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Ética Médica – O tema ocupa mais de uma 
reportagem A participação da SBEM na 
III Conferência Nacional de Ética Médica 
(CONEM), em Brasília, a nova Comissão 
para Assuntos Profissionais e validação 
pelo TRF5 da Resolução do CFM 

(páginas 15 e 16)

119Folha da

CBAEM 2019 – Foi lançado o Congresso 
Brasileiro de Atualização em Endocrino-
logia e Metabologia - CBEM 2019. Desde 
a escolha de Florianópolis para a sede, 
durante o evento em Fortaleza (2017), os 
trabalhos já começaram. (página 11)

Conselho Deliberativo e Assembleia Geral 
– Reuniões administrativas da SBEM 
definiram e ratificaram decisões na área 
de gestão da Sociedade. O resultado das 
eleições, escolha da sede do Congresso 
em 2022, relatórios das comissões e da 
atual gestão podem ser conferidos na 
reportagem das páginas 10 e 11.

Congresso Brasileiro
Foram cinco dias de muito trabalho e 
atividades. Ao longo do período informações 
foram publicadas no site e nas redes sociais 
da SBEM. Veja agora notícias dos bastidores e 
outros olhares sobre o que aconteceu em Belo 
Horizonte de 7 a 11 de agosto, no CBEM 2018. 

(páginas 6, 7 e 8)



Campanhas Públicas

M ais um período movimentado na 
área de Campanhas Públicas da 

SBEM. Em agosto, antes e durante o 
CBEM 2018, foi realizada a ação para 
o Dia de Combate ao Colesterol e para 
os meses de outubro e novembro estão 
em andamento às relativas à conscien-
tização sobre obesidade (11 de outu-
bro), osteoporose (20 de outubro), me-
nopausa (18 de outubro) e diabetes (14 
de novembro).

As atividades são programadas pe-
las Comissões de Campanhas Públicas 
e de Comunicação Social, com a Dra. 
Erika Parente e Dr. Ricardo Meirelles, 
Departamentos Científicos e Regionais 
da Sociedade , coordenadas pela Dire-
toria da Nacional.

Dia Nacional do Combate ao 
Colesterol - 8 de Agosto

Este ano a SBEM antecipou diversas 
ações da campanha devido à realização 
do CBEM, entre 7 e 11 de agosto. Por 
isso, o Departamento de Dislipidemia 
e Aterosclerose da Sociedade, presidi-
do pela Dra. Cynthia Valério, realizou a 
mobilização no dia 7 de agosto. 

A atividade foi realizada na sede do 
Instituto Estadual de Diabetes e Endo-
crinologia Luiz Capriglione (IEDE), no 
Rio de Janeiro. Uma tenda foi montada 
na entrada do local para tirar as dúvidas 
dos pacientes, realizar exame de glicose 
e aferir pressão. Os pacientes contaram 
também com orientações de nutricionis-
ta sobre alimentação adequada.

A campanha pelo país contou com 
a participação das Regionais da SBEM 
CE, DF, MS, PB, PR e RJ e ações durante 
o Bem Estar Global. No CBEM, em Belo 
Horizonte, houve orientação aos médi-
cos, principalmente devido às publica-
ções de guidelines novos sobre o tema.

Obesidade, Menopausa e 
Osteoporose

No mês de outubro serão três cam-
panhas realizadas: obesidade (11 de ou-
tubro); menopausa (18 de outubro); e 

osteoporose (20 de outubro). O foco das 
campanhas será o mesmo do último ano, 
com a utilização do material já existente 
para reforçar a mensagem. A diferença é 
que as da menopausa e da osteoporose 
serão divulgadas em conjunto este ano.

Dia Mundial do Diabetes -  
14 de Novembro

O mês de novembro é de intenso 
trabalho para a SBEM e para a Socieda-
de Brasileira de Diabetes. Nos últimos 
meses, as Comissões de Campanhas e 
Comunicação Social têm alinhado - junto 
às Regionais da Sociedade e a SBD - os 
detalhes para essa mobilização.

A programação está em processo de 
finalização e diversas atividades têm sido 
pensadas não só para a população, mas 
também para os médicos. As tradicio-
nais ações de prevenção e orientação 
em locais públicos, hospitais e universi-
dades, realizadas pelas Regionais, estão 
mantidas. Assim como as caminhadas, 
atividades físicas, mutirões e a oferta de 
exames de glicemia.

Para os endocrinologistas e demais 
profissionais, serão realizadas palestras, 
aulas e debates, como o Fórum de Atua-
lização e Inovação de Diabetes e World-
wide International Course (Brasília) e o 
Fórum Multidisciplinar sobre Diabetes e 
Sessão Clínica (Fortaleza).

Durante as campanhas, as ações po-
derão ser acompanhadas no site, nos ca-
nais e redes sociais da SBEM (Facebook, 
Twitter, Instagram). n

Atividades de conscientização realizadas pelo 
Departamento de Dislipidemia, no IEDE (foto 2), 
e pelas Regionais MS (foto 1) e CE (foto 3)
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C omeço parabenizando a Regional 
Minas Gerais pelo sucesso que foi 

o CBEM 2018, que certamente encantou 
a todos participantes. Logo na semana 
seguinte, ao término do evento em Belo 
Horizonte, fizemos o lançamento comer-
cial do CBAEM 2019, que acontecerá em 
Florianópolis e, não tenho dúvidas, que 
a Comissão Executiva já está trabalhan-
do com afinco para que o Congresso 
agrade a todos.Também quero destacar 
a realização do Curso de Imersão em 
Metabolismo Ósseo (CIMO) itinerante, 
que aconteceu recentemente em Porto 
Alegre e terá sua próxima edição no mês 
de outubro em Salvador. Este é um mo-
delo de evento onde a SBEM valoriza 
os Serviços de Residencias Médicas em 
Endocrinologia e Metabologia, além de 
valorizar o nosso associado, já que é um 
evento de qualidade e gratuito para só-
cios SBEM, onde o valor da inscrição é 
similar ao da nossa anuidade. 

Com o sucesso do CIMO itinerante 
já pensamos em replicar este modelo 
de evento em outras subáreas da nossa 
especialidade, valorizando ainda mais 
nosso associado.

Criamos também o EMBE, que é o 
curso de Endocrinologia e Metabologia 

Baseado em Exercícios. 
O EMBE será um curso online, com 

aulas bem didáticas, baseadas na reso-
lução de questões de provas e que será 
uma excelente ferramenta de atualização 
e para quem quer se preparar para a 
prova de título de especialista (TEEM).

Devido a grande procura pelo nos-
so curso de suplementação alimentar 
(ASA-SBEM), realizaremos uma segun-
da edição este ano, que acontecerá em 
novembro no Rio de Janeiro e que todos 
estão convidados a participar.

Em virtude das inúmeras demandas 
externas, principalmente no que se re-
fere a tentativa de prática da nossa espe-
cialidade por profissionais notadamente 
não médicos, criamos recentemente a 
Comissão de Defesa de Assuntos Profis-
sionais, que terá como principal função 
ser interlocutora da SBEM com as insti-
tuições médicas e também com o Poder 
Público (Legislativo, Executivo e Judi-
ciário) em suas várias instâncias, com o 
fim de defender a especialidade e boas 
práticas da Medicina.

Também visando a defesa da En-
docrinologia e Metabologia e o bem 
comum, fizemos uma Nota de Esclare-
cimento sobre os efeitos do abuso da 

testosterona, além de se posicionar fir-
memente contra o Projeto de Lei 6299-
2002 que flexibiliza o controle sanitário 
dos agrotóxicos.

