão 
brasileiro. “Precisamos adaptar um mo-
delo assistencial novo e apropriado, com 
um processo organizacional grande e de 

formação de pessoas adequado, para dar 
sustentabilidade ao sistema. Essa susten-
tabilidade só irá acontecer se estivermos 
focados na assistência à saúde do nosso 
cidadão.”

Além desta reflexão, tópicos como 
a falta de troca de informação entre os 
sistemas de saúde (público e privado) e 
o pouco investimento em ferramentas 
modernas de governanças – como Big 
Data – foram destacados.

Para os palestrantes, um dos princi-
pais desafios da saúde é fazer com que 
haja essa interação. A questão foi, inclu-
sive, mostrada nas palestras que abor-
daram o sistema de saúde de Portugal 
e a importância da relação de confiança 
entre o sistema público e privado. 

Dentre algumas das sugestões lista-
das estão: políticas públicas de incentivo 
à aproximação estratégica e operacional 
do SUS e da saúde suplementar; incen-
tivar e regular parcerias (públicas-pri-
vadas, organizações sociais, fundações 
estatais e outros); e uso de protocolos 
clínicos e telemedicina.

Algumas Propostas Citadas:

De acordo com o Dr. Balestrin, as 
ideias em favor da melhoria do sistema 
de saúde brasileiro já vêm sendo discuti-
das há pelo menos dois anos. O médico 
informou que a divulgação dessas pro-
postas serão feitas, ao longo dos meses, 
pelos gestores de saúde que participam 
do grupo de trabalho e com a colabora-
ção da mídia. O documento ainda está 

em processo de finalização e ficará dis-
ponível no site do FIS. Dentre algumas 
das propostas citadas durante o evento 
estavam:
•. Informatização das unidades de saú-

de;
•. Big Data Nacional, hospedado em 

nuvem, acessível de forma seletiva 
para os atores e gestores de saúde 
pública e privada, através de telas e 
“dashbords” (paineis que mostram 
métricas e indicadores importantes), 
a serviço da melhor governança da 
comunidade sanitária;

•. Utilização de biometria ampla para 
que o ecossistema da saúde monitore 
e gere tickets de informação e de con-
teúdos importantes para o Big Data: 
eficiência, produtividade, qualidade 
de atendimento e redução de custos 
e do desperdício;

•. Integração colaborativa: incentivo à 
parceria entre público e privado;

Programa Mais Médicos
 
Esse é um assunto que a SBEM Nacio-

nal vem acompanhando desde a sua im-
plementação e que, atualmente, está em 
evidência devido à saída dos médicos 
cubanos do Programa. Mesmo sem estar 
na pauta do FIS, o assunto foi comenta-
do. De acordo com o Dr. Balestrini, antes 
de qualquer decisão ou proposta seria 
necessária uma avaliação cuidadosa da 
situação.

Por outro lado, a Associação Médica 
Brasileira (AMB) divulgou recentemen-
te – em nota - algumas sugestões emer-
gências ao Governo para a atual crise. 
São elas: reformular e reforçar o Piso de 
Atenção Básica; reforçar o atendimento 
em áreas indígenas e de difícil acesso, 
não só com médicos mas, também, com 
infraestrutura em saúde; e estimular o 
ingresso de jovens médicos ao Programa. 
Além disso, a AMB destaca que há no 
país número suficiente de médicos para 
suprir a demanda. No entanto, é preciso 
proporcionar a esses profissionais condi-
ções de trabalho e incentivar a criação de 
uma Carreira Médica de Estado. n

Fórum Inovação e Saúde
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PANORAMA INTERNACIONAL

Participaram os doutores Alexandre Hohl, vice-presidente da 
SBEM Nacional, e os endocrinologistas Luciana Pechmann, 
Erika Paniago e Marcelo Ronsoni.

Fórum Internacional 
de Diabetes em 
Brasília

O Fórum realizado no Brasil, organi-
zado pela Worldwide Iniciative for 

Diabetes Education, em parceria com a 
Sociedade Brasileira de Diabetes, deu 
início à programação do Dia Mundial do 
Diabetes, em novembro. A Dra. Herme-
linda Pedrosa, presidente da SBD, e o Dr. 
Andrew Boulton, presidente Worldwide 
e presidente eleito da International Dia-
betes Federation, foram os coordenado-
res, cuja atividade recebeu cerca de 600 
participantes em Brasília.

