
Balanço de 2017

 M A SBEM chega ao fim de 2017 
com uma longa lista de ativida-
des e o compromisso de infor-
mar sobre o trabalho aos seus 
mais de 3 mil associados. Prova 
de Título, Congresso de Atualiza-
ção (CBAEM), educação médica 
continuada etc estão entre os 
itens dessa avaliação, que tem 
como meta um planejamento 
para 2018. (páginas 6 e 7)

Título de 
Especialista 

 M A prova de  Título de Especia-
lista em Endocrinologia e Meta-
bologia (TEEM) já está marcada:  
26 e 27 de maio, na Fecomércio, 
em São Paulo. O presidente da 
Comissão, Dr. Josivan Lima, dá 
dicas para os que irão prestar o 
exame. (página 4) 

Campanhas Públicas 
da SBEM

 M Os meses de outubro e 
novembro foram de muito tra-
balho para as Comissões de 
Campanhas Públicas e Comu-
nicação Social da SBEM. A 
entidade realizou ações de 
conscientização pelos Dias 
Mundiais da Obesidade, Meno-
pausa, Osteoporose e Diabetes. 
As Campanhas contaram com 
o envolvimento e parceria das 
Regionais e Departamentos da 
Sociedade. (página 14)
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 M O CBEM volta para a capital mineira depois de 25 anos. Uma 
das atividades mais importante do ano acontece de 7 a 11 de 
agosto, com a expectativa de receber cerca de 3 mil participan-
tes. A programação científica está em andamento e deve ser 
liberada no início do ano. Na reportagem o presidente do Con-
gresso, Dr. Paulo Miranda, fala dos preparativos e o Dr. Alexandre 
Hohl, presidente da Comissão Científica sobre o andamento da 
programação. (página 9)

Congresso Brasileiro  
em Minas Gerais



U m dos assuntos com ampla 
discussão em 2017 foi a ques-

tão da identidade de gênero e tran-
sexualidade. O tema foi pauta na 
mídia, novelas e, principalmente, 
em diversos congressos médicos. 
A SBEM buscou esclarecer as dúvi-
das, não só do público leigo como 
também dos médicos, chamando a 
atenção para a importância do en-
docrinologista no acompanhamento 
destes pacientes.

Durante todo o ano, a Sociedade 
abriu espaço para este debate. No 
Congresso Brasileiro de Atualização 
em Endocrinologia e Metabologia 
(CBAEM), em Fortaleza, a questão 
foi abordada em um simpósio. Ain-
da no CBAEM, a Dra. Elaine Frade 
Costa (presidente da Comissão de 
Desreguladores Endócrinos), em 
entrevista para o site da SBEM, ex-
plicou sobre identidade de gênero e 
orientação sexual.

O tópico também esteve em 
pauta no último Webmeeting, em 
novembro. Com o tema “Disforia 
de Gênero e o Papel do Endocrino-
logista”, Dra. Elaine e Dra. Karen 
Marca conduziram o debate, com a 
coordenação do Dr. Alexandre Hohl, 
vice-presidente da SBEM. Alguns 
dos principais pontos destacados 
na discussão - além do papel do en-
docrinologista - foram: a questão da 
despatologização; a abordagem do 
tema na Escola Médica; e a integra-
ção de uma equipe multidisciplinar.

Dra. Elaine destacou que o en-
docrinologista tem um papel fun-
damental no tratamento desses pa-
cientes. Ele é o responsável por fazer 

uma patologia, já que são necessá-
rias intervenções clínicas e cirúrgi-
cas. É importante que os médicos 
não fiquem com receio de tratá-la 
como uma condição clínica. Se en-
tendermos isso, conseguiremos um 
tratamento melhor e cumprir nosso 
dever, que é o de promover a saúde.”

Para ela e para a Dra. Karen Mar-
ca, é importante que os médicos 
sejam orientados desde o ingresso 
na faculdade, com - inclusive - a in-
serção do tema na grade curricular.“ 
Os futuros médicos precisam saber 
suas definições, o que é e que se 
trata de uma condição clínica que 
necessita de acompanhamento de 
profissionais especializados, pois é 
um tratamento de média e alta com-
plexidade. É fundamental inserir o 
assunto o quanto antes nas universi-
dades”, finalizou Dra. Elaine. n

Em Debate: Disforia de Gênero

e orientar a terapia de reposição hor-
monal. Além do endocrinologista, a 
médica explicou que o Ministério 
da Saúde preconiza que a equipe 
que deve atender esses pacientes 
precisa ser composta por profissio-
nais de saúde mental (psiquiatra e 
psicólogo), cirurgiões (urologistas, 
ginecologistas e plásticos), além de 
assistente social e enfermagem.

Despatologização da 
Identidade de Gênero

Durante o Webmeeting, um dos 
pontos considerados mais polêmi-
cos sobre o tema foi a questão da 
despatologização. Segundo a Dra. 
Elaine, os médicos precisam se 
conscientizar que identidade de gê-
nero trata-se de uma patologia. “É 
preciso compreender que ela é sim 
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Dra. Karen Marca e Dra. Elaine 
Frade, durante o Webmeeting
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Todos os anos os nossos sonhos se renovam.

A nossa esperança na vida e na felicidade ganha 

um novo fôlego. 

O tempo do Natal e a chegada de um Ano Novo 

leva a um repensar das nossas trajetórias, rever os 

nossos passos, agradecer pela vida.

A felicidade se conquista diariamente, colocando 

amor e dedicação em tudo o que fazemos. 

Como médicos, buscamos a saúde e o bem estar 

dos nossos pacientes. Mas precisamos ter saúde 

para cuidar do nosso próximo.

Assim, finalizando este ano, desejamos a todos 

um 2018 maravilhoso e com muita SAÚDE! 

Boas festas!

Diretoria Nacional da SBEM - Gestão 2017/2018
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Dr. Rui Maciel na solenidade de posse na Academia Brasileira de Medicina

Título de Especialista em 2018
E ntre as atividades mais impor-

tantes da SBEM, no primeiro 
semestre, está a realização da pro-
va de Título de Especialista em En-
docrinologia e Metabologia (TEEM). 
Assim como vem acontecendo nos 
últimos anos, o exame deixou de ser 
realizado junto dos Congressos Bra-
sileiros e, em 2018, acontecerá na 
Fecomércio (dias 26 e 27 de maio), 
em São Paulo, mesmo local da últi-
ma edição.

O presidente da Comissão do 
TEEM, Dr. Josivan Lima, explicou que 
a equipe está na fase de elaboração 
do edital. “A princípio não há modifi-
cações previstas em relação ao TEEM 

2017. Como temos feito nos últimos 
anos, prioritariamente, a prova terá 
um caráter prático com muitos casos 
clínicos, visando mais raciocínio e 
aplicação de conhecimentos, evitan-
do o simples ato de decorar”.