Compromisso com os ideais da 
SBEM, é o nosso foco e nossa motivação.

Um forte abraço,

Fábio Trujilho
Presidente SBEM Nacional 2017 | 2018
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Ações da SBEM pelo  
Dia do Endocrinologista 

M ais uma vez, a SBEM fez uma pro-
gramação especial para marcar o 

dia Dia do Endocrinologista - 1 de se-
tembro. Uma forma de chamar a atenção 
para a oficialização da data, parabenizar 
os endocrinologistas brasileiros e espa-
lhar a informação pelas redes sociais da 
Sociedade. 

A programação foi definida pela Di-
retoria da Nacional com a Comissão de 
Campanhas, onde a proposta foi que a 
partir da 0h do dia 1 de setembro, uma 
logomarca - criada para a data - come-
çaria a ser espalhada pelos meios de co-
municação da SBEM. 

A Comissão, presidida pela Dra. Erika 
Parente, também enviou a programação 
para todos os presidentes de Regionais, 
informando que a marca só iria aparecer 
a partir do dia 1 e que deveria ser uma 
ação coordenada e simultânea. 

A logo com uma mensagem do pre-
sidente da SBEM, Dr. Fábio Trujilho, en-
trou em formato de banner e reporta-

gem no site, além do envio de boletim 
a todos os associados. Na reportagem 
foi incluído um vídeo, com uma pales-
tra do Dr. Ricardo Meirelles, presidente 
da Comissão de Comunicação Social da 
SBEM, que aborda o tema “ser endocri-
nologista”. A apresentação foi gravada 
e publicada no canal da Sociedade no 
Youtube.

No Facebook, a publicação com a 
marca alcançou quase 20 mil pessoas e 
em outra postagem, com a mensagem do 
presidente, mais 13 mil pessoas. Nos co-
mentários, diversos pacientes marcaram 
seus médicos endocrinologistas, parabe-
nizando pela data.

No Instagram, a imagem do Dia do 
Endocrinologista recebeu 315 curtidas. 
O conteúdo também foi compartilhado 
no Twitter da Sociedade. 

Todas as Regionais que possuem re-
des sociais replicaram a imagem, assim 
como os endocrinologistas auxiliaram 
na viralização da imagem. n

A Logomarca

A criação da logomarca para o 
Dia do Endocrinologista foi defini-
da durante o Congresso Brasileiro 
de Endocrinologia e Metabologia, 
em Belo Horizonte, e depois ali-
nhada com a Liberta Comunica-
ção, que desenvolveu o projeto. 

A proposta era mostrar um 
corpo humano, envolvido numa 
série de esferas, que sugerem a 
existência dos hormônios e fazem 
a ligação com os elementos da 
logomarca da SBEM. Dentro do 
corpo humano a inserção de sím-
bolos que representam, de forma 
estilizada, o sistema endócrino.

“As esferas em volta do corpo 
humano simbolizam a circulação 
dos hormônios pelo nosso cor-
po, integrando todos os órgãos e 
sistemas. A posição do corpo e 
as esferas girando tiveram como 
proposta mostrar o movimento. E 
esse movimento é a SBEM:  que 
está sempre avançando para as 
atualizações e inovações para 
trazer o melhor da endocrinologia 
para os associados e consequen-
temente os pacientes”, explicou a 
presidente da Comissão. n
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Resultado do CAAEP 

A s provas para obtenção do Certifica-
do de Área de Atuação em Endocri-

nologia Pediátrica (CAAEP) foram reali-
zadas nos dias 3 e 4 de agosto, em Cam-
pinas, na Faculdade de Ciências Médicas 
da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), em São Paulo. 

Ao todo, 46 profissionais participa-
ram do exame, que contou com a coor-
denação geral da SBEM, em parceria 
com a Sociedade Brasileira de Pediatria 
(SBP). A Dra. Julienne Carvalho, presi-
dente do Departamento de Endocrino-
logia Pediátrica da SBEM, esteve à frente 
da Comissão Paritária. 

A lista dos aprovados e o gabarito 
da prova estão disponíveis no site da 
Nacional - https://www.endocrino.org.
br/caaep-2018-aprovados/ - e no site do 
Departamento de Endocrinologia Pediá-
trica - http://www.endoped-sbem.org.
br/2018/08/10/resultados/.  

Certificados do CBEM  

A 33ª edição do Congresso Brasilei-
ro de Endocrinologia e Metabolo-

gia (CBEM) foi realizada entre os dias 
7 e 11 de agosto, Belo Horizonte, Minas 
Gerais. Todos aqueles que participaram 
do evento podem entrar no site, com o 
email usado para a inscrição, e baixar o 
certificado no site do Congresso: www.
cbem2018.com.br. Os certificados não 
são enviados por email. 

Instagram da SBEM 

D esde maio de 2018, a SBEM está com 
um perfil no Instagram. Através da 

rede social, os associados e o público 

tem mais um canal de informações da 
Sociedade, cobertura de eventos, notí-
cias sobre a área da endocrinologia e 
relembram momentos antigos, através da 
hastag #tbt. Siga o @sbemnacional e in-
teraja com a Sociedade. 

PROENDÓCRINO 

D esde o começo do mês de setembro, 
está disponível o ciclo 10 do Progra-

ma de Atualização em Endocrinologia 
e Metabologia (PROENDÓCRINO). O 
projeto é  uma atualização à distância 
e tem como objetivo atender às necessi-
dades dos médicos especialistas, abor-
dando temáticas atuais, baseadas em re-
centes pesquisas e avanços científicos na 
área. A iniciativa conta com a  parceria 
da SBEM com a Artmed Panamericana 
Editora, através do SECAD®.

Organizado em um período de 12 
meses, o PROENDÓCRINO é dividido 
em quatro volumes impressos, que são 
entregues a cada trimestre no endereço 
indicado na inscrição. O material tam-
bém é disponibilizado em plataforma 
online, junto a uma biblioteca virtual e 
um banco de questões.  

No final do ano, o inscrito pode re-
ceber um certificado de até 120 horas, 
que equivale até 10 pontos na Comissão 
Nacional de Acreditação (CNA). Para 
obter o certificado, basta realizar sua 
avaliação final no Portal do programa e 
ser aprovado com exigência mínima de 
60% de acerto. 

Os associados adimplentes da SBEM 
possuem 10% de desconto na compra do 
PROENDÓCRINO. Outras informações 
você encontra aqui: www.secad.com.br. 

Ministério da Saúde Investiga 
Fake News  

 

O Ministério da Saúde lançou um nú-
mero de Whatsapp para que pes-

soas possam fazer denúncias sobre Fake 
News. O procedimento é simples. Basta 
o cidadão adicionar (61) 99289-4640 no 
celular e enviar uma mensagem  infor-
mando o conteúdo para checar se é falso 
ou não. Este número será utilizado ape-
nas para verificar a veracidade de um 
texto ou imagem. 

Após o recebimento da mensagem, 
o texto será avaliado junto às áreas do 
órgão e devolvido com um carimbo, in-
formando se é Fake News ou não. As 
denúncias investigadas pela equipe tam-
bém estarão disponíveis no Portal Saúde 
e nos perfis do Ministério da Saúde. 

O número é de uso exclusivo para o 
recebimento de Fake News e não deve 
ser utilizado como um serviço de aten-
dimento pessoal. n
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Cris Dissat, de Belo Horizonte
Fotos Celso Pupo e Dudu Macedo

A o longo de cinco dias, os meios de co-
municação da SBEM transmitiram, em 

tempo real, as atividades que aconteceram 
no 33º Congresso Brasileiro de Endocri-
nologia e Metabologia, o CBEM 2018.

