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CBEM 2018: Reta Final
Tudo pronto para o CBEM 2018.
Evento que retorna a Minas Gerais,
depois de 26 anos, promete
ser especial. Eleições da SBEM,
novidades na programação científica
e atividades administrativas para
decidir o futuro da Sociedade estão
detalhadas nesta edição da Folha.
Páginas 8 e 9.
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Belo Horizonte está repleta de lugares especiais, como
a Praça Israel Pinheiro, onde o Papa João Paulo II rezou
missa em 1980.

Reposicionamento Digital da SBEM – Em
junho, o novo site da SBEM foi ao ar e
incluída mais uma rede social na comunicação. Para o lançamento foi feita uma
padronização em todos os canais, inclusive mudanças na Folha da SBEM. Saiba
das novidades na página 4

Eleições da SBEM – Durante o CBEM 2018
será divulgado o resultado das eleições
2018, para os gestores da Sociedade.
Saiba sobre o procedimento de inscrições de chapas e as observações da
Comissão Eleitoral.
Pág. 6

Panorama Internacional – Quase 25 mil
endocrinologistas movimentaram o
cenário internacional em três grandes
eventos: ENDO, ADA e ECE. Vejam como
foi presença brasileira, com premiações,
delegação e participação no programa
científico.
Págs. 12 e 13
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Semana Internacional da Tireoide

D

o dia 21 a 27 de maio, a SBEM Nacional, Comissões e Regionais mobilizaram o país com ações pela Semana Internacional da Tireoide, que teve como tema
os mitos e verdades sobre a glândula.
A Campanha foi coordenada pelo
Departamento de Tireoide da SBEM
(presidido pela Dra. Célia Nogueira) em
conjunto com as Comissões de Campanhas Públicas e Comunicação Social da
Sociedade, que têm a frente Dra. Erika
Parente e Dr. Ricardo Meirelles, respectivamente.
A Dra. Célia - em nome da diretoria
do Departamento de Tireoide - agradeceu o apoio das Regionais da SBEM,
das Faculdades de Medicina, das Ligas
Acadêmicas e da Sociedade de Cirurgia
de Cabeça e Pescoço. A médica destacou o profissionalismo, atuação e entusiasmo de todos que participaram. “Foi
uma excelente campanha e com retorno
gratificante. Encerramos com a certeza
de termos feito a diferença e ter dado
um passo importante para retirar da mídia e da população conceitos errados e
sem base científica. Juntos somos mais
fortes.”
A Dra. Erika parabenizou o empenho

e dedicação dos profissionais durante a
Semana Internacional da Tireoide. A endocrinologista fez questão de destacar a
superação das Regionais da SBEM a cada
campanha. “Parabéns a todos que trabalharam e deixaram de estar com suas famílias para informar e educar as pessoas
sobre as doenças e os mitos da tireoide.
Tenho muito orgulho de ser parte desta
Sociedade.”

“Encerramos a Campanha com
a certeza de um termos feito
a diferença e dado um passo
importante para retirar da mídia
conceitos errados e sem base
científica.”
Dra. Celia Nogueira
A Campanha
As Regionais da SBEM realizaram
ações em shoppings, praças e hospitais
das cidades, como tradicionalmente
acontece. O material produzido pelos or-

ganizadores da campanha (folhetos informativos e vídeos de esclarecimentos)
serviu como suporte para orientação da
população. Além disso, palestras - tanto
para o público leigo quanto para os médicos - foram realizadas.
Este ano as Regionais tiveram o apoio
dos médicos da Sociedade Brasileira de
Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP).
Essa foi uma parceria inédita, com a
SBCCP participando ao lado dos endocrinologistas da SBEM.
A SBEM Nacional também produziu
uma nova edição da série #SBEMResponde. Com a consultoria do Departamento de Tireoide, foram esclarecidas
questões relacionadas às disfunções
tireoidianas. Todos os canais de comunicação da SBEM e do Departamento
divulgaram amplamente o material,
com excelente engajamento nas redes
sociais.
As ações da campanha estão disponíveis no site da SBEM, do Departamento
de Tireoide da SBEM e em suas redes sociais (Facebook do Dia Internacional da
Tireoide e do Departamento). As fotos
das atividades estão no Flickr do Departamento. n
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ebmeeting, prova do TEEM, defesa
profissional, eventos dos Departamentos e Regionais, campanhas públicas, acertos finais do nosso congresso e
uma grande mudança em diversos segmentos da nossa comunicação. O número de notícias é grande e se fosse concentrado inteiramente na nossa Folha da
SBEM, ela poderia se transformar em um
livro. Por isso, que temos feito mudanças
importantes nessa área da Sociedade.
Como vocês podem notar, tivemos
uma modernização no layout do jornal.
Com a versão digital e o aumento significativo no acesso por celulares, era
uma mudança necessária. Além disso,
a proposta, discutida e aprovada pelas
equipes de comunicação, foi de criar interatividade e identidade entre o jornal e
o site. Assim, vocês poderão ler e aprofundar a leitura ou ter acesso direto a
links de outros assuntos. O conteúdo do
jornal está disponível somente na edição
e especialmente feito para os associados.
Nosso site também mudou. Queríamos chegar ao Congresso em Minas Gerais com um visual novo, mais moderno.
Estamos recebendo muitas sugestões,
opiniões, críticas e elogios. Saibam que
tudo está sendo levado em consideração
e avaliado pela diretoria e pela Comissão de Comunicação. Queremos apenas
lembrar que as mudanças foram estudadas. Talvez muitos não saibam, mas tudo
é monitorado. Desde a navegação pelo
site até as aberturas dos emails e cliques
nos links.

Entramos no Instagram. Foi outra decisão pensada com calma, pois sabemos
que ao entrar em uma nova mídia é preciso trabalhar de forma constante. Convidamos os colegas a nos seguirem e divulgarem para seus pares - @sbemnacional.
Estamos felizes por termos finalizado
o processo da Prova do TEEM com muita
tranquilidade, apesar da situação que o
país passou.
Ainda nesse período, publicamos
nosso estatuto, que está atualizado e
estamos caminhando para mais uma
eleição da nova diretoria. Queremos
convidar os sócios a estarem integrados
a todas essas decisões, que vão dar os
rumos da SBEM nos próximos anos. Na
Assembleia Geral, durante o CBEM 2018,
faremos nossa prestação de contas do
trabalho à frente da Sociedade, incluindo a saúde financeira. Nossa Comissão
de Defesa e Ética Profissional também
continua trabalhando intensamente na
defesa da nossa Endocrinologia.
Esperamos vocês em Belo Horizonte
e já desejando boa sorte a toda a equipe mineira, que está trabalhando muito para o sucesso do nosso Congresso.
Compromisso com os ideais da SBEM,
esse é nosso foco.