A aula inaugural contou com os dou-
tores Andrew Boulton e Maria Inês Sch-
midt, que reforçaram a importância de o 
fato do diabetes ser visto como epidemia 
global. Durante o evento, a Dra. Her-
melinda Pedrosa anunciou a criação do 
Brazilian Board of Hypoglycemia, com 
objetivo de educar e difundir informação 
sobre a hipoglicemia. n

ENDO 2019 em 
Nova Orleans

O ENDO 2019 acontecerá no  
Ernest N. Morial Convention 

Center em Nova Orleans, Louisiana, 
de 23 a 26 de março de 2019. Dentro 
da atividades internacionais da En-
docrinologia e Metabologia é uma 
das mais importantes e com uma 
participação significativa dos brasi-
leiros, não só na programação cien-
tífica, mas em premiações e na área 
de gestão da Endocrine Society. 

Entre algumas atividades já con-
firmadas está a conferência com o 
diretor do NIH, Francis S. Collins, 
com abordagens sobre genoma 
completo para desvendar doen-
ças. Um novo evento científico, o 
Workshop de Bioinformática, forne-
cerá uma visão detalhada de dados, 
recursos e ferramentas disponíveis 
e o know-how para encontrar infor-
mações sobre uma única molécula 
e como criar redes de alta qualida-
de para permitir análise de rede.

Em outubro foram anunciados 
os endocrinologistas vencedores 
do Prêmio Laureate 2019 (criado em 
1944), que é a principal premiação 
da área. Entre eles, está a Dra. Ana 
Claudia Latronico, endocrinologista 
e associada da SBEM Nacional. Ela 
receberá o International Excellence 
in Endocrinology Award, concedi-
do a quem fez contribuições excep-
cionais para a pesquisa, educação, 
prática clínica e saúde hormonal.

A Dra. Ana Claudia é professora 
de medicina e chefe da Divisão de 
Endocrinologia e Metabolismo da 
Universidade de São Paulo (SP) e, 
entre os projetos, desenvolveu um 
estudo pioneiro sobre as causas ge-
néticas da puberdade precoce fa-
miliar em crianças, o que resultou 
na identificação de um novo fator 
inibidor ligado ao desenvolvimento 
sexual prematuro.

Anteriormente a endocrinologista 
já havia recebido o prêmio Richard 
E. Weitzman da Endocrine Society. n

EASD 2018

Em outubro foi realizada mais uma 
edição do Annual Meeting - Euro-

pean Association for the Study of Diabe-
tes (EASD), em Berlim. Durante o even-
to, os especialistas brasileiros enviaram 
informações sobre os debates, inclusive 
em vídeo, que estão publicadas no site 
da SBEM, na área de notícias. O balanço 
final foi feito pelo presidente da SBEM 
Nacional, Dr. Fábio Trujilho.

Para quem deseja assistir os con-
teúdo das apresentações, basta aces-
sar gratuitamente na área de Virtual 
Meating. Entre elas, duas palestras so-
bre o relatório da American Diabetes 
Association e EASD - “Management 
of hyperglycaemia in type 2 diabe-
tes”, um deles com a Dra. Melanie J. 
Davies (e participação de William T. 
Cefalu, Apostolos Tsapas, Chantal Ma-
thieu, John Buse, Peter Rossing, David 
D’Alessio, Geltrude Mingrone, Judith 
Fradkin e Walter Kernan) e a outra com 
o Dr. David R. Matthews. n

Parceria Brasil
Portugal
O intercâmbio científico entre a endo-

crinologia portuguesa e brasileira 
continua. Já no início de 2019 estará for-
talecida durante a realização do Con-
gresso Português de Endocrinologia, 
entre os dias 24 a 27 de janeiro de 2019, 
no Altice Forum Braga. 

Como vem ocorrendo, o evento coin-
cide com a Reunião Anual da Sociedade 
Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes 
e Metabolismo, que está em sua 70ª edi-
ção, presidida pelo Dr. Davide Carvalho.