Depois de dezenas de publicações e 
informações no site da SBEM e nas redes 
sociais, a reportagem especial da Folha 
da SBEM mostra outros momentos e os 
bastidores do Congresso, que recebeu 
mais de 3.500 participantes, no Expomi-
nas, em Belo Horizonte.

Alguns registros, entrevistas e vídeos 
que estão incluídos nesta reportagem 
são inéditos e foram guardados especial-
mente para a edição da Folha da SBEM, 
no pós evento.

As Boas Vindas

A entrada do Congresso já trouxe 
para os participantes algumas novida-
des, como o autoatendimento para os 

CBEM 2018: Novos Olhares e 
os Bastidores do Congresso

pré-inscritos através de totens; área dos 
novos inscritos, palestrantes e imprensa 
mais espaçosa; o mapa do Brasil para as 
fotos e marcações dos congressistas em 
seus estados de origem; e uma enorme 
marca do evento, usada como hashtag 
#CBEM2018 que se tornou um dos lo-
cais de muitos cliques com os celulares, 
para serem compartilhadas nas redes 
sociais.

Depois de entrar na Feira Expositora, 
os congressistas encontraram um espaço 
– em frente ao estande da SBEM Nacional 
– com a frase “Orgulho de Ser Endocrino-
logista”. Foi nesse local que o presidente 

do evento, o Dr. Paulo Miranda, gravou o 
primeiro vídeo de boas vindas aos parti-
cipantes. Começava a cobertura do Con-
gresso pelas redes sociais da SBEM.

Nos bastidores, a divulgação das 
atividades já estava alinhada com a Co-
missão de Comunicação Social (CCS), 
presidida pelo Dr. Ricardo Meirelles, que 
definiu as ações, após reunião com as 
equipes de trabalho (DC Press e Con-
texto). Além da divulgação nos veículos 
internos de comunicação, foi traçada a 
estratégia para a divulgação dos tópicos 
principais para a grande imprensa. Para 
essas tarefas era necessário um espaço 

Na abertura do CBEM foram entregues diversos prêmios 
e homenagens tanto do Congresso quanto da SBEM e dos 
AE&M.

Da esquerda para a direita: Dr. Alexandre Hohl, Dr. Rodrigo Moreira, 
Dr. Fábio Trujilho (presidente), Dr. Neuton Dornellas, Dr. Paulo 
Miranda e Dr. Márcio Mancini - membros da diretoria da Nacional
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de trabalho e, depois das solicitações da 
CCS e Diretoria da Nacional, foi definida 
uma sala dentro da feira expositora para 
entrevistas (com internet de alta veloci-
dade para upload de fotos e vídeos, e 
entrevistas ao vivo).

No estande da SBEM, montado em 
área nobre, a Diretoria da Nacional, pre-
sidida pelo Dr. Fábio Trujilho, realizou 
reuniões, fez lançamentos de publica-
ções, regularizou e recebeu novos asso-
ciados. Materiais educativos e folhetos 
sobre o que faz o endocrinologista foram 
distribuídos entre os participantes. En-
tre os lançamentos, o livro Suplementos, 
Exercícios e Esporte, coordenado pela 
Comissão Temporária para o Estudo da 
Endocrinologia, Exercício e Esporte.

Abertura, Homenagens e 
Premiações

Os assinantes do canal da SBEM no 
Youtube – www.youtube.com/sbem-
nac - receberam por email os registros 
da abertura oficial, já durante o evento. 
Nos vídeos, o Dr. Fábio Trujilho fez um 
panorama do trabalho da SBEM; o Dr. 
Alexandre Hohl, vice-presidente e pre-
sidente da Comissão Científica do CBEM 
2018, detalhou o trabalho na montagem 
da programação; a Dra. Beatriz Rocha, 
presidente da Regional Minas Gerais, 
homenageou o presidente de Honra, 
Dr. Rosalvo Reis, e os dois presidentes 
dos Congressos anteriores – Dr. Rober-
to Mundim Pena (1972) e Dr. Antonio 
Rodrigues Ferreira (1992); e o Dr. Paulo 
Miranda fez a abertura oficial do Con-
gresso. Uma foto histórica, nesta página, 
com o encontro dos três presidentes dos 
congressos realizados em Minas Gerais 
(1972, 1992 e 2018).

Novos vídeos podem ser acessados 
a partir da circulação desta edição da 
Folha, como as diversas premiações. Na 
abertura, o Dr. Marcello Bronstein, edi-
tor-chefe dos Archives Endocrinology & 
Metabology, entregou os Prêmios Profes-
sor Thales Martins (Dra. Camila Moraes) 
e Professor Waldemar Berardinelli (Dra. 
Maria Cecília Martins Costa). 

Em seguida, o Dr. Trujilho anunciou 
o primeiro lugar na prova de Título de 
Especialista em Endocrinologia e Meta-

bologia para a Dra. Fernanda Salles Reis. 
O Dr. Trujilho mencionou a importância 
do TEEM e convidou o Dr. Osmario Sal-
les, pai da Dra. Fernanda, para a entrega 
da premiação.

Durante o CBEM foram, também, en-
tregues os prêmios da Sociedade, cujos 
registros em vídeo (em forma de entre-
vista e/ou no momento da entrega) fo-
ram feitos e compartilhados na Fanpage 
SBEM Nacional e estão disponíveis no 
Youtube. Foram eles: Dr. Ricardo Meirel-
les (Prêmio José Schermann), Dr. Ayrton 
Custódio (Prêmio Dr. Luiz Cesar Póvoa), 
Dra. Nina Rosa de Castro Musolino (Prê-
mio Dr. Antonio Barros de Uchôa Cin-
tra), Dra. Poli Mara Spritzer (Prêmio Dr. 
José Dantas de Souza Leite).

Os Resultados das Parcerias 
Internacionais

As parcerias com três entidades inter-
nacionais vêm rendendo ótimos resulta-
dos para a Endocrinologia Brasileira. No 

Congresso, foram realizadas atividades 
com a Endocrine Society (ES), European 
Society of Endocrinology (ESE) e Socie-
dade Portuguesa de Endocrinologia, 
Diabetes e Metabolismo (SPEDM).

No BEST – Curso Brazilian Society 
– Endocrine Society Trail – o auditório 
estava completamente lotado. Depois da 
abertura, realizada pelo Dr. Cesar Bogus-
zewski, presidente da Comissão Interna-
cional da SBEM, a atual presidente da ES, 
Dra. Susan Mandel, fez a apresentação da 
sociedade americana, citando a premia-
ção recebida pelo Dr. Marcello Bronstein, 
no último evento, em Chicago.

A apresentação da ESE foi feita pelo 
presidente Dr. Aart Van Der Lelij, tam-
bém no canal da SBEM no Youtube. 
O vídeo foi compartilhado, no fim de 
agosto, na newsletter encaminhada pela 
Sociedade a todos os seus associados.

O Dr. David Carvalho, presidente da 
SPEDM, participou de diversas atividades 
e alinhou novas propostas de trabalho 
em conjunto com a SBEM. Em entrevista, 

Na foto acima, um encontro entre os 
presidentes dos congressos mineiros. Dr. 
Antonio Rodrigues, Dr. Paulo Miranda e Dr. 
Roberto Mundin Pena. 
À direita, o lançamento do livro Suplementos, 
Exercício e Esporte.
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Premiações da SBEM, entregues ao Dr. Ricardo Meirelles, 
Dra. Nina Musolino, Dra. Poli Mara Spritzer e Dr. Ayrton 
Custódio. Um dos prêmios - apresentação oral - do Congresso 
foi entregue a Dra. Nathalia Lisboa.