Foto: Cristina Dissat
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Nos vemos em Minas Gerais.
Um forte abraço.
Fábio Trujilho
Presidente SBEM Nacional 2017 | 2018
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Reposicionamento Digital da SBEM

E

m 2018, a área de comunicação da
SBEM tem algumas datas especiais
para lembrar e comemorar. Há 20 anos,
em outubro de 1998, o site da SBEM entrava no ar pela primeira vez, registrado
pelo Dr. Ricardo Meirelles, que é - atualmente - o presidente da Comissão de Comunicação Social da entidade. Em 1999,
depois do primeiro congresso virtual de
endocrinologia, organizado pelo Dr. Josivan Lima, o domínio endocrinologia.
org.br que pertencia a médico, foi cedido para a SBEM, ampliando o alcance
no Google.
Durante a gestão da Dra. Valéria Guimarães, mais 10 domínios (endereços na
internet) que estão ligados à Endocrinologia e Metabologia, foram registrados.
Todos direcionados para o sbem.org.br e
endocrino.org.br. Estas medidas foram aumentando o alcance do site, que hoje registra, em média, 550 mil visitas mensais.
O Novo Site e Rede Social
Foram várias mudanças ao longo dos
anos, passando por versões mais estáticas e dinâmicas, além, variações na
distribuição de conteúdo. A Sociedade
procurou adequar as ferramentas digi-

tais e layouts de cada época, somada às
necessidades dos associados e público.
O novo projeto do site vinha sendo
avaliado há muito tempo, mas apenas
internamente, até a definição final. Vários estudos foram feitos pelas equipes,
incluindo a visitação, preferências dos
internautas, países, estados e as novas
ferramentas de navegação via celulares.
Para o Dr. Fábio Trujilho, presidente
da SBEM Nacional, a necessidade de modernização no site e a entrada em mais
uma rede social era fundamental. “Esperamos o momento certo da SBEM para
tomar a decisão da mudança”, explicou.
Diversos ajustes na disposição do
conteúdo, a opção de imagens com mais
destaque e as mudanças no acesso às notícias são algumas das novidades. Muitas destas alterações foram realizadas a
partir de solicitações dos associados. Os
doutores Trujilho e Ricardo ressaltam
que o próximo passo é continuar reunindo opiniões, para realizar os ajustes
que forem necessários.
Além dessa mudança, a SBEM optou
por abrir mais um canal de comunicação
- agora no Instagram (@sbemnacional),
já que essa é uma das redes sociais que
mais tem crescido.

Com isso, a SBEM passa a estar presente em todas as seguintes redes:
Facebook – www.facebook.com/
sbemnacional
Youtube – www.youtube.com/
sbemnac
Twitter – @endocrinologia
SoundCloud – www.soundcloud.
com/endocrinologia
Instagram – @sbemnacional
Flickr –
www.flickr.com/sbemnacional
Folha da SBEM
Este ano, o jornal da Sociedade também completa 25 anos. Foi lançado pelo
Dr. Antonio Rodrigues Ferreira (MG) logo
após a realização do Congresso Brasileiro
em Minas Gerais. Esta edição, que antecede o evento, vem com uma diagramação
diferente, na mesma linha do site e mais
interatividade nas reportagens.
São vários links espalhados pela edição, onde o leitor pode clicar e ser direcionado para eventos e complementos
das reportagens. n

Certificado do TEEM

P

ara receber o certificado definitivo do
Título de Especialista em Endocrinologia e Metabologia (TEEM), os aprovados devem seguir os procedimentos indicados abaixo.

Anuidade 2018

P

ara o sócio que ainda não quitou a
anuidade de 2018, o processo para
o pagamento é o mesmo, ou seja, pelo
sistema online PagSeguro, disponível na
área restrita do site da entidade.
Porém, como a data final foi dia 31
de maio, a quitação recebe acréscimo de
multa de 2% e juros diários de 0,033%.
Além disso, os associados inadimplentes
são automaticamente suspensos e perdem a permissão de acesso ao conteúdo
da Área Científica.
Lembrando que, caso o sócio já tenha
conta no Pagseguro, não será necessário
preencher novamente CPF, endereço etc.
O PagSeguro envia automaticamente a
confirmação do pagamento para a Sociedade, com isso não é necessário que
o associado encaminhe o comprovante.
CAAEP 2018

A

SBEM divulgou, em seu site, o Edital
do Certificado de Área de Atuação
em Endocrinologia Pediátrica - CAAEP
2018, com inscrições encerradas em 30
de junho. As provas serão realizadas na
UNICAMP, em Campinas, São Paulo, nos
dias 3 e 4 de agosto.

1. O médico deverá fazer a requisição do
título à Sociedade, através do e-mail
secretaria@endocrino.org.br, enviando os seguintes dados: CPF, CRM-UF,
data da prova, data de nascimento,
se é a 1ª ou a 2ª via e se é TEEM ou
CAAEP.
2. A Sociedade fará a requisição do título
no site da AMB.
3. Após este 1º cadastro, o médico receberá, em seu e-mail, uma senha e
o login para dar continuidade à sua
solicitação.
4. O médico deverá então completar
todos os campos faltantes de seu cadastro, imprimir o boleto bancário e
efetuar o pagamento.
5. O recibo estará disponível para o médico após 48 horas, no mesmo endereço eletrônico.
6. O médico poderá reemitir, a qualquer
momento, o boleto bancário entrando
em seu endereço. A cada nova emissão, o sistema gera mais dez dias de
prazo. O prazo máximo para pagamento do boleto bancário é 90 dias
corridos. Depois disto o sistema elimina do sistema a solicitação.
7. Durante o processo de confecção do
título e assinaturas, até a entrega final
ao médico, o título poderá ser visto
em entregas pendentes somente pelo
administrador da sociedade de especialidade.
8. Caso o médico mude de endereço
antes da entrega do título, ele poderá entrar no seu administrador até 45
dias da solicitação do título e efetuar
as alterações necessárias.
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Webmeeting da SBEM:
Hipoparatiroidismo