Na programação científica, três espe-
cialistas brasileiros. Terapêutica médica 
actual da obesidade, com o Dr. Fábio Tru-
jilho, presidente da SBEM 2017-2018; Perfil 
lipídico de doentes com elevado risco para 
eventos cardiovasculares,com o Dr. Rodri-
go Moreira, presidente eleito 2019-2020; 
e Hipogonadismo masculino – peculia-
ridades do diagnóstico ao tratamento, 
com o Dr. Alexandre Hohl, vice-presi-
dente da SBEM Nacional 2017-2018. n

Dr. Fábio Trujilho, presidente da SBEM Nacional
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CIMO Itinerante em Salvador

Em 2018 o Curso de Imersão em Meta-
bolismo Ósseo e Mineral ganhou for-

mato itinerante, que se manterá em 2019. 
A última edição aconteceu em Salvador, 
em 26 e 27 de outubro, com mais de 100 
participantes, promovido pelo Departa-
mento de Metabolismo Ósseo e Mineral 
da SBEM. A iniciativa é destinada aos Re-
sidentes em Endocrinologia e Metabolo-
gia dos Serviços credenciados da SBEM. 

Segundo a presidente do Departa-
mento, Dra. Carolina Moreira, os parti-
cipantes puderam se envolver em deba-
tes de alto nível com especialistas. Além 
disso, apresentaram casos clínicos das 

principais doenças osteometabólicas.
A agenda de 2019 está em planeja-

mento e a primeira edição do ano será 
no Rio de Janeiro, em 10 e 11 de maio. 
Informes sobre inscrição e programação 
serão divulgados em breve. n

Segunda Edição do Endogaudério 

Ampliando suas atividades científicas 
para o interior do estado, a SBEM-RS 

- presidida pelo Dr. Tiago Schuch - rea-
lizou a 2ª edição do Encontro de Endo-
crinologia do Interior do Rio Grande. O 
Endogaudério aconteceu em Pelotas, no 
dia 10 de novembro.

Testosterona, nódulos na tireoide, ci-
rurgia para diabéticos e vitamina D foram 

alguns dos temas em debate; além disso, 
oficinas e workshops foram oferecidos. 
A diretoria da SBEM-RS foi representada 
pelo Dr. Mateus Dornelles. Além dele, ou-
tros membros da Regional também foram 
palestrantes: Dra. Tayane Figueira, Dra. 
Saskia Boer e Dra. Milene Moehlecke.

Os certificados serão encaminhados 
para o e-mail informado no ato da ins-
crição. A próxima edição será em Caxias 
do Sul. n

EndoSul em Gramado

O Congresso de Endocrinologia e Me-
tabologia da Região Sul mais uma 

vez será realizado em Gramado, de 30 de 
maio a 1° de junho. A atividade acontece 
no Centro de Eventos do Hotel Serrano 
Gramado.

Presidido pelo Dr. Tiago Schuch, que 
está à frente da Regional, o Congresso 
conta no primeiro dia com o curso “As-
pectos nutricionais na prática endocri-
nológica” e o Simpósio “Conexão Ti-
reoide”. A Comissão Científica está sob 
a responsabilidade do Dr. Rafael Schef-
fel, presidente eleito da SBEM-RS, biênio 
2019-2020.

A programação completa e a lista de 
palestrantes estão disponíveis no site do 
evento. As inscrições podem ser feitas 
até 10 de maio. n

Congresso de Obesidade

D e 18 a 20 de abril, São Paulo recebe o 
XVIII Congresso Brasileiro de Obe-

sidade e Síndrome Metabólica, da Asso-
ciação Brasileira para Estudo da Obesi-
dade e Síndrome Metabólica (ABESO). 
O evento será no Hotel Transamérica.

A presidente do Congresso é Dra. 
Cintia Cercato, tendo à frente da Comis-
são Científica o Dr. Marcio Mancini. O 
atual presidente da SBEM, Dr. Fábio Tru-
jilho, integra a Comissão.

A programação e palestrantes serão 
divulgados em breve. Inscrições com 
desconto são até 31 de março e envio dos 
trabalhos científicos até 15 de fevereiro 
e as informações complementares estão 
no site oficial. n

13° COPEM

N o próximo ano, o Congresso 
Paulista de Endocrinologia e 

Metabologia (COPEM) será realiza-
do entre 16 e 18 de maio, no Centro 
de Convenções Frei Caneca. Na pro-
gramação estão simpósios, encon-
tros com professor e conferências.