No Instagram – www.insta-
gram.com/sbemnacional - di-
versas postagens nos Stories, 

algumas destacadas na página de entra-
da, além de cerca de 40 publicações, 
com entrevistas com a diretoria e orga-
nizadores do evento.

No SoundCloud – www.sound-
cloud.com/endocrinologia - 
sete faixas com entrevistas em 

áudio estão disponíveis, mas todas po-
dem ser acessadas diretamente pelo site 
da SBEM Nacional.

No Facebook – www.facebook.
com/sbemnacional - mais de 60 
postagens deram o panorama 

geral do Congresso, integrando outras 
mídias e o site da SBEM. Fotos, vídeos e 
transmissões ao vivo continuam à dispo-
sição dos participantes.

No Twitter – www.twitter.com/
endocrinologia - as publicações 
procuraram divulgar as infor-

mações para o público, imprensa e enti-
dades internacionais. Atualmente, é a 
rede que sociedades científicas interna-
cionais utilizam para informes em for-
mato de hardnews. Todos os tweets ti-
nha a hashtag #CBEM2018 para serem 
facilmente localizados.

No site – www.endocrino.org.
br – é o local onde todas as in-
formações estão concentradas. 

Além de reportagens feitas com mais 
detalhes e conteúdo, no site da SBEM 
estão todas as redes sociais. Também 
foram publicados os clippings, com as 
reportagens que foram feitas na impren-
sa. No SBEM na Mídia assuntos aborda-
dos durante as palestras se transforma-
ram em diversas reportagens em portais, 
jornais e revistas impressos, programas 
de rádio e televisão. n

ele e o Dr. Fábio Trujilho falaram sobre 
os projetos e uma grande identificação 
entre as dificuldades com as Fake News 
entre os dois países. O Dr. David também 
esteve no Fórum das Ligas Acadêmicas, 
onde valorizou o debate para as futuras 
gerações de endocrinologistas.

Além do Debate Científico

Foram dezenas de palestras, simpó-
sios, conferências, encontros com pro-
fessor e debates com abordagem na área 
de pesquisa científica. Mas outros temas 
despertaram interesse, como o debate 
sobre ética médica e as diversas denún-
cias que vêm sendo feitas pela SBEM, 
em relação a condutas erradas de trata-
mento e como esses processos devem 
ser conduzidos pelos endocrinologistas, 
que desejarem realizar denúncias. A rela-
ção entre médico e paciente em tempos 
digitais esteve entre os temas discutidos.

Reuniões importantes – do Conselho 
Deliberativo e Assembleia Geral, resul-
tado das eleições para a nova diretoria 
2019/2020 e a sede do CBEM 2022 - esti-
veram em pauta. Os resultados e demais 
informações estão nesta edição nas pági-
nas 9 e 10.

Nas Redes Sociais

No Flickr – www.flickr.com/
sbemnacional - estão publica-
das dezenas de fotos não só das 

palestras, mas de participantes e mo-
mentos do evento. Todas são de livre 
uso, exclusivamente para uso pessoal e 
editorial. Estão separadas por álbuns por 
cada dia do evento.

No Youtube – www.youtube.
com/sbemnacional - foram pu-
blicados 17 vídeos, incluindo 

registros da abertura, apresentações da 
Endocrine Society e European Society of 
Endocrinology, as várias premiações e 
uma retrospectiva do CBEM 2018.
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A s duas reuniões administrativas mais 
importantes da SBEM, durante os 

congressos, são a do Conselho Delibe-
rativo e, no dia seguinte, a Assembleia 
Geral Ordinária. São momentos de pres-
tação de contas da Diretoria da Nacional, 
em relação às atividades do ano; resul-
tado de eleições; indicação de membros 
de comissões específicas - outras só na 
posse da nova gestão - e apresentação 
de diversos relatórios dos Departamen-
tos Científicos.

As duas reuniões têm pontos em co-
mum, como os relatórios das atividades. 
Na AGO, decisões tomadas durante a re-
união do CD são informadas, enquanto 
outras têm que ser ratificadas.

A seguir, pontos importantes apre-
sentados nos dois momentos.

 
Relatório de Gestão

 
O presidente da SBEM Nacional, Dr. 

Fábio Trujilho, conduziu o Conselho De-
liberativo, sendo assessorado pelo Dr. 
Paulo Miranda, secretário executivo da 
SBEM Nacional. Inicialmente foi lida a 
pauta e o Dr. Trujilho apresentou um re-
latório geral das atividades da sua ges-
tão, que inclui o período de 18 de agosto 
de 2017 a 9 de setembro de 2018. A data 

Conselho Deliberativo e Assembleia Geral

é relativa ao último CD no CBAEM 2017, 
em Fortaleza.

 Alguns pontos dos relatórios de tra-
balho citados nas duas reuniões:

 
•. Informes sobre reuniões presenciais 

e online da diretoria.
•. Situação dos associados em relação às 

anuidades.
•. Listagem de Residências Médicas 

credenciadas (56) e número de vagas 
(156); e Pós-graduações (19) e número 
de vagas (76).

•. Presença dos membros da diretoria, 
em diversos eventos das Regionais e 
Departamentos - elogiando o traba-
lho de todos os envolvidos, pela de-
dicação na realização das atividades 
científicas.

•. Participações em eventos internacio-
nais como os congressos da EASD, 
IDF, SPEDM e Endocrine Society, en-
fatizando a parceria com a Sociedade 
Portuguesa de Diabetes, Endocrino-
logia e Metabolismo, que vem, inclu-
sive, usando os posicionamentos da 
SBEM como referência.

•. Parcerias com outras Sociedades Mé-
dicas, como a Sociedade Brasileira 
de Patologia Clínica Medicina Labo-
ratorial e o Colégio Brasileiro de Ra-

diologia.
•. Realização de edições do ASA-SBEM, 

enfatizando a necessidade de ocupar 
o espaço na área de suplementação 
alimentar.

•. Parcerias com organizações não go-
vernamentais.

•. Criação do EMBE - Curso de Endo-
crinologia e Metabologia Baseado em 
Exercício.

•. Educação Médica Continuada com a 
realização de oito webmeetings e três 
programados.

•. Criação da Comissão de Defesa Pro-
fissional (detalhes na página 15).

•. Proximidade com as Regionais, inclu-
sive em um grupo do Whatsapp com 
todos os presidentes. Dessa forma, as 
demandas foram analisadas e acom-
panhadas muito mais rapidamente.

•. Apresentação do Registro dos Estatu-
tos e Regulamentos da SBEM. Foram 
mencionadas as dificuldades em rela-
ção aos procedimentos burocráticos.

•. Representação nas reuniões do CFM, 
AMB, ANS e Ministério da Saúde, inclu-
sive com acompanhamento jurídico.

•. Reunião no Google.
•. Lançamento do livro Suplementos, 

Exercícios e Esporte, uma visão en-
docrinológica (400 páginas).

Conselho Deliberativo e Assembleia Geral
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•. Trabalho intenso junto aos Departa-
mentos, inclusive com lançamento de 
um curso voltado aos residentes, pelo 
Departamento de Metabolismo Ósseo 
e Mineral.

•. Produção da Diretriz de Doenças 
Cardiovasculares em pacientes com 
diabetes, em um trabalho em con-
junto com a Sociedade Brasileira de 
Diabetes e a Sociedade Brasileira de 
Cardiologia.

•. Listagem de diversos posicionamen-
tos oficiais da SBEM e o impacto em 
diversas áreas.

•. Área de Comunicação - com menção 
às publicações internas, incluindo 
site, redes sociais e a Folha da SBEM, 
e o relacionamento com a grande im-
prensa.
 