N

o dia 26 de junho, mais um Webmeeting da SBEM foi realizado, com a
participação de especialistas de diversos
estados. O tema “Hipoparatiroidismo: o
novo Guideline da SBEM” foi abordado pelas Dras. Carolina Aguiar Moreira,
presidente do Departamento de Metabolismo Ósseo e Mineral, e Dra. Marise Lazaretti Castro, membro do mesmo
Departamento.
Foi uma intensa discussão online,
muito interativa, onde foram analisados
casos clínicos das duas etiologias mais
frequentes da doença: pós-cirúrgico e
autoimune. As especialistas também revisaram os novos Consensos sobre: “Manejo da Hipocalcemia” e “Rastreamento
e Controle das Complicações Crônicas”.
Para os sócios que desejam, é possível assistir novamente o debate - sem
interação com os palestrantes. Para isso,
basta acessar a área de Webmeeting, conectando-se à Área Científica do site da
SBEM, e escolher o tema. A SBEM lembra que são enviados boletins regulares,
com lembretes sobre o evento, por isso
mantenha seu cadastro em dia, com um
email válido. n
Foto: TrifonenkoIvan/shutterstock
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Eleições da SBEM 2018

E

ste ano acontecem as eleições para
as diretorias da SBEM Nacional e dos
Departamentos da Sociedade. A votação
terá seu resultado ratificado durante o
período da atividade mais importante
da SBEM Nacional, o Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia
(CBEM), que será realizado em Belo Horizonte, dos dias 7 a 11 de agosto.
Faltando pouco tempo para as eleições, os detalhes estão sendo ajustados
para a divulgação do edital das eleições.
A Dra. Nina Musolino (presidente da Comissão Eleitoral) informou que encaminhou há algumas semanas uma carta aos
Departamentos da SBEM, para que se
mobilizem para as eleições e estimulem
seus sócios a participarem. A convocação para registro das candidaturas para
a Diretoria Nacional, Conselho Fiscal e
Diretoria dos Departamentos já foi libe-

rada e tem prazo até 15 de julho para o
registro das chapas.
A endocrinologista explicou que –
como norma - as eleições são baseadas
nos Estatutos da SBEM. De acordo com
a endocrinologista, a convocação da próxima eleição será feita já baseada na versão atualizada. “Estávamos esperando
justamente o registro do novo Estatuto
para definir alguns detalhes. Agora que
está tudo confirmado, e podemos encaminhar as atas e demais documentos
para montagem das chapas.”
Dra. Nina esclareceu, ainda, que a
eleição deve ter seus resultados ratificados pela Assembléia Geral, que ocorre
durante o CBEM. A presidente da Comissão explicou que não há mais necessidade mais acontecer, exclusivamente, no
Congresso de forma presencial. Segundo
ela, a votação também poderá ser fei-

O Edital das eleições e os formulários para as inscrições das
chapas estão disponíveis no site
da SBEM, em PDF. Para acessá-los basta clicar nos links abaixo.
n Edital das eleições
n Formulário de inscrição de
chapa para diretoria executiva
n Formulário de inscrição de
chapa para os departamentos
científicos
n Formulário de inscrição para
conselho fiscal

ta de forma online. “Ainda não temos a
convocação oficial, mas – provavelmente
– teremos eleições online, como foram
nos últimos anos. Porém, ela também
deve seguir as regras do novo Estatuto.”
A médica finalizou destacando que,
os documentos, tanto para registro das
candidaturas como para as eleições, estão
divulgados no site da SBEM Nacional. n

Novo Estatuto da SBEM

H

á algum tempo a SBEM Nacional vem
trabalhando na reformulação dos Estatutos da Sociedade. Este ano a nova
versão foi registrada e está disponível
para os associados no site da instituição. A presidente do Comitê de Estatutos, Regimentos e Normas da SBEM, Dra.
Nina Rosa de Castro Musolino, esclareceu como é feito o procedimento para
a revisão.
Proposta de Revisão
A ideia de reformulação dos estatutos
teve início na Gestão 2013-2014, detalhou Dra. Nina. Na ocasião, ela era presidente da SBEM Nacional. A proposta,
na época, foi aprovada pelo Conselho
Deliberativo da Sociedade e seria debatida em reunião na Assembleia Extraordinária no CBEM 2014. O que não aconteceu por um problema em datas que não
foram cumpridas.
O assunto voltou à pauta em nova
reunião do Conselho Deliberativo e Assembleia Geral no ano seguinte, quando
aprovaram o projeto de alteração estatu-

tária. A partir daí todo trabalho foi realizado com recebimento de sugestões
encaminhadas pela diretoria da Nacional e pelos associados. “As sugestões de
alteração foram avaliadas primeiramente
pela Comissão e depois apresentadas,
discutidas e votadas na Assembleia Extraordinária, durante o CBEM em 2016.
A partir daí o novo estatuto foi redigido.”
Dra. Nina esclareceu, ainda, que
esse é só um dos passos para a mudança nos Estatutos. Ela informou que o
documento passa por uma série de revisões da parte jurídica para que possa
ser registrado em cartório. “Alguns ajustes são feitos antes do registro da nova
versão - acertos de números de artigos,
parágrafos e itens -, mas sem alteração
do conteúdo aprovado na Assembleia
Extraordinária. O novo Estatuto passa
a ter validade só a partir da data do
registro.”
A Dra. Nina explicou que, embora
o processo tenha demorado mais do
que o esperado, a validação veio em um
bom momento: em ano de eleições para
as diretorias da Nacional e dos Depar-

tamentos. Para a especialista, é muito
importante que a SBEM possa já estar
trabalhando nas eleições com o novo
Estatuto. “É fundamental para dar solidez à eleição e também orientar o novo
presidente. A renovação dos trâmites
do estatuto antigo é muito importante.
As principais alterações irão auxiliar a
nova gestão no trabalho administrativo
da Sociedade.”
Finalizando, a especialista destacou
que as Comissões que trabalham junto com a Diretoria Nacional - como as
Comissões de Comunicação Social, de
Ética e Defesa Profissional, de Educação
Médica Continuada, entre outras - são
cargos de confiança indicadas pelo presidente da SBEM ou Diretoria Nacional
com poucas exceções previstas no Estatuto. “No Estatuto anterior esses cargos
deveriam já estar definidos na reunião
do Conselho Deliberativo antes mesmo
dos resultados das eleições da nova diretoria da nacional. No novo, esses cargos
tomam posse junto à diretoria eleita, mas
sua escolha é feita após as eleições, pela
nova diretoria.” n
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TEEM 2018: Resultados

N

os dias 26 e 27 de maio foi realizada
a prova de Título de Especialista em
Endocrinologia e Metabologia (TEEM
2018), na Fecomércio, em São Paulo. A
edição deste ano bateu recorde de inscritos: quase 600 candidatos. O presidente
da Comissão do TEEM, Dr. Josivan de
Lima, disse ter ficado satisfeito com o
resultado. O médico destacou ainda que
o número de faltosos foi semelhante ao
do último ano.
Dr. Josivan explicou que, devido ao
grande número de inscritos, foi necessário criar duas versões da prova, mas
com as mesmas questões. Segundo ele,
o número de acertos e a qualidade das
respostas foram bastante satisfatórios.