Promovido pela SBEM-SP, o CO-
PEM está na sua 13ª edição e tem 
como presidente Dr. João Maciel. 
Dra.Tânia Bachega, membro da Co-
missão de Desreguladores Endócri-
nos da SBEM, é a responsável pela 
Comissão Científica.

O envio dos trabalhos deve ser 
feito até 15 de fevereiro no site do 
COPEM e os endocrinologistas têm 
até 10 de abril para se inscrever. n

Dr. Fábio Trujilho, presidente da SBEM Nacional, e 
participantes do CIMO, em Salvador

Jornada de Endocrinologia 
Pediátrica

A bordagens práticas sobre baixa esta-
tura idiopática, avaliação óssea e pu-

berdade limítrofe foram alguns dos temas 
da 10° Jornada Teórico-Prática de Endo-
crinologia Pediátrica, em 10 de novembro. 
O evento foi promovido pela SBEM-RJ e 
contou com a participação de 80 médicos.

A abertura foi da presidente da Re-
gional, Dra. Flávia Lúcia Conceição. Ela 
contou que o evento foi dividido em 
mesas redondas, com apresentação de 
temas e casos clínicos, e estações, ativi-
dades mais práticas.

Dra. Flávia explicou que, com a par-
ticipação de um orientador, os grupos 
se revezaram nas estações debatendo os 
principais temas práticos da área. Dentre 
eles: como avaliar a superfície corporal 
e a medida, além de avaliar o estágio da 
puberdade. n

Comissão Organizadora do Endogaudério
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CCEM 2019 no Litoral de Santa Catarina

B alneário Camburiú é o local da próxi-
ma edição do Congresso Catarinen-

se de Endocrinologia e Metabologia. 
O evento é uma iniciativa da SBEM-SC 
e tem como presidente a Dra. Cristina 
Schreiber. O CCEM está marcado para 6 
de abril, no Hotel Mercure. 

O site do evento está no ar e as ins-
crições com desconto podem ser feitas 
até 30 de março. A programação preli-
minar conta com miniconferência sobre 
osteometabolismo e simpósios de diabe-
tes tipo 2, obesidade, tireoide, gônadas, 
atividades físicas e suplementação.

Encontro do IEDE

A tradição de fechar as atividades cien-
tíficas do ano se manteve em 2018, 

mas a opção do local de realização do 
47º Encontro do IEDE teve modificações, 
voltando para a capital. 

A organização é da Associação dos Ex-
-alunos do Instituto Estadual de Diabetes 
e Endocrinologia (ASSEX) que terá alte-
ração do nome da entidade. No auditório 
do Hotel Windsor Marapendi, a presença 
de cinco presidentes e ex-presidentes da 
SBEM Nacional: Dr. Fábio Trujilho, atual 
presidente; Dr. Rodrigo Moreira, presiden-
te eleito (2019-2020); Dr. Alexandre Hohl 
(gestão 2015-2016 e atualmente vice-presi-

dente da Nacional); Dr. Ricardo Meirelles 
(gestão 2008-2010); e Dr. Amélio Godoy-
-Matos (gestão 2000-2002).

A programação contou também com 
formatos diferentes de apresentação, 
como o Fla Flu científico (sobre disli-
pidemias), tendo o rubro-negro, Dr. 
Alexander Benchimol, e o tricolor, Dr. 
Rodrigo Moreira, realizando um debate 
muito divertido.  Homenagens especiais 
à Dra. Amanda Athayde e à Dra. Rita 
Weiss. O Encontro foi encerrado com 
uma Assembleia Geral da ASSEX. O 
presidente e organizador do evento, Dr. 
Roberto Assumpção, passa o cargo de 
presidente para a Dra. Cynthia Valerio, 
que assume em 2019. n

da Obesidade – 11 de outubro.
A médica agradeceu a participação 

dos colegas e disse que o evento não te-
ria sido o mesmo sem cada um deles. “A 
Jornada foi uma oportunidade de aper-
feiçoar os conhecimentos em endocrino-
logia, confraternizar e unir famílias”. n

Jornada Capixaba: Debates e 
Corrida pela Obesidade

D e 19 a 21 de outubro, a SBEM-ES pro-
moveu a V Jornada Capixaba de En-

docrinologia e Metabologia. O evento 
aconteceu no Hotel Bristol Vista Azul e 
contou com ação de conscientização de 
combate à obesidade.