O endocrinologista também deu 
algumas dicas para os profissionais 
que irão fazer a prova. “Os exames 
acontecem em maio, então, sugiro 
que a partir de janeiro os candidatos 
comecem a revisar os conteúdos. As 
questões têm seguido um padrão, 
de modo que fazer as provas de anos 
anteriores pode ajudar”. Dr. Josivan 
complementa que é importante re-
servar pelo menos duas horas por 

dia para estudar e aumentar esse 
tempo com a proximidade da prova.

Em relação ao TEEM deste ano, 
o endocrinologista explica quais 
os pontos que os participantes pre-
cisam ter uma atenção maior. “Os 
candidatos não devem se deter ape-
nas nas doenças mais frequentes 
em Endocrinologia e Metabologia 
(diabetes, obesidade, tireoide etc), 
pois a prova é balanceada para ter 
todos os assuntos e, somente assim,  
podemos atestar que o candidato é 
especialista em todas as áreas da 
especialidade. Reforço que todos 
os assuntos são importantes e têm 
o mesmo peso na prova.” n

Membro da Academia Brasileira de Medicina
O Dr. Rui Maciel, 

ex-membro da 
diretoria da SBEM 
Nacional,  foi empos-
sado, em novembro, 
como Membro Titu-
lar da Cadeira Nº 49 
da Secção de Medici-
na, Patrono Enjobras 
Vampré. A solenidade 
contou com a presen-
ça do vice-presidente 
da SBEM, Dr. Alexan-
dre Hohl, e do Tesou-
reiro Geral da Socieda-
de, Dr. Rodrigo Moreira, assim como 
diversos ex-diretores da entidade e 
membros de Comissões, Regionais 
e Departamentos. Foi um grande en-
contro entre endocrinologistas, ami-
gos e especialistas de outras áreas.

Em seu discurso durante a pos-
se, Dr. Rui Maciel se disse honrado 
de ocupar a cadeira 49 e agradeceu 
pela generosidade. “Gostaria de di-
zer o quanto aproveitei o processo 

de eleição, quando pude conhecer 
profissionais ilustres, receber con-
selhos e tudo com uma cordialidade 
extrema”, comentou.

Durante a homenagem, ele des-
tacou a importância da Academia 
e suas ações. “A Casa busca uma 
atividade nobre, bem-estar das 
pessoas e progresso na medicina. 
Além disso o reconhecimento dos 
nossos trabalhos científico, assis-

tencial e humanístico. 
Como membro, pro-
meto honrar os ideais 
da Academia e conti-
nuar fazendo ações que 
fortaleçam a prática da 
medicina”.

O endocrinologista 
fez um retrospecto do 
início de sua carreira e 
lembrou que a primei-
ra vez que esteve na 
Academia foi em 1972, 
quando era médico resi-
dente da Escola Paulis-

ta de Medicina. Era a estreia fora do 
ambiente da EPM. 

O Dr. Rui Maciel se junta a Dra. 
Mônica Gadelha, ex-diretora de Cur-
sos da SBEM (2000-2002), que foi 
empossada em 2014 como Membro 
Titular da Cadeira 06. A médica é a 
primeira mulher eleita na Secção de 
Medicina (área clínica) em 184 anos 
de existência da  Academia Nacional 
de Medicina. n
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AE&M

“O s Archives of Endocri-
nology and Metabolism 

(AE&M) estão entrando em seu 4º 
ano de vida. A mudança para o In-
glês obrigatório aumentou o leque 
de países que passaram a subme-
ter manuscritos, e temos tido bons 
“feedbacks” com colegas brasileiros 
e do exterior. 

Além da obrigatoriedade da lín-
gua inglesa, procurei sempre que 
possível encomendar dois editoriais 
por número, inclusive de renomados 
especialistas estrangeiros, de pre-
ferência “amarrando” dois ou mais 
artigos publicados sobre o tema. 
Aguardamos o primeiro fator de im-
pacto dos AE&M para meados de 
2018. Agradeço de coração a todos 
os co-editores e revisores que em-
prestaram seu precioso tempo para 
aprimorar a qualidade das publica-

ções da nossa revista.” (Marcello D. 
Bronstein, Editor-Chefe, AE&M)

Anuidade 2018
 

O valor e a data de vencimento 
da anuidade 2018 serão divul-

gados no início do ano, mas a SBEM 
lembra que os associados devem fi-
car atentos aos prazos, já que anu-
almente o procedimento é informa-
do, com regularidade, em todos os 
canais de comunicação da entidade. 
O pagamento, geralmente, acontece 
no segundo trimestre do ano. Sendo 
assim, é interessante deixar lembre-
te nas agendas, pois a SBEM não en-
via boletos por email para efetuar o 
pagamento.

É válido ressaltar que,  com a anui-
dade em dia, o sócio garante valores 
diferenciados em diversos eventos 
científicos da Sociedade, entre eles 
o CBEM, que acontece este ano.

Webmeetings 
 

D urante 2017, os webmeetings 
mudaram o formato e tiveram 

a aprovação dos associados. Para os 
sócios que desejarem rever ou assis-
tir os debates, basta acessar a área 
científica com login e senha. Todos os 
webmeetings estão disponíveis na ín-
tegra, mas lembrando que não é pos-
sível interação com os debatedores. 

 

Sobre Obesidade
 

E m outubro, o presidente da 
SBEM, Dr. Fábio Trujilho, foi 

convidado pela BrazilHealth e o Jor-

nal Estado de São Paulo, para escre-
ver um artigo e participar de uma sé-
rie de reportagens sobre obesidade.

A iniciativa teve como finalidade 
alertar a população para o Dia Mun-
dial da Obesidade, 11 de outubro. A 
campanha foi promovida pela SBEM 
e pela Associação Brasileira para o 
Estudo da Obesidade e Síndrome 
Metabólica (ABESO), responsável 
pelo Departamento de Obesidade 
da Sociedade.

O artigo pode ser conferido no 
site da SBEM, atravês do link: www.
endocrino.org.br/artigo-sobre-obe-
sidade  

 
Youtube da SBEM

V ocê já é um inscrito do canal da 
SBEM no Youtube? Na platafor-

ma, você encontra vídeos com assun-
tos referentes à Sociedade, todos os 
materiais das Campanhas Públicas e 
entrevistas com especialistas. Além 
disso, conta com registros de diver-
sos eventos.  Confira aqui: www.you-
tube.com/user/sbemnac.

 

Na Imprensa  
 

O Dia Mundial do Diabetes, 14 
de novembro, foi uma das ati-

vidades mais presentes nas pautas 
em veículos de comunicação, por 
todo Brasil, e contou com a parti-
cipação de vários especialistas da 
Sociedade. Para conferir o material, 
basta entrar na área “SBEM na Mí-
dia”, no site da SBEM Nacional. Só 
em novembro e dezembro - até o fe-
chamento desta edição foram 26 ci-
tações em reportagens. n
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Um Balanço de 2017

N ão há como chegar no fim do 
ano e não parar para um ba-

lanço geral do período. Um proces-
so que tem diversas funções como 
prestar conta dos compromissos 
assumidos aos mais de 3 mil as-
sociados e reavaliar o que acon-
teceu, para programar mudanças 
eventuais.