“Estamos bem satisfeitos com o resultado, que atendeu as expectativas da Comissão do TEEM. Acreditamos que isso
só mostra que o nível da endocrinologia
brasileira vem melhorando a cada dia.
Quem ganha com isso são os pacientes.”
Apesar dos problemas que aconteceram no país no período da prova, com a

greve dos caminhoneiros, o endocrinologista explicou que o balanço geral foi
de tranquilidade nos dos dias de exame.
O médico informou, também, que o índice de aprovação foi semelhante ao dos
anos anteriores. “Ficamos muito felizes
por tudo ter transcorrido bem. A prova
já tem uma cara, um padrão de questões
e os candidatos estão se preparando melhor para elas.”
Quem participou da prova, pode
conferir a relação dos aprovados no site
da SBEM Nacional, assim como os procedimentos pós-exame. A listagem está
disponível no link a seguir:
Aprovados no TEEM 2018 n

Elas e as Homenagens Especiais

D

uas endocrinologistas tiveram destaque recentemente. A Dra. Ana Luiza
Maia (SP) recebeu o Prêmio EBT (Encontro Brasileiro de Tireoide) e a Dra. Reine
Marie Chaves a Comenda 2 de Julho, da
Assembleia Legislativa da Bahia. Duas
premiações que reconhecem o trabalho
realizado pelas duas endocrinologistas
em suas áreas.

relatos. “Não tenho palavras pra descrever o companheirismo de todo o grupo
do Departamento de Tireoide”, disse a
Dra. Ana Luiza.

Estado da Bahia, foi homenageada pela
Deputada Fabíola Mansur em reconhecimento ao trabalho desenvolvido em
defesa dos pacientes diabéticos.

Um trecho final da apresentação da
endocrinologista

Prêmio EBT

Em uma plenária da ALBA, em Salvador, com auditório lotado, a Dra. Reine
Marie Chaves (BA) recebeu a mais alta
honraria da Casa, a Comenda 2 de Julho. A diretora e fundadora do CEDEBA,
Centro de Diabetes e Endocrinologia do

“Comecei cedo e com um sonho de
ter um Centro de Referência para o tratamento do diabetes e de doenças endócrinas, que pudesse levar à população carente às mesmas condições do ambiente
universitário. O reconhecimento desse
trabalho foi uma emoção muito grande”.
Foram as palavras da endocrinologista
em uma das entrevistas concedidas.
Vídeo de uma das entrevistas n
Foto: Divulgação

Foto: Celso Pupo/DC Press

A cerimônia de entrega à Dra. Ana
Luiza aconteceu na abertura do XVIII
EBT, realizado pelo Departamento de Tireoide, em Campos do Jordão. Trata-se
de um reconhecimento ao endocrinologista que tenha contribuído de forma significativa para a tireoidologia brasileira.
Entre as diversas conquistas, a médica
foi eleita como presidente da Sociedade Latino-americana de Tireoide para a
gestão 2017-2019 e já ocupou o cargo de
presidente do Departamento da SBEM.
Na conferência, ela traçou uma linha
do tempo, posicionando seu trabalho e
relatando sobre o que aconteceu na área
de pesquisa em relação à tireoide. Ela estava muito emocionada e era tão visível
que deixou todos sensibilizados com os

Comenda 2 de Julho

Dra. Ana Luiza, no EBT

Momento da entrega da Comenda para a Dra. Reine
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Belo Horizonte é uma cidade que respira história e proporciona um aprendizado enquanto
se passeia pela cidade. A foto é a Praça do Papa, ponto turístico e especial da cidade.

Congresso Brasileiro
na Reta Final

C

hegou a hora dos preparativos finais
para o 33º Congresso Brasileiro de
Endocrinologia e Metabologia. Depois
de 26 anos, uma das atividades científicas mais importantes da SBEM volta para
a capital mineira e está tudo preparado
para receber endocrinologistas de todo
o país, entre os dias 7 e 11 de agosto.
Além de uma programação científica
com novidades, importantes atividades
administrativas - como o Conselho Deliberativo, Assembleia Geral e eleições
- fazem parte do evento.
Nesta reportagem, o presidente da
SBEM Nacional, Dr. Fábio Trujilho, lembra das diversas reuniões; o presidente
do CBEM 2018, Dr. Paulo Miranda, fala
sobre os desafios; e o Dr. Alexandre
Hohl detalha a programação científica.

Outras informações complementares
para quem estará em Belo Horizonte, no
Congresso, foram publicadas no site da
SBEM, e no do Congresso, que podem
ser acessadas navegando pela Folha da
SBEM, nos diversos links dentro dessa
versão interativa do jornal.
Gestão da SBEM
Além de uma programação científica
com várias salas simultâneas, o Dr. Trujilho convida os associados e gestores a
participarem das reuniões administrativas, que definem o futuro da Sociedade.
“São encontros fundamentais, que com a
interação dos sócios, darão o rumo das
próximas gestões da entidade”, enfatizou
o presidente da SBEM.

Dr. Paulo Miranda, Dr. Fábio Trujilho e Dr. Alexandre Hohl
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O presidente da Nacional lembra
que, na reunião do Conselho Deliberativo, a SBEM apresenta o trabalho realizado pela diretoria, avalia as ações no
período, através dos diversos relatórios
de Comissões, Departamentos, Comissões, além explicar a saúde financeira
e investimentos da SBEM. A pauta detalhada da reunião está no site da SBEM
•. Conselho Deliberativo: 09/08/18
(quinta-feira) às 13h30 (primeira convocação).
•. Assembleia Geral Ordinária: 10/08/18
(sexta-feira) às 13h30 (primeira convocação).
Os Desafios
“Foi uma grande responsabilidade
trazer o CBEM de volta para Minas. O
último aconteceu em 1992 e foi um excelente evento em nosso estado. Cabe à
nossa geração fazer com que, em 2018,
tenhamos um Congresso memorável,
acolhedor, com as características mineiras e de excelência científica”. Esses são
os desafios detalhados pelo Dr. Paulo
Miranda na organização do CBEM. Ele
explicou que as comissões estão traba-

Trabalho em Conjunto
Como foi explicado pelo Dr.
Paulo Miranda, o CBEM é feito através de um trabalho em conjunto de
dezenas de endocrinologistas. São
comissões nacionais, locais, científicas e administrativas, que vão
desenhando o evento ao longo de
todo o período de preparação.
Conheça as Comissões do CBEM
2018

lhando muito para que todas estas expectativas, tanto da endocrinologia nacional como também da endocrinologia
mineira, sejam atendidas.