De acordo com a presidente da Re-
gional, Dra. Mariana Guerra, a Jornada 
teve boa adesão dos sócios e de colegas 
de outras Regionais. Eles puderam discu-
tir os principais temas da área; além de 
participar da corrida “Corra que a Obesi-
dade Vem Aí”, marcando o Dia Mundial 

Dr. Alexandre Hohl, vice-presidente da SBEM Nacional, e Dra. Mariana 

Guerra, presidente da SBEM-ES

Presidente da SBEM Nacional, Dr. Fábio Trujilho, no Encontro do IEDE

Dr. Roberto Assumpção, atual presidente da ASSEX; Dra. Cynthia 

Valerio, futura presidente da Associação; e Dr. Ricardo Meirelles, 

presidente da Comunicação Social da SBEM e diretor do IEDE

6° Endo CentroOeste /  
XIII Congrego

Em 2019, a 6ª edição do Endo Centro 
Oeste e do XIII Congrego, principais 

eventos da região, acontecem em Goiás. 
A cidade escolhida foi Pirenópolis, no 
interior do estado.

O Encontro é promovido, em conjun-
to, pela SBEM-GO (presidente Dr. Jued 
Tuma), SBEM-DF (presidente Dra. Tatia-
na Chiara), SBEM-MT (presidente Dra. 
Cristina Pizarro) e SBEM-MS (presiden-
te Dra. Renata Portella). Informes sobre 
inscrições, palestrantes e programação 
serão divulgados em breve. n

Evento reuniu médicos e também pacientes

Endoceará: Atualização e 
Educação em Diabetes

Em Fortaleza foi realizado o Encontro 
Cearense de Endocrinologia e Dia-

betes, organizado pela SBEM-CE e pre-
sidida pela Dra. Rebeca Pinheiro, presi-
dente da Regional. O evento aconteceu 
entre 25 e 26 de outubro, no Centro de 
Convenções Fábrica de Negócios (Hotel 
Praia Centro).

Foram debatidos temas como tecno-
logia aplicada em diabetes, inibidores do 
PCSK9 e tratamento atual da hiperten-
são arterial sistêmica. Os doutores De-
nise Franco, Ruy Lyra, Marco Antônio 
de Melo, Reine Marie Chaves Fonseca, 
Miguel Hissa e Freddy Eliaschewitz fo-
ram alguns dos palestrantes.

Também aconteceu o Simpósio de 
Educação em Diabetes, que contou com 
cerca de 70 pacientes e familiares. A 
coordenação foi das doutoras Adriana 
Forti, ex-presidente da SBEM Nacional, 
Lilian Loureiro e Denise Franco. n
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N os últimos anos, a SBEM vem alertan-
do a população, através dos seus ca-

nais de comunicação, com a publicação 
de posicionamentos e orientações sobre 
assuntos polêmicos noticiados pela mí-
dia. São cerca de 10 mil assinantes, entre 
associados e o público em geral. As no-
tas podem ser encontradas na página da 
SBEM Nacional, assinadas pela diretoria. 

Os posicionamentos têm fortalecido 
os endocrinologistas nas tomadas de de-
cisão em diversos tratamentos. 

O alcance significativo das publica-
ções é orgânico, ou seja, sem nenhum 
impulsionamento financeiro nas redes 
sociais. 

Óleo de Coco 

Um dos posicionamentos mais aces-
sados foi sobre o uso do Óleo de Coco, 
em 2015. O documento foi elaborado 
pela SBEM, ao lado da Associação Bra-
sileira para o Estudo da Obesidade e da 
Síndrome Metabólica (ABESO), na épo-
ca presididos pelo Dr. Alexandre Hohl e 

Dra. Cintia Cercado, respectivamente.A 
publicação do comunicado no Facebook 
da SBEM rendeu 306 curtidas, 33 comen-
tários e quase 2 mil compartilhamentos. 

Entre os mais recentes está o publica-
do em agosto de 2018, onde a imprensa 
divulgou uma pesquisa feita em Har-
vard, nos Estados Unidos, confirmando 
que o óleo de coco é prejudicial à saú-
de, pois contém, exclusivamente, ácidos 
graxos saturados. Aproximadamente, 
três anos depois, cientistas americanos 
corroboram com a mesma direção do 
posicionamento feito pela SBEM.  