Momentos Iniciais

As primeiras semanas começa-
ram com as posses das diretorias 
das Regionais e de todos os novos 
gestores. A Nacional, como tem fei-
to nas últimas gestões, realizou a 
cerimônia com mais antecedência, 
junto com a Oficina de Trabalho. 

Para quem acredita que os pri-
meiros dias do ano são mais tran-
quilos, está enganado. Já no dia 5 
de janeiro, o presidente da SBEM, 
Dr. Fábio Trujilho, e o Dr. Márcio 
Mancini, também membro da dire-
toria, tiveram que passar orienta-
ções ao público depois da reporta-
gem sobre a cirurgia de redução do 
estômago do ex-jogador Romário. 
O ano fecha com o mesmo assunto 
e uma posição em relação às repor-
tagens veiculadas sobre a cirurgia. 
Esta é uma das dezenas de partici-
pações em entrevistas na grande 

imprensa. Foram, quase 200 parti-
cipações entre programas de tele-
visão, rádio, impressos e internet.  

Ações e Relacionamento

Na área de comunicação interna 
da SBEM, coordenada pela Comis-
são de Comunicação Social (presi-
dida pelo Dr. Ricardo Meirelles, ten-
do como membros - Dr. Alexandre 
Hohl, Dr. Marcello Bronstein e Dra. 
Nina Musolino), foram centenas de 
troca de emails, cerca de 100 pu-
blicações no site - média de uma 
publicação a cada dois dias - além 
da cobertura do CBAEM, flashes de 

eventos internacionais e nacionais. 
Nas redes sociais, a fanpage am-
pliou o alcance das publicações e 
já aparece em segundo lugar como 
responsável pelas páginas lidas no 
site. No Canal do Youtube as campa-
nhas públicas alcançaram um bom 
número de visitas.  

Também no início do ano a di-
vulgação sobre o TEEM ocupou um 
grande espaço. Em 2017 foram mais 
de 400 inscritos e cerca de 150 apro-
vados, na prova que aconteceu em 
maio. Dr. Josivan Lima, presidente 
da Comissão, vem analisando o tra-
balho e enfatizando que a qualida-
de dos aprovados é o ponto forte da 
prova. 

Como foi previsto pelo Dr. Truji-
lho, cuja entrevista está no site da 
SBEM, uma das apostas para este 
ano foi investir na área de Campa-
nhas Públicas, considerada um forte 
elo de ligação entre a Sociedade e 
o público.  A Comissão de Campa-

“Temos que construir 
um alicerce para que 
a SBEM, ao longo da 
sua história, tenha 
uma base e possa 
crescer continuamente 
independente do time que 
esteja à sua frente”,  
Dr. Fábio Trujilho, 
presidente da SBEM. 

REPORTAGEM
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nhas, presidida pela Dra. Erika Pa-
rente, criou um ritmo de trabalho 
constante, em conjunto com todos 
os presidentes de Regionais e de De-
partamentos.  O impacto positivo foi 
muito bom, com os resultados apre-
sentados no CBAEM 2017 (vídeo no 
canal da SBEM no Youtube). O gru-
po no Whatsapp, criado para troca 
de informações sobre as atividades,   
foi decisivo para a agilidade da trans-
missão das informações. 

No relatório apresentado, duran-
te o Conselho Deliberativo e Assem-
bleia Geral no CBAEM, o Dr. Trujilho 
fez um balanço do trabalho até a 
data, onde foram incluídas participa-
ções nas diversas reuniões na AMB, 
CFM e ANS. 

Eventos Presenciais e 
Online

O CBAEM 2017 - Congresso de 
Atualização em Endocrinologia e 
Metabologia - presidido pela Dra. 
Cristina Façanha, da Regional Ceará, 
foi o mais importante evento da en-
tidade no ano. A escolha do Centro 
de Convenções, segundo a SBEM e 
os organizadores, foi acertada com 
uma infraestrutura de grande por-
te.  Entre os destaques, a escolha 
de temas diferenciados, dentro da 
programação científica, como ética, 
internet, campanhas e o futuro da 
especialidade. A cobertura foi fei-
ta em tempo real e publicada tanto 
no site quanto nas redes sociais da 

entidade, além de um resumo 
geral na edição 115 da Folha 
da SBEM.

Na área científica, desta-
que para a mudança no forma-
to do Webmeeting, de acordo 
com a proposta do Dr. Alexan-
dre Hohl, vice-presidente da 
SBEM e presidente da Comis-
são Científica. A análise foi fei-
ta ao longo de 2016 e a propos-
ta de “colóquio” foi aprovada 

pelos associados, tendo em vista o 
crescimento nos acessos. A divul-
gação e disponibilidade da ativida-
de em celulares e tablets foi muito 
bem aceita. 

Alteração também no Curso de 
Suplementação Alimentar, que pas-
sou a se chamar de ASA-SBEM. O 
tema é de grande importância na 
área de atividade física, teve a edi-
ção de 2017 no Rio de Janeiro e será 
realizado em São Paulo em 2018. A 
estratégia de divulgação foi defini-
da e receberá algumas alterações no 
próximo ano, já que a data é próxima 
ao início das atividades do ano. 

Nos vários eventos pelo país, 
a diretoria procurou ter represen-
tante na grande maioria, além de 
colaborar na divulgação nos meios 
de comunicação da Sociedade. A di-
retoria enfatiza que é importante ler 
o informe sobre hierarquia de even-
tos, no site da SBEM, para agilizar 
esse processo, evitando as dúvidas 
recorrentes enviadas por e-mails 
com solicitações que já foram pré-
-estabelecidas. 

Internacional 

Ao longo do ano, a coluna Pa-
norama Internacional, na Folha da 
SBEM, divulgou as diversas ativida-
des, entre elas, as participações de 
especialistas brasileiros na organi-
zação de eventos de entidades como 
a EASD, ESE e Endocrine Society. A 
Comissão Internacional, presidida 

pelo Dr. Cesar Boguszewski, atuou 
de forma significativa em parcerias 
de congressos no Brasil, incluindo 
o CBAEM. O Dr. Trujilho e Dr. Hohl, 
além de participarem de encontros 
importantes, estiveram a frente do 
trabalho em conjunto no Simpósio 
Luso-Brasileiro em Lisboa. 

Documentos e 
Posicionamentos

Ao longo dos meses, vários posi-
cionamentos foram produzidos com 
Sociedades parceiras e também 
encaminhados à imprensa, órgãos 
de classe, profissionais de saúde e 
público de forma geral. A liberação 
dos anorexígenos; diretriz conjunta 
sobre prevenção da doença cardio-
vascular no diabetes; posicionamen-
to sobre intervalo de referência da 
vitamina D; etc.

AE&M

A publicação - Archives of En-
docrinology and Metabolism - cujo 
editor-chefe é o Dr. Marcello Dellano 
Bronstein, contou com seis edições 
no ano e mais quatro suplementos 
(Copem 2017, XV Lats, Endorecife 
2017 e CBAEM 2017). 