Leia a entrevista com o Dr. Paulo
Miranda, com diversos detalhes
sobre a organização do evento,
no site da SBEM.
“Nossa cidade cresceu muito nos
últimos anos, ganhando excelente infraestrutura, mas mantendo sua forma
acolhedora”, comentou o Dr. Paulo. Estes pontos estratégicos serão usados para
receber os endocrinologistas, vindos de
todas as partes do país. Ele lembra, também, que o CBEM 2018 é uma grande
oportunidade para fazer novos contatos
e networking entre os congressistas, palestrantes e expositores.

conferências e Encontro com o Professor”, detalhou o Dr. Hohl.
“Os temas são muito variados, incluindo diabetes, metabolismo ósseo,
neuroendocrinologia etc. Teremos também uma sessão discutindo Guidelines,
que será muito especial com reapresentação dos debates em dois momentos”,
explicou.
No site da SBEM, o Dr. Alexandre detalha sobre a nova proposta da sessão
dos Guidelines, que reunirá presidentes
de diversos Departamentos da SBEM,
além da Sessão dos Casos Clínicos, Hot
Topics, conferências, debates, mesas redondas e simpósios que formam a grade
do CBEM 2018.
Leia mais detalhes no site da SBEM n

Programação Científica
O evento contará com quatro dias inteiros de trabalho, em sete salas simultâneas. O primeiro tópico na programação
científica acontecerá no dia 7 de agosto,
no período da tarde, é o BEST - Brazilian Society - Endocrine Society Trail.
“Deixamos esta atividade em separado
para valorizar a relação entre as duas
sociedades. Teremos vários colegas,
vindo dos Estados Unidos, trazendo os
assuntos mais atualizados na área de
Endocrinologia e Metabologia”, explicou
o Dr. Alexandre. O Dr. Hohl explicou
que estes convidados terão uma segunda participação na grade científica do
Congresso.
Outro destaque internacional é o
Workshop: European Society of Endocrinology, no segundo dia no período da
tarde. “Os convidados da ESE também
participarão de outras atividades como

Convidados Internacionais
MM Dr.

Aart van der lelij,
Anthony Mccall,
MM Dr. Diego Ferone,
MM Dr. Jens ol Jorgensen,
MM Dr. John bilezikian,
MM Dra. Lynnette Nieman,
MM Dr. Michael Irwig,
MM Dra. Mirjam Christ-crain,
MM Dr. Peter Rossing,
MM Dr. Raul luque,
MM Dra. Susan Mandel.
MM Dr.

REPORTAGEM
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Adeus ao Dr. Edgard Niclewicz

N

o dia 14 de junho a endocrinologia
brasileira perdeu o Dr. Edgard Niclewicz. Seus feitos ficarão consagrados e
uma motivação para novas gerações de
médicos no país, como dito pelo presidente da SBEM Nacional, Dr. Fábio Trujilho, no dia do falecimento do especialista, em mensagem no site e redes sociais
da Sociedade.
“Estamos muito tristes, mas com
certeza seus ensinamentos, trabalhos e
pesquisas ficarão como um aprendizado
para todas as gerações”, disse o presidente da SBEM.
Trajetória na Endocrinologia
O especialista se formou em medicina em 1968, na Universidade Federal
do Paraná (UFPR) e, no ano seguinte,
iniciou a pós-graduação na Universidade
de São Paulo. O trabalho de conclusão,
“Imunossupressão no Diabetes Tipo I”,
foi orientado pelo professor Bernardo
Leo Wajchenberg. Em 1972, passou a

integrar o setor de Endocrinologia do
Hospital das Clínicas, colaborando com
a criação da Unidade de Radioimunoensaio.
Em 1985, o Dr. Edgar esteve à frente
da SBEM-PR, onde presidiu o V Congresso Brasileiro de Diabetes, em Foz do
Iguaçu, e em 1996, realizou, na mesma
cidade, o Congresso Latino-americano
de Diabetes. O especialista também foi
presidente da Sociedade Brasileira de
Diabetes (SBD), de 1992 a 1993 e do
Centro de Diabetes em Curitiba.
Participou de treinamento no International Diabetes Center em Minneapolis, nos Estados Unidos, e foi professor
na UFPR onde se formou, na disciplina
Endocrinologia e Metabologia.
Homenagem no EndoSul 2017
No ano passado, o especialista foi
homenageado durante a realização do
EndoSul, no Paraná, recebendo uma
placa da, então, presidente da Regional

SBEM-PR, Dr. Silmara Leite. Em seu discurso, ele orientou os novos médicos a
fazerem um planejamento de carreira,
intensificarem conhecimento teórico, terem experiências práticas e procurarem
sempre fazer a diferença na vida de seus
pacientes. n

Fake News na Área de Saúde

O

termo "Fake News” é usado para nomear notícias falsas compartilhadas
na Internet, principalmente, nas redes
sociais. A divulgação deste tipo de conteúdo pode prejudicar a imagem de pessoas e instituições, além de tornar ainda
mais rápido a proliferação de textos ou
postagens irregulares sobre algum tipo
de assunto.
As fakes news chegaram na área de
saúde. Infelizmente, conteúdos falsos
abordando diversos temas têm sido compartilhados. Temos como o exemplo, o
caso do Dr. Drauzio Varella desmentindo a questão da momografia aumentar o
risco de um tumor na tireoide. Um vídeo
com essa informação viralizou, e o especialista precisou esclarecer o assunto
na internet.
O compartilhamento de notícias
falsas, envolvendo cuidados, tipos de
medicamentos, vacinas e outros assun-

tos relacionados à área de saúde podem
trazer graves riscos à população e os
médicos precisam estar atentos. É necessário esclarecer aos pacientes sobre
onde buscar informação segura, lembrando a eles que nem sempre o simples fato de estar na internet é certeza
da sua veracidade.
Segundo o Dr. Itairan Terres, presidente da Comissão de Ética de Defesa
Profissional da SBEM, alguns detalhes
podem identificar uma fake news. “Na
maioria das vezes é fácil para o médico
reconhecer que uma informação é falsa,
especialmente nas frequentes ocasiões
em que são citados dados absurdos. Outras vezes, porém, existem afirmativas
que trazem dúvidas, com citações de
investigadores de renomados institutos
em pesquisas revolucionárias, revolucionárias. Nestes casos é fundamental que
se faça uma avaliação da veracidade dos

fatos em referências científicas. Notícias
falsas tem referências genéricas e sem
data, e são publicadas com pequenas
modificações. Existem ainda conteúdos
deliberadamente auto-promocionais,
publicados para auferir ganhos e/ou
prestígio”, comentou.
O especialista ressaltou que é essencial denunciar e alertar as pessoas sobre esses conteúdos falsos. "A principal
coisa a fazer ao encontrar uma notícia
mentirosa é não divulgar e informar
quem repassou a mensagem sobre a sua
falsidade. A denúncia, neste caso, só é
possível quando se consegue identificar a autoria ou quem está explorando
indevidamente. Quando identificado, é
necessário informar o órgão regulador
ou fiscalizador envolvido. No caso dos
médicos este órgão é o CRM e, se especialista, à sociedade médica da qual faz
parte", finalizou. n
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Endocrine
Society 2018