Sede CBEM 2022
 
As campanhas para sediar o Con-

gresso em 2022 começaram cedo e com 
novidades, como a criação de uma área 
no site da SBEM, para a apresentação 
das chapas e plataforma de candida-
turas.

Ao longo do CBEM, os representantes 
das duas Regionais realizaram uma dis-
puta muito ética, como definiu a direto-
ria. Na apresentação das candidaturas no 
CD, o Dr. Fabio Moura, da Regional PE, 
abriu mão a favor da Regional SP, lem-
brando do evento realizado em 2006 e 
o desejo da atual geração de endocrino-
logistas em realizar um novo Congresso. 
“Apesar de termos muita vontade de se-
diar o congresso, os interesses da SBEM 
devem prevalecer e, por isso, chegamos 
à conclusão que a melhor decisão, nes-
te momento, era apoiar a Regional São 
Paulo”, disse o Dr. Fábio.

O Dr. José Sgarbi, pela Regional São 
Paulo, mencionou a disputa ética e como 
tudo foi alinhado entre as duas. “Nin-
guém desconstruiu ninguém. Ganham 
as Regionais e ganha a SBEM. Deixamos 
nosso agradecimentos a Pernambuco 
pela decisão”. A Dra. Marise Lazaretti, 
presidente do CBEM 2022, apresentou 
São Paulo e os detalhes da formalização 
da candidatura para 2022. “Agradecemos 
muito todo o apoio que recebemos e à 
Regional Pernambuco. Contem conos-

Diretoria Eleita 2019 / 2020
 

•. Rodrigo de Oliveira Moreira: 
Presidente

•. Cesar Luiz Boguszewski:  
Vice Presidente

•. Neuton Dornelas Gomes:  
Secretário Executivo

•. Márcio Correa Mancini:  
Secretário Executivo Adjunto

•. Paulo Augusto Carvalho Miranda:  
Tesoureiro Geral

•. Maria Amazonas:  
Tesoureira Adjunta

 
Conselho Fiscal

 
•. Severino de Almeida Farias (BA)
•. Valéria Cunha Campos Guimarães 

(DF)
•. Paulo Gustavo Sampaio Lacativa (RJ)                         
•. Suplentes: Albermar Roberts Harri-

gan (ES), Ruy Lyra da Silva Filho (PE) 
e Amélio Fernando Godoy Matos (RJ)
 

Outros Relatórios
 

•. Dr. Marcello Bronstein apresentou os 
últimos dados dos Archives of Endo-
crinology and Metabolism, com nú-
mero de artigos submetidos. Ele lem-
brou que está ocorrendo uma maior 
rigidez nos aceites dos trabalhos.

•. Dr. Ricardo Meirelles mostrou os re-
sultados da Comissão de Comunica-
ção, criada na gestão da Dra. Valéria 
Guimarães em 2002. Ele falou sobre 
os 25 anos do surgimento da área de 
comunicação, com a criação da Folha 
da SBEM, pelo Dr. Antonio Rodrigues 
Ferreira.

•. Dr. Josivan Lima comentou sobre os 
resultados do TEEM, que teve 600 ins-
critos em 2018. O número de faltas foi 
semelhante a 2017, em torno de 6%. 
Ele detalhou o processo de prepara-
ção das provas.

•. A Dra. Valéria Guimarães detalhou o 
parecer do Conselho Fiscal, enfatizan-
do à necessidade de controle de gastos 
por todas as áreas da Sociedade.
Todos os relatórios das Regionais 

e Departamentos estarão disponíveis 
para consulta na área restrita do site 
da SBEM. n

co”, disse a Dra. Marise durante a apre-
sentação. 

 Eleições de Diretoria
 
A Dra. Nina Musolino, presidente da 

Comissão Eleitoral, antes de apresentar 
os resultados finais, detalhou sobre como 
foram as etapas de trabalho, com a vota-
ção online para a nova Diretoria e Depar-
tamentos.  Foram 559 votantes, número 
que vem crescendo em relação às últimas 
eleições, como explicou a Dra. Nina.

A Comissão checou todos os candi-
datos dentro da Sociedade para que as 
candidaturas fossem validadas.

De cima para baixo: Dr. Fábio Moura, Dra. Marise Lazaretti, 
Dr. José Sgarbi e Dra. Nina Musolino.
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Preparativos para o CBAEM 2019

A escolha da sede do Congresso Bra-
sileiro de Atualização em Endocri-

nologia e Metabologia – CBAEM 2019 
–  aconteceu durante o Congresso em 
Fortaleza, na reunião do Conselho Deli-
berativo, e de lá pra cá, os preparativos 
têm acelerado. 

A data e local, como já foi divulgado 
no site da SBEM, foram definidos. Acon-
tecerá entre os dias 21 a 24 de agosto, 
em Florianópolis, no Centro de Conven-
ções Centro Sul, o mesmo onde ocorreu 
o Congresso da SBEM em 2004.

O Dr. Alexandre Hohl, presidente do 
Congresso, explica que o planejamen-
to começou já em 2017. “Acredito que é 
preciso fortalecer o CBAEM, para que 
os endocrinologistas tenham satisfação 
em estar em um congresso como este. É 
preciso que eles saibam que deixam seus 
consultórios para participar de um even-
to com debates de alto nível científico. 
Programem-se para que, anualmente, os 
endocrinologistas tenham um Congres-
so de grande porte”. 

Ele lembrou que é um trabalho em 
equipe e que a partir de janeiro, quando 
a nova diretoria assume a Sociedade, o 
Dr. Cesar Boguszewski, vice-presidente 
da Nacional, assume a presidência da 
Comissão Científica do evento. “Vamos 

trabalhar em conjunto nesse momento 
de transição”, comentou. 

Lançamento Oficial

Em agosto, uma reunião em São 
Paulo, com a indústria farmacêutica, o 
CBAEM 2019 foi lançado oficialmente, 
com a presença de membros da direto-
ria da SBEM Nacional - Dr. Fábio Tru-
jilho (presidente), Dr. Alexandre Hohl, 
vice-presidente; e Dr. Neuton Dornelas, 
secretário adjunto da Sociedade. 

O CBAEM terá as características bási-
cas do evento, trazendo temas de todas 
as áreas da Endocrinologia e Metabolo-

gia, com foco na parte clínica e na práti-
ca do dia a dia, com muitas informações 
úteis para o endocrinologista no seu 
consultório. 

A anfitriã, a Regional Santa Catarina, 
terá um grande envolvimento em todo 
evento. “É nossa principal atividade do 
ano, transformando o Congresso na vi-
trine científica da nossa especialidade 
em 2019”.

Em breve, o site do Congresso entra-
rá no ar com as informações, ganhando 
forma com o início do trabalho da co-
missão científica. A SBEM lembra que os 
associados fiquem atentos aos informes 
no site e nas redes sociais da entidade. n

C omo amplamente divulgado, o site 
da SBEM foi totalmente reformula-

do e algumas novas áreas estão em fase 
de implementação. Uma que vem rece-
bendo novidades é a sobre História da 
SBEM, que tem a coordenação do Dr. 
Henrique Suplicy (presidente da Comis-
são de História) e Dr. Ricardo Meirelles 
(presidente da Comissão de Comunica-
ção Social). 

Será um trabalho a longo prazo e o 
Dr. Suplicy convida aos interessados que 
compartilhem fotos e outros registros de 
atividades da Sociedade. A primeira etapa 
foi criar uma galeria de imagens, em uma 
das redes sociais - com destaque para o 
Congresso em 1992, em Minas Gerais. 