Durante o CBAEM, foram entre-
gues as premiações de 2016, aos 
melhores trabalhos do ano. 

Novos Projetos

O ritmo de trabalho é intenso 
com reuniões semanais e definição 
de programação para o próximo 
ano. Para 2018, o planejamento é 
fundamental já que além de toda a 
agenda, estará acontecendo o Con-
gresso Brasileiro em Belo Horizon-
te. A atividade mais importante da 
SBEM, que está sendo trabalhada, 
precisará de atenção especial nas 
reuniões, em função de toda a parte 
administrativa que envolve, inclusi-
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ASA SBEM 2018
E m março acontece mais uma 

edição do Curso de Atualiza-
ção em Suplementação Alimentar 
na Prática Clínica e Esportiva (ASA 
SBEM). Os preparativos para o Cur-
so seguem sendo organizados pela 
diretoria da SBEM Nacional, tendo à 
frente o presidente, Dr. Fábio Truji-
lho, e o vice-presidente e presidente 
da Comissão Científica da Nacional, 
Dr. Alexandre Hohl. Um trabalho em 
conjunto está sendo feito com a Co-
missão Temporária para o Estudo da 
Endocrinologia, Exercício e Esporte 
(CTEEE), que tem como presidente 
Dr. Yuri Galeno. 

O ASA SBEM será no dia 24 de 
março, no Hotel Blue Tree Premium 
Morumbi, em São Paulo. A progra-
mação científica completa e a lista de 
palestrantes do Curso estão em fase 
final de elaboração e serão divulga-
dos, em breve, no site da SBEM e do 
evento  - www.asasbem.com.br . 

Na edição de 2018, a ideia é dis-

Valores de Referência da Vitamina D*

C omo a hipovitaminose D é mui-
to prevalente no Brasil, e isto 

tem uma importância clínica signifi-
cativa, uma comissão formada por 
membros do Departamento de Meta-
bolismo Ósseo da SBEM e da Socie-
dade Brasileira de Patologia Clínica 
Medicina Laboratorial desenvolveu 
um posicionamento com objetivo de 
sugerir uma melhor prática na solici-
tação e interpretação dos resultados 
da 25(OH) vitamina D.

Nesta publicação foi reforçado 
que há grupos de risco para a hipovi-
taminose D, como também situações 
clínicas onde níveis muito baixos 
de vitamina D terão consequências 
significativas. Nestes grupos estão 
incluídos os idosos, gestantes e lac-

tantes, indivíduos com baixa expo-
sição solar ou com contraindicação 
para tal, pacientes com osteoporo-
se primária e secundária, doenças 
osteometabólicas, com fragilidade 
óssea, doenças crônicas ou em uso 
de medicações que afetam negativa-
mente o metabolismo ósseo, como 
por exemplo, o corticoide.

Estas seriam as principais indi-
cações clínicas para solicitação do 
exame para dosagem da 25(OH)D, 
não havendo então evidências na po-
pulação adulta sem comorbidades, 
portanto, a triagem populacional in-
discriminada não está indicada!

Outro posicionamento importan-
te é em relação aos valores ideais da 
25(OH)D para a população, os quais 

este posicionamento sugere uma es-
tratificação de acordo com a  idade 
e as características clínicas indivi-
duais. Neste sentido, o valor desejá-
vel para população saudável até 60 
anos é acima de 20 ng/mL e para as 
demais situações listadas acima, o 
valor ideal da 25(OH)D estaria entre 
30 e 60 ng/mL.

Importantíssimo ressaltar que va-
lores de 25(OH)D acima de 100 ng/
mL representa um risco aumentado 
para toxicidade e, portanto, hipercal-
cemia.

 Para acessar o documento, em 
PDF, clique neste link .n

* Artigo-comentado, Dra. Carolina Moreira, 
presidente do Departamento de Metabolis-
mo Ósseo e Mineral.

cutir o aumento da procura por su-
plementação alimentar pelos jovens 
e as novas evidências no uso de su-
plementação em pacientes idosos e 
com diabetes.

O Dr. Alexandre Hohl enfatiza que 
as questões que abordam o tema de-
vem ser tratadas de forma ética, ba-
seadas em estudos clínicos e dados 
científicos importantes, e de acordo 
com a demanda em questão.

Inscrições

As inscrições para a atividade 
estão abertas e podem ser feitas no 
site do evento. Endocrinologistas, 
geriatras, cardiologistas, fisiotera-
peutas e médicos do esporte podem 
participar da atividade, que tem du-
ração de um dia inteiro.

 
O Local

 
Situado a alguns metros da Ponte 

Estaiada Octavio Frias de Oliveira, o 
Hotel Blue Tree Premium Morumbi 
fica em frente ao Shopping Morumbi 
e Market Place. 

Para quem chega ao hotel de ou-
tros estados, o aeroporto de Con-
gonhas fica cerca de 10 minutos do 
local. Já quem vem do Aeroporto de 
Guarulhos, o tempo estimado é de 
40 minutos. n
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CBEM Volta a Belo Horizonte 
Depois de 25 anos

Organização Local

A comissão executiva local é composta por: Dr. Paulo Augusto 
Carvalho Miranda - presidente, Dra. Marisa Campos, Dra. Beatriz 
Santana Soares, Dr. Antônio Ribeiro de Oliveira Junior, Dr. Marcio 
Lauria, Dr. Adauto Versiani Ramos, Dra. Barbara Campolina, Dr. 
Rodrigo Nunez Lamounier e Dra. Suelem Simão Mol.

D e 7 a 11 de agosto, a SBEM es-
pera receber cerca de 3 mil 

participantes, para acompanhar a 
atividade científica mais importante 
do ano, Além da programação cientí-
fica, o Congresso Brasileiro também 
conta com reuniões administrativas 
e as eleições da entidade  

“O CBEM está sendo preparado 
com muito carinho pela comissão 
organizadora e comissão científica. 
O retorno do evento a Belo Horizon-
te é fruto de um trabalho intenso da 
SBEM-MG para valorizar a nossa es-
pecialidade. Transformando um so-
nho em realidade estamos moldando 
um evento que ficará na história da 
Sociedade. A calorosa acolhida, típi-
ca dos mineiros, estará presente. Por 
outro lado, não deixaremos de fora as 
inovações de comunicação e intera-
ção, utilizando o que temos de melhor 
na área. A agenda científica está sen-
do construída e manterá a marca dos 
eventos de nossa sociedade. Consoli-
dação do conhecimento e olhar para 
as inovações”, contou o presidente do 
CBEM 2018, Dr. Paulo Miranda.

A Comissão Científica, presidida 
pelo Dr. Alexandre Hohl, vem tra-
balhando com os membros natos 
das Comissões, Departamentos e 
membros da comissão local para a 
montagem da grade científica. Os 
palestrantes internacionais estão 
sendo convidados pelo Dr. Cesar Bo-
guszewski, presidente da Comissão 
Internacional, que está coordenando 
toda essa área do evento. 