Modulação Hormonal 

O uso inadequado de hormônios foi 
tema de outro posicionamento da SBEM. 
O comunicado foi emitido no final de 
2016, no qual a Sociedade afirma não 
reconhecer o termo “Modulação Hormo-
nal”. O texto também informou que a 
Sociedade não apoia a utilização de hor-
mônios para finalidades estéticas, entre 
outros pontos.

Alertas da SBEM 

O comunicado foi assinado na época 
pelos doutores Alexandre Hohl e Fabio 
Trujilho (que assumiu a Sociedade no 
ano seguinte). No Facebook, a publica-
ção do posicionamento alcançou 45.178 
pessoas, 368 curtidas e 729 compartilha-
mentos. Além disso, o tema foi pauta de 
uma entrevista na Rádio CBN, de Brasí-
lia, na editoria de saúde. 

Especialidades Médicas 

Casos de pacientes sendo atendidos 
por falsos médicos e suas consequências 
foram noticiados nos telejornais durante 
esse ano. Diante disso, a SBEM emitiu 
um posicionamento, chamando a aten-
ção da população e dando orientações 
sobre como agir na escolha de um es-
pecialista.

Entre os pontos abordados, um de-
les é a necessidade de saber identificar 
se um médico está trabalhando dentro 
dos conceitos éticos. A entidade orientou 
que a busca seja feita no site do Conse-
lho Federal de Medicina (CFM), ou dos 
conselhos regionais, através do nome do 
especialista.  

A publicação na fanpage da SBEM 
alcançou cerca de 26 mil pessoas, com 
306 compartilhamentos da notícia. A 
repercussão sai da rede social e chega 
até a grande imprensa, com matérias 
publicadas em diversos veículos de co-
municação. 

A proposta para 2019 é que esse 
procedimento se amplie, visando o es-
clarecimento e o cuidado da saúde da 
população. n
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O site e as redes sociais da SBEM são 
importantes canais de comunicação 

e interação da Sociedade com seus as-
sociados e público leigo. Nestes espa-
ços são divulgadas informações sobre 
as doenças endocrinológicas, as ativida-
des das Regionais e Departamentos, os 
comunicados, os eventos médicos na-
cionais e internacionais e as campanhas 
públicas.

Além do site, a SBEM possui Face-
book, Twitter, Canal no Youtube, Sou-
ndcloud, Flickr e, mais recentemente, 
o Instagram. Confira as estatísticas de 
janeiro a novembro de 2018.

Site - www.endocrino.org.br

•. Total de visualizações de página: 
5.553.623

•. Total de novos usuários: 3.364.273
•. 13,96% dos usuários que acessam o 

site são de São Paulo: 491.408
•. Página com maior n° de visualiza-

ções: 10 Coisas que Você Precisa Sa-
ber sobre Tireoide (345.288)

Facebook: @sbemnacional

•. Total de curtidas na fanpage: 26.114
•. Total de novas curtidas: 223 (último 

mês)
•. Postagem com maior destaque: Nota 

de esclarecimento sobre testosterona 

- mais de 29 mil pessoas alcançadas, 
4.200 envolvimentos, 955 curtidas 
(sendo 779 em compartilhamentos) 
e 274 compartilhamentos

•. Vídeo com maior número de visuali-
zações: da cantora Ivete Sangalo, pela 
Campanha do Dia Mundial do Dia-
betes - mais de 1.900 pessoas alcan-
çadas, 467 visualizações, 67 curtidas 
(sendo 50 em compartilhamentos) e 
14 compartilhamentos

Twitter - @endocrinologia

•. Total de seguidores: 7.074
•. Visualizações nos tweets nos últimos 

28 dias: 12.600
•. Tweet com maior número de impres-

sões: Atividade Campanha do Diabe-
tes - 444

•. Dia com maior número de impres-
sões: 17 de novembro (2.575)

Youtube - SBEM Nacional

•. Total de inscritos: 406
•. Total de vídeos em 2018: 23
•. Vídeo com mais visualizações: entre-

vista com a Dra. Valéria Guimarães 
sobre nódulos na tireoide durante o 
CBEM 2018 - 297 visualizações, 365 
impressões e nove curtidas