Para o Dr. Suplicy é possível partici-
par com envio simples de uma história 
ou uma foto, mencionando o ano e local. 

O pedido do Dr. Luiz Cesar Póvoa, 
que passou a tarefa para o Dr. Suplicy, 
tem fundamental importância para a 
gestão de conhecimento da Sociedade 
e de suas futuras gerações. 

As fotos em papel podem ser envia-
das por email, usando o próprio celular 
para fazer o registro. Basta enquadrar da 
mesma forma que fotografam os slides 
em palestras. O material deve ser en-
caminhado para info@endocrino.org.br. 
Todas as contribuições recebidas serão 
avaliadas e analisadas pelas comissões, 
para posterior publicação. n

História da 
SBEM
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PANORAMA INTERNACIONAL

A Endocrine Society anunciou, em 
agosto, que foram escolhidos os 13 

endocrinologistas vencedores do Lau-
reate Award 2019, que é a principal pre-
miação da área.

Entre os premiados está a Dra. Ana 
Claudia Latronico, endocrinologista e 
associada da SBEM Nacional. Ela rece-
berá o International Excellence in En-
docrinology Award, concedido a um 
endocrinologista que fez contribuições 
excepcionais para a pesquisa, educa-
ção, prática clínica e saúde hormonal. 
Anteriormente, ela já havia recebido o 
prêmio Richard E. Weitzman da Endo-
crine Society.

A Dra. Ana Claudia foi indicada por 
colegas americanos e brasileiros para 
o prêmio internacional no final do ano 
passado. “Fiquei muito agradecida e 
feliz pela seleção final do meu nome”. 
A endocrinologista já ocupou diversos 
cargos na Endocrine Society: Finance 
Committee member (2007-2008), Advi-
sory Panel on International Outreach 
member (2009- 2012), Annual Meeting 
Steering Committee member (2009-2012) 

Brasileira entre os Premiados da Endocrine Society

e Council- at-large (2013-2016).
“Atualmente sou membro do co-

mitê de publicação - Publication Core 
Committee (2018) e Editora Associada 
da revista Journal of Endocrine Society 
(JES) - (2016)”. A Dra. Ana Claudia está 
na lista dos potenciais presidenciáveis 
da Sociedade.

A escolha da especialista está asso-
ciada a contribuição no desenvolvimento 
do laboratório de pesquisa na USP, que 
tem reconhecimento internacional na 
área de genética e doenças endócrinas e 
na formação de pesquisadores. “Acredito 
que outro ponto a ser considerado foi a 
minha produção científica (mais de 160 

trabalhos), a maior parte publicada em 
revistas internacionais de alto impacto 
como JCEM, Lancet Diabetes & Endocri-
nology, com destaque para quatro publi-
cações originais no mais importante pe-
riódico de Medicina: The New England of 
Medicine. A descrição inédita de causas 
genéticas da puberdade precoce central 
foi decisiva nessa seleção”.

O Laureate Award

Estabelecido em 1944, o prêmio Lau-
reate da Endocrine Society reconhece as 
maiores conquistas no campo da endo-
crinologia, incluindo pesquisas inovado-
ras e inovações em cuidados clínicos. A 
Endocrine Society entregará os prêmios 
aos vencedores no ENDO 2019, no 101º 
Encontro Anual, que acontecerá de 23 a 
26 de março de 2019 em New Orleans, 
Louisiana.

Os doutores Marcello Bronstein, Be-
renice Mendonça, Valéria Guimarães e 
Bernardo Leo Wajchenberg foram os 
brasileiros premiados anteriormente. n

Centro de Excelência em Toronto
Um grupo de 18 médicos brasileiros 

esteve recentemente no Monte Sinai 
Hospital, para um treinamento de alta 
performance com os principais médicos 
de Toronto (Canadá)

Entre os participantes, o Dr. Fábio 
Trujilho, presidente da SBEM, Dr. Ale-
xandre Hohl, vice-presidente e o pre-
sidente eleito (2019-2020), Dr. Rodrigo 
Moreira. Presidentes e ex-presidentes 
de sociedades científicas também par-
ticiparam da atividade, como a presi-
dente da SBD, Dra. Hermelinda Pedro-
sa, e os ex-presidentes Dra. Adriana 
Costa e Forti, Dr. Ruy Lyra, Dr. Antonio 

Roberto Chacra e Dr. Américo Godoy-
-Matos. 

Em um dos dias, o grupo esteve em 
um local onde estavam expostos docu-
mentos, receitas, agendas, jornais anti-

gos, notícias e materiais históricos da 
época da descoberta da insulina, como 
seringas, agulhas. Uma emoção especial 
para todos os participantes. No local a 
frase “Insulin: Toront’s gift to the world”, 
mostrando o orgulho que os canadenses 
têm do fato. 

A descoberta da insulina pelos mé-
dicos canadenses também recebe uma 
atenção especial do país, já que no verso 
da nota de U$ 100 canadenses existe um 
frasco de insulina. A patente da insulina 
foi vendida na ocasião por $1, para que 
todas as pessoas tivessem acesso ao me-
dicamento. n
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1° CIMO Itinerante

O Departamento de Metabolismo Ós-
seo e Mineral da SBEM promoveu, 

nos dias 14 e 15 de setembro, no Rio 
Grande do Sul, o Curso Itinerante de 
Metabolismo Ósseo (CIMO). A ativida-
de contou com cerca de 60 participantes 
e abordou os temas fisiologia do meta-
bolismo ósseo, doenças osteometabóli-
cas e investigação e tratamento da os-
teoporose.

A presidente do Departamento, Dra. 
Carolina Aguiar, destacou que o objeti-
vo de trazer conhecimento e atualização 
aos residentes do Serviço de Residência 
Médica em Endocrinologia do Rio Gran-

de do Sul foi alcançado. Dra. Carolina 
agradeceu, também, ao apoio da Regio-
nal SBEM-RS. “Fomos muito bem rece-
bidos pelos colegas endocrinologistas 
e tivemos todo o suporte da Regional 
e da professora Júlia Pereira Lima, res-
ponsável pelo serviço de residência que 
sediou o evento.”

Integraram o grupo de palestrantes, 
a Dra. Carolina e os doutores Francisco 
Bandeira, Sérgio Maeda, Soraya Sader e 
Tatiana Lemos Costa (membros do De-
partamento de Metabolismo Ósseo da 
SBEM), que foi encerrado com apresenta-
ção de casos clínicos pelos residentes. n

V Jornada SBEM-ES

D e 19 a 21 de outubro acontece, em 
Pedra Azul – Domingos Martins/ES, 

a V Jornada Capixaba de Endocrino-
logia. O evento é presidido pela Dra. 
Mariana Guerra, que está à frente da 
SBEM-ES. Em paralelo à programação 
científica, haverá a eleição para a próxi-
ma diretoria da Regional (biênio 2019-
2020), marcada para o último dia.

Aproveitando que o mês é da cam-
panha pelo Dia Mundial da Obesida-
de, durante a Jornada será realizada a 
II Corrida de Rua “Corra que a Obesi-
dade vem aí”. A atividade será dia 21, 

às 7h30, e os membros da Regional 
podem se inscrever na Categoria Só-
cios SBEM-ES. A apresentação de mú-
sicos durante o jantar e a festa “Bye 

Bye biênio” completam a programa-
ção social.

As inscrições para a Jornada e para 
a Corrida devem ser feitas no site. n

Jornada de Pediatria 

A Regional da SBEM-RJ e o De-
partamento de Endocrinologia 

Pediátrica da SBEM são os organi-
zadores da 10ª edição da Jornada 
Teórica-Prática de Endocrinologia 
Pediátrica. O evento acontece no 
dia 10 de novembro, das 8h30 às 
16h, no Windsor Flórida Hotel, e 
também tem o apoio da Sociedade 
de Pediatria do Estado do Rio de 
Janeiro (SOPERJ). O tema desta 
edição é: “Abordagem prática de 
grandes temas da Endocrinologia 
Pediátrica”. 