Segundo o Dr. Alexandre Hohl, a 
previsão é que a grade esteja pronta 
até fevereiro de 2018, com a inclusão 

de temas variados. “Teremos pro-
postas diferenciadas, como acon-
teceu no CBAEM 2017, onde foram 
incluídos formatos inovadores para 
um melhor aproveitamento dos con-
gressistas”.

Do Papel ao Digital

Foi no Congresso em 1992, pre-
sidido pelo Dr. Antonio Rodrigues 
Ferreira, que o primeiro jornal do 
CBEM surgia para acompanhar o 
desenvolvimento da atividade mais 
importante da SBEM. 

Várias edições circularam ao lon-
go daquele ano, ainda em papel jor-
nal e entregue pelo correio aos asso-
ciados, contando cada etapa do XX 
Congresso Brasileiro. Era uma ousa-

dia, já que não havia um hábito de 
ter um jornal para acompanhar um 
evento desse porte. Em 1993, esse 
jornal se transformava na Folha da 
SBEM, que em 2016 passou a ser só 
digital. 

Lembrar dessa história foi um 
dos argumentos apresentados pelo 
Dr. Paulo Augusto Carvalho Miranda 
(MG) na candidatura da capital mi-
neira, durante o Conselho Delibera-
tivo no Congresso em Curitiba. Ao 
longo dos meses diversas histórias 
como essa serão contadas, assim 
como o desenvolvimento da orga-
nização. A diferença é que agora as 
notícias não estarão mais nas má-
quinas rotativas das gráficas e sim 
nas telas dos computadores e smar-
tphones, muito mais rapidamente.  n

Dr. Paulo Augusto Carvalho Miranda 
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L ogo no primeiro semestre de 
2018 acontecerão três impor-

tantes eventos organizados pe-
los Departamentos Científicos da 
SBEM. Em abril, entre os dias 19 e 22, 
será realizada a décima oitava edi-
ção do Encontro Brasileiro de Tireoi-
de (EBT). Já no mês de maio, será a 
vez do Encontro Brasileiro de Endo-
crinologia Pediátrica que acontecerá 
de – 24 até 26 –, e o Simpósio Inter-
nacional de Neuroendocrinologia, 
(SINE)  de 31 até 2 de junho. 

Convidados Internacionais 
do EBT 

Dois nomes internacionais estão 
confirmados na programação cien-
tífica do EBT 2018. Um deles é o Dr. 
Frederic Flamant, francês, do Insti-
tut de Génomique Fonctionnelle de 
Lyon. O outro é o dinamarquês Dr. 
Laszlo Hegedus, presidente eleito 
da Associação Europeia de Tireoi-
de, integrante do Departamento de 
Endocrinologia e Metabolismo do 
Hospital Universitário Odense. 

O EBT acontecerá em Campos de 
Jordão, entre os dias 19 e 22 de abril, 
no Campos de Jordão Convention 
Center, e será presidido pela Dra. 
Célia Nogueira, também presidente 
do Departamento. A frente da comis-
são organizadora, a Dra. Laura Ward; 
e o Dr. José Sgarbi na coordenação 
científica. 

As inscrições podem ser feitas 
no site www.ebt.com.br, e no dia 15 
de janeiro vence o primeiro prazo 
com desconto. Os trabalhos científi-
cos devem ser submetidos até o dia 
30/01. 

EBEP: Programação 
Preliminar Divulgada 

A programação do Encontro Bra-
sileiro de Endocrinologia Pediátrica 
começa com um tema muito discu-
tido na especialidade: Conferência 
sobre Suplementos e Anabolizantes 
para Adolescentes. 

Este e outros tópicos estão no site 
do evento - www.ebep.com.br, que 
acontece nos dias 24 a 26 de maio, 
em Curitiba, Paraná, na Estação 
Eventos. A Dra. Julienne Carvalho, 
presidente do Departamento de En-
docrinologia Pediátrica da SBEM, 
está na coordenação.

Ao longo dos três dias, os deba-
tes englobam temas como obesida-
de, diabetes, crescimento, adrenal, 
entre outros tópicos. A próxima data 
para inscrição com desconto será 14 
de fevereiro de 2018. 

Novidades no SINE 

Novos tratamentos para acrome-
galia e Doença de Cushing são dois 
dos assuntos em destaque na 19ª 
edição do Simpósio Internacional 
de Neuroendocrinologia, definidos 
pela comissão organizadora, pre-

sidida pelo Dr. Evandro Portes. A 
atividade é organizada pelo Depar-
tamento Neuroendocrinologia da 
SBEM, que tem à frente o Dr. Mar-
cello Bronstein.

O evento começa na quinta-feira 
de Corpus Christi, no dia 31 de maio, 
e termina no dia 2 de junho, em São 
Paulo. 

Além dos assuntos relaciona-
dos ao tratamento, o Dr. Marcello 
Bronstein, também presidente da 
comissão científica, confirmou 
o nome de especialistas interna-
cionais, que estarão presentes 
complementando a programação. 
“Contaremos com quatro convida-
dos com grande peso na área: John 
Kopchick, dos EUA, o “pai” do pe-
gvisomanto; Frederic Castinetti, 
da França, com grande experiência 
em Síndrome de Cushing e tumo-
res hipofisários agressivos; Adrian 
Daly, da Bélgica, expert nas áreas 
de tumores hipofisários familiares 
e acromegalia; e Luis Syro, da Co-
lômbia, neurocirurgião e neuropa-
tologista, que nos atualizará sobre 
diagnóstico diferencial das massas 
selares e a nova classificação pa-
tológica dos tumores hipofisários”, 
comentou. 

As inscrições devem ser feitas no 
site: www.sine2018.com.br e o pri-
meiro vencimento se encerra no dia 
9 de fevereiro. n

Departamentos: EBT, EBEP e SINE
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SBEM Filiada à ESE

E m novembro, como infor-
mou o Dr. César Boguszewski 

(foto), presidente da Comissão In-
ternacional da SBEM, 
a Sociedade se filiou 
à European Society of 
Endocrinology (ESE). 
A Instituição recebeu 
o convite no início de 
setembro e está na 
nova categoria liga-
da às entidades não 
europeias.“Entrei em contato com o 
presidente da SBEM, Dr. Fábio Truji-
lho, e o vice-presidente, Dr. Alexan-
dre Hohl, e avaliamos que era uma 
boa oportunidade para a Socieda-
de.” O ingresso foi aprovado em 
reunião do Comitê Executivo da ESE.

A partir de agora todos os as-
sociados da SBEM irão receber a 
versão eletrônica da Revista ESE 
News, uma publicação similar à 
Folha da SBEM, publicada três ve-
zes ao ano. São enviados também 
alertas de e-mails, com os principais 

destaques das publicações da área, 
e a assinatura do ESE Monthly, que é 
uma outra publicação da Sociedade. 

A SBEM poderá estar 
presente nas reuniões 
anuais dos Conselhos 
Executivos da ESE com 
direito a voz.