N

o fim de março, aconteceu em Chicago um dos eventos mais importantes
na área de endocrinologia e metabologia, o Endo 2018, organizado pela Endocrine Society.
No site da SBEM foram postadas
diversas informações, durante o evento, que teve desdobramentos posteriores para os especialistas brasileiros da
SBEM. No mês de junho, a ES enviou seu
relatório de atividades - Council Report,
onde três páginas tiveram citações da
presença brasileira no Congresso. Trata-se de um documento, distribuído aos
associados da ES, antes de cada reunião
do Conselho para resumir os pontos
principais das ações e atividades que
ocorrem entre as reuniões da entidade
americana.
O relatório já começa com o Laureate Awards e uma foto do Dr. Marcello
D. Bronstein, um dos laureados, com a
presidente Dra. Lynnette Nieman. Este
foi um dos momentos importantes do
Endo 2018, onde antes da sessão foi
possível um registro inédito e histórico
de diversos brasileiros presentes. (foto
nesta página)
Na cerimônia, estiveram presentes
membros da diretoria da Nacional, in-

Dr. Marcello Bronstein

Dra. Valéria Guimarães
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Momento da entrega do prêmio ao
Dr. Marcello D. Bronstein.

}

A segunda citação menciona a delegação brasileira como a maior presente
ao Endo 2018. O gráfico – imagem ao
lado – está publicado no relatório
A Dra. Valéria explicou que a presença
brasileira tem ido muito além do número de congressistas presentes. Segundo a
endocrinologista, existe um respeito pela
ciência realizada pelos endocrinologistas
brasileiros, com convidados na programação científica, premiações na área da
endocrinologia e a presença de jovens
endocrinologistas que são convidados
para laboratórios de ponta nos Estados
Unidos. “Foi um processo de aproximação que começou em 2002, com o início
da internacionalização da Endocrine Society. Trouxemos o jovem bem treinado
para aperfeiçoamento, o professor muito
qualificado para dar aulas no Congresso
e nossas grandes estrelas científicas para
serem premiadas”, contou a ex-presidente da SBEM Nacional e membro da Comissão Internacional.

no 118 - junho de 2018

cluindo o Dr. Fábio Trujilho (presidente),
Dr. Alexandre Hohl (vice-presidente),
Dr. Rodrigo Moreira (diretor financeiro)
e Dr. Paulo Miranda (secretário executivo e presidente do CBEM 2018), além de
ex-presidentes e membros de comissões
da SBEM.
A apresentação geral da premiação
foi feita pela Dra. Lynnette, seguida pela
Dra. Valéria Guimarães (DF), que fez um
retrospecto do trabalho do Dr. Marcello
e os motivos pelos quais foi indicado
e ter sido escolhido para a premiação.
(fotos Celso Pupo).
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Entrevista com a Dra. Valéria em Chicago.
A terceira citação brasileira é sobre o
Congresso Brasileiro de Endocrinologia
e Metabologia (CBEM 2018) e a parceria
com a Endocrine Society. Na colocação,
estão incluídos os convidados internacionais da ES que estarão no Brasil.
Além de diversos trabalhos apresentados no Endo 2018, premiação e presença na programação científica, os brasileiros tiveram participação inédita em

Drs. Alexandre Hohl e Fábio Trujilho em Chicago durante o ENDO2018

outros momentos. Foi a primeira vez que
uma brasileira - Dra. Thais Rasia Silva -,
esteve entre os especialistas convidados
para uma press conference. É uma área
de acesso restrito à imprensa, de grande
alcance na imprensa mundial. A Endocrine Society monta uma estrutura dentro
do Congresso para receber jornalistas de

diversas partes do mundo para entrevistas coletivas, que são transmitidas online
para os profissionais credenciados. Em
um balanço das atividades pós-evento,
foi divulgado um resumo do alcance,
com reportagens publicadas sobre o trabalho da brasileira inclusive na edição da
Time na Índia. n
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ECE 2018 em Barcelona

E

Dr. John Kopchick, o presidente da European Society of
Endocrinology; Dr. Aart van der Lely; e Dr. Cesar Boguszewski.

ntre os dois eventos nos Estados Unidos - o ENDO e o ADA -, Barcelona
sediou o ECE 2018 - 20th European Congress of Endocrinology, em maio, recebendo cerca de 3.400 delegados, de 99
países, contando com a presença de 62
brasileiros.
A presença do Brasil foi importante,
tendo à frente da comissão científica, o
Dr. Cesar Boguszewski, presidente da
Comissão Internacional da SBEM, único
representante da América Latina nos comitês. O endocrinologista foi, também,
moderador de um debate sobre o perfil
de receptores em tumores hipofisários,
com relação à resposta ao tratamento
- com posições contra e a favor. Além
disso, ele ainda participou como coordenador de um simpósio sobre craniofaringeoma e pela visita aos pôsteres na área
de hipófise, hormônio de crescimento
IGF-1.
Ainda na programação científica,
presença da Dra. Ana Luiza Maia (RS),
com uma aula sobre carcinoma medular

ADA 2018 em Orlando

C

erca de 12.000 médicos, cientistas
e profissionais de saúde de todo o
mundo estiveram presentes na Scientific
Session 2018 da American Diabetes Association, neste mês de junho. É um
evento que atrai atenção de muitos pesquisadores brasileiros, mais voltados à
área do diabetes.
A cada ano, a ADA aproveita o momento para levantar questões importantes
sobre o tema, que afetem diretamente as
decisões governamentais nos Estados Unidos, e que se refletem para todo o mundo.
O diabetes afeta mais de 30 milhões de
crianças e adultos nos Estados Unidos e
contribui para a morte de mais de 230 mil
americanos a cada ano. As estimativas da
ADA, que foram divulgadas, indicam que
o custo total do diabetes diagnosticado
nos EUA é de mais de US $ 327 bilhões.
Membros da SBEM acompanharam

os debates e foi feito um acompanhamento detalhado das publicações nas
redes sociais, principalmente no Twitter,
que é a mais usada fora do Brasil para
coberturas de eventos. No Twitter da
SBEM - @endocrinologia - foram divulgados inúmeros destaques do evento. Já
no site da SBEM, o Dr. Alexandre Hohl,
vice-presidente da Sociedade, e as doutoras Erika Paniago e Luciana Schreiner
comentaram (em vídeo) sobre temas que
consideraram de grande importância.
Highlights da ADA
Outros assuntos foram abordados no
site da SBEM, como a desigualdade de
gênero (desigualdade entre homens e
mulheres em diversas áreas), nas profissões ligadas ao tratamento do diabetes e
a posição das mulheres nesse contexto. n

Participantes do Simpósio sobre craniofaringeoma ,
moderado pelo Dr. Cesar e Dra. Cynthia Andoniadou da
Inglaterra (a esquerda).