O evento terá discussões, 
apresentações de casos clínicos 
e abordará assuntos como: atraso 
do crescimento e da puberdade, 
intervenções na baixa estatura 
idiopática, entre outros temas. As 
inscrições podem ser feitas no site 
www.sbemrj.org.br. n
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http://www.endocrinologiacapixaba.com.br


Encontro do IEDE 

“M udando paradigmas, mas 
mantendo a essência” será 

o tema do Encontro Anual do Ins-
tituto Estadual de Diabetes e Endo-
crinologia Luiz Capriglione (IEDE), 
promovido pela Associação dos Ex-
-Alunos do IEDE (ASSEX). 

Em sua 47ª edição, o evento 
acontecerá nos dias 30 de novem-
bro e 1 de dezembro, no Centro 
de Convenções do Hotel Windsor, 
Marapendi, Barra da Tijuca (RJ), 
com a coordenação do Dr. Roberto 
Pereira Assumpção, presidente da 
ASSEX. 

Nesta edição, a Dra. Amanda 
Athayde receberá o Prêmio José 
Schermman e a medalha Luiz Cé-
sar Póvoa será entregue para o Dr. 
Luiz Galloti Póvoa. Alguns temas 
como: endocrinologia no esporte, 
endocrinologia e estética, retino-
patia diabética, entre outros estão 
presentes na programação. 

Informações sobre inscrição 
podem ser acessadas no site: www.
assex.org.br. n

47º Encontro

Informações e inscrições: www.assex.org.br

“Mudando paradigmas, mas
mantendo a essência”.

Centro de convenções Hotel Windsor 
Marapendi - Barra / RJ

30/11 a 01 de dezembro de 2018

Fórum de Diabetes 

P ainéis de discussão, sessão de wor-
kshop, aulas interativas e hands on 

farão parte da programação do primei-
ro Fórum de Atualização e Inovação em 
Diabetes que acontecerá paralelo ao First 
International Clinical Course in Diabe-
tes and Its Complications, no Royal Tulip 
Brasília Alvorada, em Brasília, entre os 
dias 1 e 3 de novembro. 

O evento é uma iniciativa da Socie-
dade Brasileira de Diabetes (SBD), presi-
dida pela Dra. Hermelinda Pedrosa, com 
a  Worldwide Diabetes.   

As informações sobre inscrição e a 
programação completa pode ser vista no 
site: www.sbdforum.com.br. n

EndoCeará

R eposição de testosterona, car-
cinoma da tireoide e dietas 

da moda são só alguns dos temas 
que serão abordados no Encontro 
Cearense de Endocrinologia e Dia-
betes. Promovido pelas Regionais 
Cearenses da SBEM e SBD, o even-
to está agendado para os dias 25 e 
26 de outubro, no Hotel Praia Cen-
tro, em Fortaleza.

O Encontro, presidido pelas 
doutoras Rebeca Ribeiro (SBEM-
-CE) e Lilian Loureiro (SBD-CE), é 
resultado da união entre o IX Fó-
rum de Síndrome Metabólica, o VII 
Encontro do Serviço de Endocrino-
logia e Diabetes do Hospital Uni-
versitário Walter Cantídio (ESED) 
e V do Encontro Hospital Geral de 
Fortaleza.

Os associados têm até o dia 30 
de setembro para fazer a inscrição 
com desconto. Para ver a progra-
mação completa acesse: www.en-
doceara.com.br. n

Congresso de Obesidade 2019

M arque na agenda. Entre os dias 18 
e 20 de abril de 2019 acontece o 

XVIII Congresso Brasileiro de Obesida-
de e Síndrome Metabólica, organizado 
pela ABESO (Associação Brasileira para 
Estudo da Obesidade e da Síndrome Me-
tabólica). O evento, presidido pela Dra. 
Cintia Cercato, será no Hotel Transamé-
rica, em São Paulo. O Dr. Marcio Manci-
ni está à frente da Comissão Científica.

As inscrições estão abertas no site 

do Congresso (www.abeso2019.com.br) 
e o primeiro prazo com desconto termi-
na no dia 30 de setembro. Os trabalhos 
científicos devem ser enviados até 15 de 
fevereiro de 2019. n
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Código de Ética do Estudante de Medicina

Em agosto a SBEM esteve presente 
a III Conferência Nacional de Ética 

Médica (CONEM), em Brasília, e foi re-
presentada pelo Dr. Itairan Terres, Cor-
regedor da Comissão de Ética e Defesa 
Profissional da Sociedade. Além da re-
visão do atual Código de Ética Médica, 
foi lançado também durante o encontro 
o Código de Ética do Estudante de Me-
dicina (CEEM).

 
Elaboração do CEEM

 
A preparação do documento teve 

início em 2016 e foi concluído em um 
fórum específico do Conselho Federal 
de Medicina. Para isso, o CFM criou uma 
plataforma online onde as propostas pu-
dessem ser encaminhadas para discus-
são. Estudantes, médicos, Sociedades e 
academias médicas participaram envian-
do sugestões, com mais de 200 contri-
buições ao longo de dois anos.

O texto foi baseado em experiências 
de códigos de ética semelhantes em ou-
tros países. No Brasil, algumas institui-
ções de ensino já haviam formulado um 
material parecido, porém, sem abran-
gência nacional.

 
Instrumento de Orientação

 
O documento foi criado para servir 

como uma ferramenta pedagógica que 
estimula o estudante a refletir sobre as 
questões éticas que envolvem a profis-
são. Tem como objetivo não só conscien-
tizar o futuro médico como também me-
lhorar a relação dele com sua universi-
dade e seus professores; além de buscar 
formar bons profissionais, que zelam por 
uma assistência de qualidade ao pacien-
te e segurança social.  

 
Principais Tópicos

 
O Código de Ética do Estudante con-

ta com 45 artigos, distribuídos em seis 
diferentes eixos: de relação do estudante 
com as instituições de ensino e saúde; 
com o cadáver; com a sociedade; com a 

equipe multiprofissional; de relações in-
terpessoais do estudante; e de responsa-
bilidade dos estudantes com seu estudo 
e formação.

Dentre os principais pontos aborda-
dos no documento estão: sigilo médico, 
privacidade, assédio moral, trotes nas 
universidades, exercício ilegal da medi-
cina, remuneração, supervisão obrigató-
ria, respeito pelo paciente e pelo aten-
dimento, equipe multidisciplinar e troca 
de mensagens via WhatsApp.

O novo Código de Ética do Estudante 
de Medicina está disponível no site do 
CFM e a ideia é encaminhar o material 
para as mais de 320 escolas médicas em 
atividade no Brasil. Além do download, 
também é possível ter a versão impres-
sa, em formato de bolso. Para baixar o 
material e ver como foi a Conferência 
Nacional de Ética acesse os links abaixo.

 
• Código de Ética do Estudante de Me-

dicina.
• Conferência Nacional de Ética Médi-

ca com a participação do Dr. Itairan 
Terres. n

SBEM Cria Comissão 
de Defesa de Assuntos 
Profissionais

Em virtude das inúmeras de-
mandas externas, principalmen-
te no que se refere à tentativa de 
prática da especialidade de En-
docrinologia e Metabologia por 
profissionais de saúde, notada-
mente não médicos, a Diretoria 
criou recentemente a Comissão 
de Defesa de Assuntos Profissio-
nais. 