“Organizamos um 
simpósio conjunto com 
a ESE durante o CBEM 
no Paraná (2014), na 

Bahia (2016), e já confirmamos ou-
tro simpósio para o CBEM 2018 (Mi-
nas Gerais). A ideia é realizar outros 
projetos em conjunto que possam 
trazer benefícios aos nossos sócios 
e estreitar as relações entre as enti-
dades”, explicou o Dr. César.

A Comissão Internacional apro-
veita para convidar os endocrino-
logistas brasileiros para o 20th Eu-
ropean Congress of Endocrinology, 
em Barcelona, de 19 a 22 de maio. O 
deadline para envio de trabalhos é 
29 de janeiro. n

Endo 2017

O ano começa com atividade 
científica internacional da En-

docrine Society (ES), de 17 a 20 de 
março, em Chicago, o Endo 2018, 
que é um dos congressos que des-
perta mais interesse dos brasileiros. 
Será a comemoração dos 100 anos 
do Congresso da ES, que tem mem-
bros de 122 países, sendo 40% deles 
localizados fora dos Estados Unidos.

A presença brasileira vai além da 
participação nos congressos da ES, 
pois são diversos endocrinologistas 
envolvidos, há algum tempo, em áreas 
administrativas da entidade, como o 
a Dra. Valéria Guimarães, Dra. Ana 
Claudia Latrônico e, recentemente, o 
Dr. Cesar Boguszewski, atualmente do 

Council Members da ES (e presidente 
da Comissão Internacional da SBEM). 
Um dos momentos especiais para o 
Brasil no evento será na entrega do 
Laureate Award 2018 para o Dr. Mar-
cello Bronstein, editor-chefe dos 
AE&M (como noticiado na edição an-
terior do jornal - e no site) 

Para envio de trabalhos, é impor-
tante ficar atento aos prazos: encer-
ramento em 11 de janeiro. Todos os 
resumos aprovados são publicados 
no Endocrine Reviews, que ocupa o 
quarto lugar entre 138 revistas na En-
docrinologia e Metabologia. A expec-
tativa é de cerca de 10 mil pessoas em 
Chicago, com a presença de líderes 
de diversas partes do mundo.  n

IDF 2017 em 
Abu Dhabi

O Congresso da Internatio-
nal Diabetes Federation 

não alcançou os números de 
participantes de eventos ante-
riores, quando reunia mais de 10 
mil congressistas. Talvez a esco-
lha da cidade-sede - Abu Dhabi 
- pode não ter sido o melhor es-
tímulo para uma alta frequência 
este ano. O IDF 2017 aconteceu 
de 4 a 7 de dezembro e recebeu 
cerca de 5 mil participantes. 

O Dr. Alexandre Hohl e Dr. Ro-
drigo Moreira, membros da dire-
toria da SBEM Nacional, estive-
ram presentes acompanhando 
os debates e enviaram informes 
que foram repassados através 
das redes sociais da Sociedade, 
no Facebook (www.facebook.
com/sbemnacional)  e Twitter 
(@endocrinologia). O endocri-
nologista brasileiro, Dr. Balduíno 
Tschiedel, foi empossado como 
novo presidente da Regional 
da IDF na América Latina (IDF 
SACA).

Como ocorre normalmente, 
dentro do evento, aconteceu o 
encontro de entidades do mun-
do inteiro, em um espaço (Global 
Village), trocando informações e 
com apresentações em forma de 
“pitstop” (modelo aprovado pe-
los participantes). n
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Novo Site da SBEM em 2018
A proposta de mudança no site 

da SBEM já vem sendo discu-
tida há algum tempo. A moderniza-
ção tanto do layout, quanto na ar-
quitetura de informação (distribui-
ção do conteúdo) e outros pontos 
na área administrativa interna es-
tão entre as principais mudanças. 

Mesmo estando bem posiciona-
do no Google, a Diretoria da Nacio-
nal, Comissão de Comunicação So-
cial e equipes de trabalho sabiam da 
necessidade de melhorias. 

A proposta é ampliar o alcance e 
deixar a navegação mais fácil para 
os internautas de uma forma geral e 
para os associados. Em uma análise 
rápida, com palavras como “endo-
crinologia”, “diabetes”, “obesida-

de”, “hormônio de crescimento”, “ti-
reoide”, “endocrinologia pediátrica” 
por exemplo, o site está na primeira 
página do Google. 

Para o projeto estão sendo ana-
lisados os caminhos por onde os 
internautas navegam, através do 
Google Analyctis. Nesses estudos 
é possível saber as preferências na 
visitação. Além disso, as avaliações 
mostraram um crescimento muito 
significativo no uso dos smartpho-
nes, o que é tendência no mercado. 
Das 8 milhões de páginas lidas no 
site da SBEM em 2017, 64.12% fo-
ram feitas de celulares. Se for feita 
uma comparação entre 2015 e 2017 
- onde foram 4.025.151 em (64,12%) 
2017 e  2.572.686 (46,51%) em 2015 

fica claro que a meta de mudanças 
nos formatos das reportagens e 
textos fica clara. 

Os números do site confirmam a 
tendência do mercado com  4.025151 
(64.12%) visitas feitas por dispositi-
vos móveis, enquanto via desktop 
são 2.104.298 (33.52%). 

Entre os outros pontos avalia-
dos para as mudanças estão os 
emails recebidos, com dúvidas e 
solicitações, e a interação nas de-
mais redes sociais - que também 
ganharão mais destaque na nova 
versão do site. Um reunião para 
alinhar todos os pontos acontece 
ainda em dezembro e a finalização 
do projeto será apresentada no iní-
cio de 2018. n

CFM: Nota Erro Médico
R ecentemente o Conselho Fede-

ral de Medicina divulgou nota 
esclarecendo pontos sobre o relató-
rio “Anuário da Segurança Assisten-
cial Hospitalar no Brasil”, produzido 
pelo Instituto de Estudos da Saúde 
Suplementar (IESS) e Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). De 
acordo com a nota, a pesquisa usa 
de forma inadequada a expressão 
“erro médico”.

O CFM, além de criticar o tom 
alarmista, destacou que o estudo 
trata-se de uma projeção de dados 
que aborda as falhas do processo de 
atendimento, ocorridas no ambien-
te hospitalar. Segundo a instituição, 
essas falhas não são, necessaria-
mente, causadas pelos médicos.

A nota frisa, ainda, que os resulta-
dos foram calculados a partir de um 
número pequeno de hospitais (me-
nos de 3% do total) e foram inseridas 
informações relacionadas apenas a 
alta ou óbito. Necropsias e a gravi-
dade dos casos não foram relatadas.

 Apesar disso, o texto afirma que 
o relatório está correto em apontar 
os problemas na infraestrutura e 
equipamentos dos hospitais, além 
das falhas administrativas que pre-
judicam o atendimento e dificultam 
a atuação dos médicos.

CFM e CRM’s Cobram 
Medidas dos Governos

 
A entidade informou que ela e 

os Conselhos Regionais têm denun-

ciado esses problemas e cobrado 
medidas dos Governos. Os dados 
coletados têm sido encaminhados 
ao Ministério Público e ao Tribunal 
de Contas da União, buscando uma 
mudança neste panorama. 