Palestrantes do debate “Receptor profiling is useful for
predicting pituitary therapy” - Dr Gerald Reverot e Dra Maria
Chiara Zatelli, com Dr. Cesar Boguszewski.

de tireoide (sessão Meet the Professor), e
da Dra. Mônica Gadelha (RJ).
Na parte administrativa, o Dr. Paulo
Miranda, da diretoria da SBEM Nacional,
teve mais uma reunião com a European
Society Endocrinology, com o objetivo de
discutir sobre o retorno do Brasil como
membro da sociedade internacional. n

REPORTAGEM

Eventos dos Departamentos: EBT, EBEP, SINE

T

SINE em São Paulo

rês meses seguidos de atividades dos
Departamentos com ótimos resultados. Recorde de público, de trabalhos
enviados e até superação de greve mostraram o envolvimento dos associados
neste tipo de atividade.
Encontro Brasileiro de Tireoide
Campos do Jordão foi a sede do
XVIII Encontro Brasileiro de Tireoide,
que teve cerca de 1.200 trabalhos enviados e 1.600 participantes. Salas cheias
em todos os dias, inclusive em uma das
últimas sessões, que simulou um julgamento onde havia promotor, advogado
de defesa e juízes (Congressistas) que
deram seu veredicto para o tratamento
dos nódulos de tireoide.
A presidente do Departamento e do
EBT, Dra. Célia Nogueira, assim como
os presidentes da comissão local, Dra.
Laura Ward e Dr. Danilo Villagelin; e
da Comissão Científica, Dr. José Sgargi,
estavam muito satisfeitos. “Quero agradecer a todos pelo sucesso do início ao
fim. Realizamos um evento de alto nível, com excelentes apresentações. Estou
realmente emocionada”, declarou a Dr.
Célia no encerramento do Encontro.

Dr. Fábio Trujilho, Dra, Célia Nogueira e Dr. Danilo Vilagellin

Dr. Trujilho, Dra. Julienne e Dra. Silmara na abertura do EBEP

EBEP: Recorde de Público
Aproximadamente, 800 pessoas estiveram presentes na 6ª edição do Encontro Brasileiro de Endocrinologia Pediátrica (EBEP), com recorde de público.
Foi a primeira vez que foi realizado, em
Curitiba (PR), contou com a participação de 45 palestrantes e temas como:
distúrbios do crescimento, puberdade,
obesidade, doenças adrenais, dislipidemias, doenças osteometabólicas, alterações tireoidianas, triagem neonatal na
programação científica. A Dra Julienne
Carvalho, presidente do Departamento,
foi a coordenadora.
A médica ficou muito satisfeita com
o resultado e a ótima interação do público. "O EBEP foi um sucesso, não apenas pelo número de inscritos, mas pela
audiência durante as palestras. Tivemos
sala cheia todos os dias e, sem dúvidas,
o destaque foi a qualidade da programação científica", comentou Dra. Julienne.
O Dr. Fabio Trujilho, presidente da
SBEM Nacional, e A Dra. Silmara Leite,
coordenadora da SBEM-PR, estiveram
presentes durante a abertura do evento.

São Paulo recebeu de 31 de maio a
2 de junho, a 19º edição do Simpósio
Internacional de Neuroendocrinologia e
Metabologia (SINE). Cerca de 400 pessoas estiveram presentes, e o evento foi
presidido pelo Dr. Evandro Portes.
Apesar das consequências em diversos setores com a greve dos caminhoneiros, o Dr. Evandro Portes ressaltou que
o SINE conseguiu superar e seguir com
a programação. “Tivemos participantes
com voos cancelados, mas muitos conseguiram chegar a tempo. Foi uma edição
com um alto nível científico, com uma
grande produção de trabalhos apresentados e publicados em revistas nacionais e
internacionais. O retorno dos palestrantes
estrangeiros foi muito positivo, superando nossas expectativas”, declarou.
O evento foi uma iniciativa do Departamento de Neuroendocrinologia,
presidido pelo Dr. Marcello Bronstein.
Para ele, um dos pontos altos da edição,
foi a grade de palestrantes. “O evento,
como um todo, se destacou pela excelência dos palestrantes nacionais e internacionais”, comentou. A próxima edição
do SINE está prevista para acontecer em
Pernambuco, tendo como presidente o
Dr. Lúcio Vilar. n

Dr. Evandro Portes, Dr. Fábio Trujilho e
Dr. Marcello Bronstein, no SINE
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EndoSul em Florianópolis

S

anta Catarina recebe a décima
segunda edição do Congresso
de Endocrinologia e Metabologia
da Região Sul, que acontecerá entre
os dias 5 e 7 de julho, organizado
pela SBEM-SC e coordenado pelo
presidente da Regional, Dr. Urubatan Collaço Alberton. A expectativa
dos organizadores é de 500 participantes.
De acordo com o presidente, as
atividades pré-evento são alguns dos
destaques desta edição. “Teremos
dois cursos pré-congresso, o primeiro sobre câncer de tireoide, onde serão discutidas as novas diretrizes. O
segundo, voltado para clínicos, geriatras, residentes e estudantes, dando
uma visão geral da endocrinologia
com conceitos básicos”, comentou.
As inscrições online foram encerradas e só poderão ser feitas no
local do evento. n

Quinto Endo Centro-Oeste

B

rasília recebeu o Endo Centro-Oeste,
nos dias 18 e 19 de maio, promovido
pela SBEM-DF e coordenado pela presidente da Regional, Dra. Tatiana Chiara. No
total, 200 pessoas estiveram presentes.
“O Endo Centro- Oeste trouxe dados
relevantes sobre a importância da microbiota intestinal na fisiopatologia do
DM2; os avanços das pesquisas com células- tronco no Brasil; uma melhor compreensão da utilização da melatonina em
casos selecionados, e quais as condutas
e reganhos do paciente submetido à cirurgia bariátrica”, comentou a presidente
do evento.
A sexta edição do Endo Centro-Oeste acontecerá em Goiânia, em maio de
2019. n