A principal função do grupo é 
ser interlocutora da SBEM com 
as instituições médicas e tam-
bém com o Poder Público (Le-
gislativo, Executivo e Judiciário) 
em suas várias instâncias com o 
fim de defender a especialidade 
e buscar o cumprimento dos ob-
jetivos comuns da Medicina. A 
Comissão também será a repre-
sentante junto ao Instituto Brasil 
de Medicina (IBDM).

Já existe, no âmbito da So-
ciedade, a Comissão de Ética e 
Defesa Profissional. No entanto, 
esta, por força do Estatuto, so-
mente pode atuar em assuntos 
ligados diretamente ao associado 
SBEM, o que não tem sido o caso 
da imensa maioria das demandas 
atuais.

 Os membros indicados para a 
Comissão foram: Dr. Neuton Dor-
nelas Gomes (DF), Dr. Jued Tuma 
(GO), Dr. Fábio Ferreira de Moura 
(PE) e Dr. Evandro Portes (SP). n

“O documento foi criado para 

servir como uma ferramenta 

pedagógica que estimula o 

estudante a refletir sobre as 

questões  ética que envolvem a 

profissão”
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http://www.flip3d.com.br/web/pub/cfm/index8/?edicao=4393
https://www.endocrino.org.br/iii-conferencia-nacional-de-etica-medica/
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Resolução sobre Terapias Hormonais do CFM

O Conselho Federal de Medicina in-
forma que a Segunda Turma do Tri-

bunal Regional Federal da 5ª Região - 
TRF5 negou, por unanimidade, a apela-
ção contra a Resolução Nº1999/2012, do 
Conselho Federal de Medicina (CFM).

A publicação do CFM tem por ob-
jetivo combater a prática de reposição 
hormonal sem comprovação científica, 
objetivando retardar, modular ou preve-
nir o processo de envelhecimento.

Esta Resolução foi questionada ju-
dicialmente por uma Associação, que 
impetrou ação civil coletiva, com o in-
tuito de que o CFM fosse determinado 
a se abster de aplicar a Resolução aos 
médicos filiados à associação, tanto no 
presente quanto no futuro.

A ação foi negada na primeira e se-
gunda instâncias por unanimidade. Des-
ta forma ficou reconhecido o direito de 
o CFM regular e impedir a prática, que 
vinha sendo intitulada por alguns de 

“modulação hormonal”, e que a SBEM 
sempre combateu e reprovou por falta 
de evidências científicas.

Mais detalhes sobre a posição do 

CFM e do relator estão na reportagem 
no site da SBEM Nacional. 

 A íntegra pode ser acessada neste 
link. n

ASA SBEM em Novembro
F oi definida mais uma 

data, em 2018, para a 
realização do Curso de 
Atualização em Suple-
mentação Alimentar na 
Prática Clínica e Espor-
tiva (ASA). 

O evento que obte-
ve excelentes resultados 
em edições anteriores, 
em São Paulo e Rio de 
Janeiro, volta a capital 
carioca no dia 24 de 
novembro de 2018, no 
Hotel Prodigy Santos 
Dumont Airport RJ, na 
Av. Alm. Silvio de No-
ronha, 365 - Centro, Rio 
de Janeiro – RJ (ao lado 
do shopping Bossa Nova Mall e aero-
porto Santos Dumont).

A coordenação é do Dr. Fábio Tru-
jilho, presidente da SBEM Nacional, 
Dr. Alexandre Hohl, vice-presidente e 

presidente da Comissão Científica da 
SBEM, e Comissão Temporária para o 
Estudo da Endocrinologia, Exercício e 
Esporte (CTEE). Eles já definiram toda 
a grade de programação e palestrantes 

convidados. 
A programação visa-

rá a abordagem de vários 
grupos de pacientes – os 
que praticam esporte, 
idosos, pacientes com 
diabetes etc - abordan-
do questões polêmicas, 
como o uso de pré-hor-
monais e suplementos 
que ainda não possuem 
embasamento científico, 
seus riscos e possíveis 
benefícios.

Segundo os organiza-
dores, os questionamen-
tos da plateia e a troca de 
experiências entre pales-
trantes e os participantes 

irão nortear as discussões, tornando o 
evento um palco único para dirimir dú-
vidas e aprofundar conhecimentos sob 
o prisma da Medicina Baseada em Evi-
dências. n
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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. 

Setembro 2018

15th Meeting of the Diabetic Foot 
Study Group of EASD
Data: 28 a 30
Local: Berlim, Alemanha
Informações: www.dfsg.org

Outubro 2018

54th Annual Meeting of the 
European Association for the 
Study of Diabetes
Data: 1 a 5
Local: Berlim, Alemanha
Informações: www.easd.org/annual-meeting/
easd-2018

88th Annual Meeting of the 
American Thyroid Association
Data: 3 a 7
Local: Washington DC, EUA
Informações: www.thyroid.org

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

V Jornada da SBEM Espírito 
Santo
Data: 19 a 21
Local: Pedra Azul, ES
Informações: www.endocrinologiacapixaba.
com.br

EndoBridge 2018
Data: 25 a 28 
Local: Antalya, Turquia
Informações: http://endobridge.org

IDFF Diabetes Complications 
and Foot Congress 2018
Data: 24 a 27
Local: Novotel & HICC Complex, Telangana 
500081, Hyderabad India, Hyderabad, 
India
Informações: www.idf.org/our-activities/con-
gress/hyderabad-2018.html

Novembro 2018

SBD Fórum on Updates and 
Innovations in Diabetes
Data: 2 a 4
Local: Brasília, DF
Informações: www.diabetes.org.br

Décima Jornada Teórico-Prática 
de Endocrinologia Pediátrica
Data: 10 
Local: Rio de Janeiro
Informações: www.sbemrj.org.br

ASA SBEM 2018
Data: 24 
Local: Rio de Janeiro
Informações: www.asasbem.com.br/

47º Encontro do IEDE
Data: 30 de novembro a 1 de dezembro
Local: Windsor Marapendi, Barra da Tijuca, 
Rio de Janeiro.
Informações: www.assex.org.br

Dezembro 2018

18th International Congress 
of Endocrinology and 53rd 
SEMDSA Congress
Data: 1 a 4
Local: Cidade do Cabo, África do Sul
Informações: www.ice2018.org

The 3º World Congress on 
Clinical Trials in Diabetes
Data: 3 a 4
Local: Viena, Áustria
Informações: http://wctd2018.com/

Março 2019

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

Abril 2019

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

Junho 2019

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

Agosto 2019 

CBAEM 2019 - Congresso 
Brasileiro de Atualização em 
Endocrinologia e Metabologia
Data: 21 a 24
Local: Centro de Convenções Centro Sul, 
Florianópolis (SC)
Informações: www.endocrino.org.br (em bre-
ve no site oficial do evento)
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http://www.dfsg.org
http://www.easd.org/annual-meeting/easd-2018
http://www.easd.org/annual-meeting/easd-2018
http://www.thyroid.org
http://www.bradoo2018.com.br
http://www.endocrinologiacapixaba.com.br
http://www.endocrinologiacapixaba.com.br
http://endobridge.org
http://www.idf.org/our-activities/congress/hyderabad-2018.html
http://www.idf.org/our-activities/congress/hyderabad-2018.html
http://www.diabetes.org.br
http://www.sbemrj.org.br
http://www.asasbem.com.br/
http://www.assex.org.br
http://www.ice2018.org
http://wctd2018.com/
http://www.endocrine.org/endo2019
http://www.abeso2019.com.br
http://www.sbemrs.com.br
http://www.endocrino.org.br