“Entende-se que avanços no 
atendimento em saúde no país irão 
ocorrer apenas após a adoção de um 
conjunto de ações, que inclui: a ade-
quada capacitação das equipes de 
assistência e a qualificação da rede 
assistencial pública e privada com o 
aumento dos investimentos, a valo-
rização dos profissionais, o aperfei-
çoamento da gestão e a criação de 
mecanismos eficazes de avaliação, 
monitoramento e controle”, informa 
a nota. n

 
Confira a nota do CFM na ínte-
gra no link a seguir:
http://portal.cfm.org.br/ima-
ges/stories/pdf/erro_medico_
nota.pdf
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EndoSul em Florianópolis

Encontro em 
Mangaratiba

M angaratiba, no Rio de Ja-
neiro, recebeu a 46ª edi-

ção do Encontro Anual do Insti-
tuto Estadual de Diabetes e En-
docrinologia Luiz Capriglione 
(IEDE). O evento aconteceu en-
tre os dias 8 e 10 de dezembro, 
no Hotel Portobello, e teve como 
o tema “50 Anos IEDE – PUC: 
Combinação Eficaz”. O Dr. Ro-
berto Pereira Assumpção foi o 
responsável pela coordenação. 

Novas opções de tratamen-
to da dislipidemia, menopausa 
e a combinação de estrógenos 
e andrógenos, entre outros, fo-
ram alguns assunto abordados 
durantes a realização do even-
to. O Dr. Hans Graf (IEDE/PR), 
que foi presidente pela Clínica 
Médica pelo IEDE/PUC, entre 
1980 e 1984, recebeu o Prêmio 
José Schermman. 

O Dr. Maurício Barbosa 
Lima, um dos fundadores e 
primeiro presidente da  Asso-
ciação dos Ex-Alunos do IEDE, 
recebeu a medalha Jayme Ro-
drigues por sua dedicação à 
instituição. n

A 12ª edição do Endosul, Con-
gresso de Endocrinologia e 

Metabologia na Região Sul, tem data 
e local definido para 2018. O even-
to acontecerá nos dias 5 a 7 de ju-
lho, em Florianópolis, Santa Cata-
rina, na Associação Catarinense de 
Medicina. O coordenador Dr. Uru-
batan Collaço Alberton, presiden-
te da Regional, espera reunir cerca 

de 500 participantes entre médicos, 
residentes e profissionais de outras 
área da saúde.

Nesta edição, serão realizados 
dois cursos pré-congresso. Um de-
les abordará sobre o manejo clínico 
de doenças endócrinas e outro o 
protocola para Ca de tireoide. Eles 
serão abertos para profissionais mé-
dicos de outras áreas. n

Endo 
SãoFrancisco

N os dias 1 e 2 de dezembro 
foi realizado o Endo São 

Francisco, em Petrolina, Pernam-
buco. O evento foi uma iniciativa 
da Regional SBEM-PE, presidida 
pelo Dr. Fábio Ferreira de Moura, 
e contou com a participação de 
170 pessoas. 

Terapia de reposição hormo-
nal feminina pós-menopausa, 
vitamina D,  diabetes  tipo 2 e 
doença subclínica tireoideana fo-
ram alguns dos assuntos falados 
durante os dois dias de evento. n

Congresso de 
Diabetes

C erca de 4 mil congressistas es-
tiveram presentes no Congres-

so da Sociedade Brasileira de Diabe-
tes (SBD), em São Paulo. O evento 
aconteceu entre os dias 16 e 18 de 
novembro, no Transamerica Expo 
Center, presidido pelo Dr. João Edu-
ardo Nunes Salles. 

Além de dezenas de debates, in-
cluindo temas como novas tecnolo-
gias, dispensação de medicamen-
tos, sistema público de saúde, etc, 
a entidade realizou atividades admi-
nistrativas, como a eleição do novo 
presidente, que assume em 2020. O 
presidente eleito é o Dr. Domingos 
Malerbi. O Dr. Luiz Turatti deixa a 
presidência no fim do ano e a Dra. 
Hermelinda Pedrosa toma posse em 
12 de janeiro de 2018. 

O próximo Congresso da SBD 
acontecerá em 2019, em Natal, e será 
presidido pelo Dr. Tadeu Fonseca. n

Dr. Hans Graf

Fo
to

: L
ui

z 
G

al
lo

tt
i P

óv
oa

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

13

n
o
 1

16
 -

 d
ez

em
b

ro
 d

e 
20

17

FLASHES



O utubro e novembro foram de 
intenso trabalho para as Co-

missões de Campanhas Públicas e 
Comunicação Social da SBEM, pre-
sididas pela Dra. Erika Parente e pelo 
Dr. Ricardo Meirelles, respectiva-
mente, e pelos Departamentos. 

No total, foram quatro ações de 
conscientização e orientação à po-
pulação: Dia Mundial da Obesidade, 
da Menopausa, da Osteoporose e do 
Diabetes. 

Organizadas pelos Departamen-
tos de Obesidade (Associação Bra-
sileira para o Estudo da Obesidade 
e Síndrome Metabólica, presidente 
Dra. Maria Edna de Melo), Endocri-
nologia Feminina e Andrologia (pre-
sidente Dra. Rita de Cássia Weiss), 
Metabolismo Ósseo e Mineral (pre-
sidente Dra. Carolina Moreira) e 
Diabetes (Sociedade Brasileira de 
Diabetes, presidente Dr. Luiz Turatti) 
e Comissões, as Campanhas conta-
ram com um grande envolvimento 
e parceria das Regionais da SBEM.

O Trabalho
 
Para marcar as datas, foram 

produzidos folhetos informativos 
e vídeos, esclarecendo questões 
relacionadas às doenças, além das 
ações das Regionais da SBEM. Al-
guns assuntos da Série “10 Coisas 
Sobre” e #SBEMResponde, referen-
tes aos temas, foram revisados.

A ideia das Campanhas é divulgar 
e levar ao público leigo informações 
e alertas referentes às doenças en-
dócrinas, abordando suas caracte-
rísticas, sintomas, como lidar com 
elas e como preveni-las, quando 
possível.

Os doutores Ricardo Meirelles 
e Erika Parente destacaram que a 
SBEM tem conseguido alcançar esse 
objetivo. Para eles, a participação 

ativa dos especialistas e o empenho 
dos organizadores têm contribuído 
muito para o resultado positivo. “A 
participação dos endocrinologistas 
têm sido intensa e produtiva. Além 
disso, a coordenação central, condu-
zida pela Comissão de Campanhas, 
tem sido realizada com eficiência e 
entusiasmo. A multiplicação na mí-
dia também contribui para aumentar 
o alcance e a divulgação interna es-
timula cada vez mais a participação 
dos endocrinologistas”, afirmou Dr. 
Ricardo.  