Instagram - @sbemnacional

•. Total de seguidores: 4.350 - 75% mu-
lheres e 25% homens

•. Visitas ao perfil: 449 
•. Alcance: 2.474
•. Impressões: 13.242
•. Foto com mais curtidas: Dia do Endo-

crinologista (352)
•. Vídeo com mais visualizações: Trecho 

da entrevista com o futuro presidente 
da SBEM, Dr. Rodrigo Moreira (817 
views)

Soundcloud 

•. Total de faixas: 51
•. Total de curtidas: 55
•. Total de reproduções: 6.958
•. Faixas mais reproduzidas: Transgê-

nero e o papel do endocrinologista 
(444); Hipogonadismo (399); Relação 
entre obesidade, diabetes e câncer de 
tireoide (386)

Flickr 

•. Total de fotos: 5.919 (divididos em 96 
álbuns)

•. Total de visualizações desde a criação 
do canal: 558,8 mil

Na Mídia: Site e Redes Sociais em Números
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Janeiro 2019

Congresso Português de 
Endocrinologia - 70ª Reunião 
Anual da SPEDM
Data: 24 a 27
Local: Braga, Portugal
Informações: www.spedm.org

Fevereiro 2019

9th World Congress of Diabetes
Data: 28 de fevereiro a 3 de março 
Local: Jaipur, Índia
Informações: www.diabetesindia2019.com

Março 2019

Endo 2019
Data: 23 a 26
Local: New Orleans, EUA
Informações: www.endocrine.org/endo2019

Abril 2019

Congresso Catarinense de 
Endocrinologia e Metabologia - 
CCEM 2019
Data: 6 
Local: Hotel Mercure, Balneário Camboriú, 
SC
Informações: sbemsc.wixsite.com/catarinen-
se2019

17º Congresso da ABESO 
(Associação Brasileira para o 
Estudo da Obesidade e Síndrome 
Metabólica)
Data: 18 a 20 
Local: Hotel Transamérica, São Paulo (SP)
Informações: www.abeso2019.com.br

2º Simpósio Jorge Gross & 
Mirela Azevedo
Data: 26 e 27
Local: Hotel Deville Prime, Porto Alegre, RS
Informações: (51) 3311-8969 / 3311-9456

Maio 2019

6º Endo Centroeste/ 
XIII Congrego
Data: 1 a 4
Local: Pirenópolis, GO
Informações: Em breve

CIMO 2019
Data: 10 a 11
Local: Hotel Prodigy, Rio de Janeiro, RJ
Informações: Em breve

XX Congresso Brasileiro de 
Cirurgia Bariátrica e Metabólica 
2019 - SBCBM
Data: 15 a 18 
Local: Curitiba, PR
Informações : www.congressobariatr ica. 
com.br

COPEM 2019 - Congresso 
Paulista de Endocrinologia e 
Metabologia
Data: 16 a 18
Local: Centro de Convenções Frei Caneca, 
São Paulo, SP
Informações: copem2019.com.br

13º Congresso de 
Endocrinologia e Metabologia da 
Região Sul – ENDOSUL
Data: 30 de maio a 1 de junho
Local: Gramado, RS
Informações: www.sbemrs.com.br

Junho 2019

American Diabetes Association 
(ADA) - 79th Scientific Sessions
Data: 7 a 11 
Local: São Francisco, California, EUA
Informações: professional.diabetes.org/scien-
tific-sessions

Agosto 2019 

EndoRio 2019
Data: 2 e 3
Local: Prodigy Hotel Santos Dumont,  
Rio de Janeiro, RJ
Informações: www.sbemrj.org.br

EndoCeará 2019
Data: 8 e 9
Local: Hotel Praia Centro, Fortaleza, Ceará
Informações: www.endoceara.com.br

CBAEM 2019 - Congresso 
Brasileiro de Atualização em 
Endocrinologia e Metabologia 
(marcar destaque)
Data: 21 a 24
Local: Centro de Convenções Centro Sul, 
Florianópolis (SC)
Informações: www.endocrino.org.br (em bre-
ve no site oficial do evento)

Outubro 2019

XXII Congresso da Sociedade 
Brasileira de Diabetes
Data: 16 a 18
Local: Natal, RN
Informações: diabetes2019.com.br
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