EndoPiauí: Primeira Edição

D

e 10 a 12 de maio aconteceu o primeiro EndoPiauí. O Congresso é promovido pela SBEM-PI e presidido pelo
Dr. Flávio Vasconcelos, que está à frente
da Regional. No total, foram 360 inscritos, incluindo endocrinologistas da região e de outras cidades.
O Dr. Flávio contou que um dos destaques do evento foram as atividades pré-

-congresso, voltada ao público. Em uma
das salas, o médico contou que estiveram
reunidos cerca de 600 pacientes diabéticos. O EndoPiauí também teve a presença
dos doutores Fábio Trujilho e Alexandre
Hohl, presidente e vice presidente da
SBEM Nacional, respectivamente.
Os certificados do evento estão disponíveis em www.endopiaui.com.
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Encontro Gaúcho de
Endocrinologia

N

os dias 8 e 9 de junho, em Porto
Alegre (RS), foi realizado o VI
Encontro Gaúcho de Endocrinologia e Metabologia, com a participação de 45 palestrantes convidados
e cerca de 180 médicos.
O Encontro foi promovido pelas
Regionais do Rio Grande do Sul da
SBEM e da SBD, que tem como presidentes Dr. Tiago Schuch (SBEM-RS) e Dra. Márcia Punãles (SBD-RS). Simultaneamente também foi
realizado o XXI Encontro Gaúcho
de Diabetes.
A atividade científica teve sete
mesas-redondas, seis simpósios, três
conferências, oito workshops e uma
sessão de debates. Entre os assuntos
abordados: controvérsias no manejo de nódulos tireoidianos; terapias
promotoras de remissão do DM2;
além de temas polêmicos em osteoporose e debates da endocrinopediatria e neuroendocrinologia. n

EndoFeminina em Porto Alegre

O

EndoFeminina chegou a 15ª edição em 2018. O Encontro é presidido pela Dra. Poli Mara Spritzer e tem o
apoio do Departamento de Endocrinologia Feminina e Andrologia da SBEM
(DEFA). Aconteceu nos dias 22 e 23 de
junho, em Porto Alegre (RS).
Na programação, a inclusão de um

Atualização em Pernambuco

E

ntre os dias 7 e 9 de junho aconteceu
mais uma edição do EndoRecife, em
Porto de Galinhas (PE). A coordenação
foi realizada pela SBEM-PE, presidida
pelo Dr. Fabio Moura, e o presidente do
evento foi o Dr. Luiz Griz. No total, foram
537 inscritos.
Um dos destaques desta edição foi

Jornada Capixaba de Endocrinologia

A

contece, de 19 a 21 de outubro, no
Hotel Bristol Pedra Azul, a Jornada
Capixaba de Endocrinologia. O evento
será realizado pela quinta vez e é uma
iniciativa da SBEM-ES, presidida pela
Dra. Mariana Guerra.
Entre os palestrantes estão: o Dr. Alexandre Hohl (vice-presidente da SBEM
Nacional), Dr. Eduardo Castro, Dr. Fábio Moura (presidente da SBEM-PE e
membro da Comissão Temporária para

tema recorrente nos consultórios médicos e que tem levantado muitas dúvidas entre os especialistas: pacientes
transgêneros. O assunto foi discutido
no simpósio sobre acesso e qualidade
da atenção à saúde dessas pessoas e
abordou desde questões sociais até as
hormonais. n

o Estudo da Endocrinologia, Exercício e
Esporte), Dr. Joaquim Custódio Jr. (presidente da SBEM-BA e membro da Comissão de Valorização de Novas Lideranças)
e Dr. Rodrigo Moreira. Como nas edições
anteriores, os organizadores esperam ter
um evento de muito debate e confraternização.
O site será lançado em julho com o
início das inscrições. n

o curso pré-congresso - “Medicina do
estilo de vida” - onde foram abordadas a
as novas evidências sobre jejum intermitente, suplementos alimentares na perda
de peso e crossfit. O evento contou com
a participação de 40 palestrantes nacionais e três internacionais. Além disso, 59
pôsteres foram apresentados. n

FUTUROS ENCONTROS
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N

esta coluna da Folha da SBEM, você
pode clicar nos links dos eventos
para ser direcionado aos sites e conferir
todas as informações que precisa.

I Simpósio Regional da
Síndrome de Prader-Willy

EndoBridge

Data:

25
Local: Hotel Flórida, Rio de Janeiro
Informações: www.assex.org.br

Local: Antalya,

Outubro 2018

DF Diabetes Complications and
Foot Congress 2018

Julho 2018

ENDOSUL 2018
Data: 5

a7
Local: ACM, Florianópolis, SC
Informações: www.endosul2018.com.br

Local: Berlim
Data: 5

Data: 15

8º BRADOO

a 18
International Conference

a8

Data: 10

a 13
Paulo, SP
Informações: www.bradoo2018.com.br

Agosto 2018

V Jornada Capixaba de
Endocrinologia

CBEM 2018

Data: 19

a 11
Horizonte, MG
Informações: www.cbem2018.com.br

World Congress on Diabetes and
Endocrinology
e 23
Local: Roma, Itália
Informações: https://diabetes-endocrinology.
pulsusconference.com/

& HICC Complex, Telangana
500081, Hyderabad India, Hyderabad,
India
Informações: www.idf.org/our-activities/congress/hyderabad-2018.html
Novembro 2018

Local: São

Local: Belo

a 27

Local: Novotel

Informações: www.easdmeeting2018.com

Centre (EICC)
Informações: http://wcpd10.com/

Data: 07

a 28

Turquia
Informações: http://endobridge.org

Data: 24

58th Annual Meeting of the
European Association for the
Study of Diabetes

World Congress on
Prevention of Diabetes and its
Complications
Local: Edinburgh

Data: 25

a 21
Local: Pedra Azul, ES
Informações: em breve

SBD Fórum on Updates and
Innovations in Diabetes
Data: 2

a4
Local: Brasíllia, DF
Informações: www.diabetes.org.br

47º Encontro do IEDE
Data: 30/11

e 01/12

Local: Centro de Conveções Hotel Windsor

Marapendi
Informações: www.assex.org.br
Março 2019

Data: 22

Endo 2019
Data: 23

a 26
Angeles, EUA
Informações: www.endocrine.org/endo2019
Local: Los