A divulgação do material produ-
zido e das atividades das Regionais 
foram feitas através do site da SBEM 
e das mídias sociais da Sociedade 
(Facebook, Canal do Youtube, perfil 
do Twitter e Flickr). O material foto-
gráfico de todas as atividades está 
disponível no Flickr da SBEM, em ál-
buns setorizados, enquanto o con-
teúdo pode ser acessado no www.
endocrino.org.br. 

Para uma melhor comunicação 
entre os envolvidos, foi criado um 
grupo no WhatsApp para divulgação 
das ações. O envio das fotos tam-
bém foi feito por e-email, coorde-
nado pela Dra. Erika e concentrado 
na equipe de jornalismo da SBEM. 
“Agradeço a cada uma das Regio-
nais pela participação. Todos juntos 
pelo objetivo de informar, diagnos-
ticar e educar com as Campanhas. 
O Brasil inteiro usando a mesma ca-
miseta ficou o máximo. Obrigada a 
todos pela participação.” n

Campanhas Públicas da SBEM
Números das 
Campanhas nas  
Mídias Sociais

Dia Mundial da Obesidade

Facebook: mais de 11 mil pes-
soas alcançadas, mais de duas 
mil visualizações no vídeo e 138 
compartilhamentos.

Canal do Youtube: mais de 400 
visualizações no vídeo da Cam-
panha.

Dia Mundial da Menopausa

Facebook: mais de sete mil 
pessoas alcançadas, mais de 
mil visualizações no vídeo e 63 
compartilhamentos.

Canal do Youtube: mais de 200 
visualizações no vídeo da Cam-
panha.

Dia Mundial da 
Osteoporose

Facebook: mais de nove mil 
pessoas alcançadas, mais de 
duas mil visualizações no vídeo 
e 78 compartilhamentos.

Canal do Youtube: mais de 500 
visualizações no vídeo da Cam-
panha

Dia Mundial do Diabetes

Facebook: mais de 18 mil pes-
soas alcançadas, mais de qua-
tro mil visualizações e 205 com-
partilhamentos.

Canal do Youtube: mais de mil 
visualizações no vídeo da Cam-
panha  n

Dra. Erika Parente
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O CFM alega que o
aumento do número de 

vagas em
escolas médicas 

prejudica a formação
de novos especialistas.
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O CFM também alega que o 
aumento do número de vagas em 
escolas médicas prejudica a forma-
ção de novos especialistas. Segun-
do os dados do Conselho, no ano 
passado, o atual Governo autorizou 
a abertura para 20 cursos de medi-
cina já existentes, possibilitando 
mais 1.601 ingressantes, que se so-
mam a outras 623 vagas liberadas 
para 2017.  

Recentemente, o MEC divulgou 
uma moratória para abertura de no-
vas escolas médicas no Brasil. Antes 
serão cumpridos os editais do MEC 
nº 6/2014 e nº 1/2017, que autorizam 
a abertura de aproximadamente 1,5 
mil vagas em novas escolas ainda a 
serem autorizadas. 

“O CFM está de acordo com a mo-
ratória para a abertura de novas es-
colas médicas no país pela necessi-
dade de colocar um ponto final neste 
processo, que, certamente, não trará 
boas consequências para a saúde do 
país”, afirma o Dr. Mauro.

O Conselho defende que a pro-
posta seja implantada imediatamen-
te, sem o cumprimento dos dois edi-
tais abertos e com o compromisso 
do Governo de que não será autori-
zada a expansão de vagas em esco-
las já existentes.

Recadastramento da SBEM 

A SBEM possui credenciamento 
com algumas entidades médicas 
pelo país. Para fazer a solicitação 
do procedimento o coordenador do 
curso precisa encaminhar o pedido 
por email. 

Após isso, será agendada uma 
visita da Sociedade até a instituição 
para uma avaliação. n

N o dia 1 de dezembro, o Conse-
lho Federal de Medicina (CFM) 

publicou um artigo, abordando o es-
tado da educação médica no Brasil. 
A entidade apontou a grande quan-
tidade de instituições com Cursos de 
Medicina no país, e explicou os efei-
tos negativos que isso causa ao en-
sino no desenvolvimento de novos 
especialistas. 

O CFM apoia o atendimento inte-
gral à saúde do paciente, que deve 
ser feita de forma obrigatória por 
uma equipe multiprofissional, sendo 
o médico o de maior responsabilida-
de. Contudo, um especialista deve 
ser bem formado e devidamente ca-
pacitado.

Contudo, o CFM afirmou que “por 
conta da irresponsabilidade dos go-
vernos brasileiros nos últimos 20 
anos”, a boa formação de estudan-
tes de medicina ficou comprometi-
da. A entidade alega que a abertura 
indiscriminada de escolas médicas 
pelo país é um fator prejudicial para 
o desenvolvimentos de novos pro-
fissionais. 

De acordo com o presidente em 
exercício do CFM, Dr. Mauro Luiz de 
Britto Ribeiro, o ministro Alexandre 
Padilha, quando esteve à frente do 
Ministério da Saúde, alegou que 
faltavam médicos no Brasil, que era 
necessário se fixar no interior, e que 
para isso era necessário ampliar o 
número de médicos formados. 

Segundo o CFM, por conta disso, 
faculdades de medicina foram aber-
tas em cidades sem  infraestrutura 
que permita oferecer um ensino de 
qualidade, pois não possuem aten-
ção básica estruturada, hospitais ou 
médicos, mestres e doutores para 
uma formação de excelência. 

Educação Médica no Brasil

REPORTAGEM



Março 2018
 ▪ ENDO 2018 
Data: 17 a 20 
Local: Chicago, EUA 
Informações: www.endocrine.org/endo-2018

ASA-SBEM
 ▪ Data: 24
 ▪ Local: São Paulo, Hotel Blue Tree Premium 
Morumbi 
Informações: www.asasbem.com.br 

Abril 2018

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

Maio 2018

Encontro Gaúcho de Endocrinologia e 
Metabologia
 ▪ Data: 18 a 19
 ▪ Local: Hotel Plaza São Rafael, - Porto Alegre, RS
 ▪ Informações: www.sbemrs.com.br

ECE 2018 - 20th European Congress of 

Endocrinology
 ▪ Data: 19 a 22
 ▪ Local: Barcelona 
 ▪ Informações: www.ese-hormones.org

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

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

Junho 2018
 ▪ 78th Scientific Sessions 
Data: 22 a 26 
Local: Orlando, EUA 
Informações: professional.diabetes.org

Julho 2018

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

Agosto 2018

CBEM 2018
 ▪ Data: 07 a 11 
 ▪ Local: Belo Horizonte, MG
 ▪ Informações: www.cbem2018.com.br

Outubro 2018

58th Annual Meeting of the European 
Association for the Study of Diabetes
 ▪ Local: Berlim
 ▪ Data: 5 a 8

8º BRADOO
 ▪ Data: 10 a 13 
 ▪ Local: São Paulo, SP
 ▪ Informações: www.bradoo2018.com.br

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

16

n
o
 1

16
 -

 d
ez

em
b

ro
 d

e 
20

17

FUTUROS ENCONTROS


