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GESTÃO 2017/ RELATÓRIO DE ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE 
ENDOCRINOLOGIA FEMININA E ANDROLOGIA 2018 

 
 

Ações de Saúde - Campanhas 2017-2018 

1. Campanha do dia internacional da mulher 2017– 08 de março  
Organização e realização de vídeo informativo  

2. Campanha do dia internacional do homem 2017 – 15 de junho  
Organização e realização de 5 vídeos   

3. Campanha do dia Mundial da menopausa 2017- 18 de outubro 
       Elaboração de  Folder e vídeo  
       Ação de educação em  saúde  durante a campanha do dia mundial da 
menopausa com apresentação de vídeo e realização de questionários para 
verificar Indice de Kupperman no IEDE - Rio 

4. Campanha - Dia Mundial do Diabetes: Campanha Diabetes e Saúde da 
Mulher - ação de educação em saúde no Parque do Ibirapuera – 
Confeccão de  posteres informativos sobre contracepção no diabetes e 
diabetes e gestação  ( Dras Rita V Weiss e Larissa Gomes ) 14 de 
novembro de 2017 – São Paulo   
 

         
 
Seleção de trabalhos científicos 
CBAEM - 2017 
CBEM – 2018 
 
Elaboração de questões de endocrinologia feminina e andrologia – 
 TEEM 2017  
TEEM  2018 
 

     Posicionamento 

• Posicionamento do DEFA/SBEM 

• Assunto: Testosterona Replacement in women – em publicação 

 

• Congressos e Simpósios: 

15o ENDOFEMININA – 2017 - 2018- Encontro de Endocrinologia Feminina, em 

sua 15ª edição,  foram realizados  em Porto Alegre. Presidido pela Dra. Poli Mara 

Spritzer, com o apoio do Departamento de Endocrinologia Feminina e Andrologia 

(DEFA), da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Na 15º evento,  a 

programação científica foi constituída por 8 simpósios sobre temas relevantes da área 

de Endocrinologia Feminina, além do Curso de Osteometa em colaboração com a 

ABRASSO - Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. 

O ENDOFEMININA 2018 foi também apoiado pelo INCT em Hormônios e Saúde 

da Mulher/CNPq, pela FAPERGS, pelo Serviço de Endocrinologia do Hospital de 

Clínicas de Porto Alegre, pelos Programas de Pós-Graduação em Endocrinologia e em 

Ginecologia e Obstetrícia/UFRGS,pela SBEM/RS e pela SOGIRGS. Contou-se com a 
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participação de 27 conferencistas e moderadores, participando de simpósios e 

debates. Um dos temais atuais que foi abordado no ENDOFEMININA 2018 foi o uso 

de hormônios na menopausa, com especialistas que discutiram as indicações e riscos 

da prescrição de estrogênios e progestogênios, o uso e abuso de androgênios e as 

opções para anticoncepção adequadas  à mulher na pré e na transição menopáusica. 

Inscreveram-se no ENDOFEMININA 2018 231 participantes. 

 

Presidido pela Dra Rita Vasconcellos Weiss com o apoio da  Associação dos Ex-

Alunos do IEDE o Simpósio Carioca de Atualização em Endocrinologia Feminina - 

2017 Contou com a participação de 27 conferencistas e moderadores, participando de 

simpósios e debates. Um dos temais atuais que foi abordado no Simpósio Carioca  

foi o uso de hormônios na menopausa, com especialistas que discutiram as indicações 

e riscos da prescrição de estrogênios e progestogênios, o uso e abuso de androgênios 

, incluindo uma posição da SBEM  sobre o uso e abuso da Testosterona. Foram 

abordadas  as opções para anticoncepção adequadas  à mulher na pré e na transição 

menopáusica. O numero de inscritas ultrapassou o limite de inscrições que eram 200. 

 Foi realizado em 02/ 09/2017 no Rio de Janeiro 

 

Dolores Pardini. Preside  o VIII Simpósio de Atualização em Terapia Hormonal 

na Menopausa para Endocrinologistas  com o apoio  do Departamento de 

Endocrinologia Feminina e Andrologia (DEFA) da SBEM, e SBEM Regional São 

Paulo, dia 9 de agosto, O   simpósio abordou o uso de hormônios na menopausa, com 

especialistas que discutiram as indicações e riscos da prescrição de estrogênios e 

progestogênios, o uso e  

abuso de androgênios , incluindo uma posição da Sbem  sobre o uso e abuso da 

Testosterona. 

Participação do DEFA em Congressos CBAEM - Fortaleza, agosto 

2017 

                   Monica Oliveira 

              Obesidade e Hiperandrogenismo: há novas opções terapêuticas? 

              Ricardo Meirelles 

              Como eu trato: Disfunção Sexual Masculina no DM  

              O futuro da nova geração de Endocrinologistas   
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             Ruth Clapauch 

                  Atividade Física : Hipogonadismo em Atletas.  

            Disfunção Sexual na Mulher: existe tratamento farmacológico?.  

 

            Ponto de corte para diagnóstico de Hipotestosteronemia no adulto.  

            Dolores  Pardini 

            Mulheres no climatério/menopausa: quando fazer a THM? 

          Amanda Athayde 

         .Obesidade e hiperandrogenismo: há novas opções terapêuticas? Poli Mara 

          Síndrome Climatérico: opções ..- Rita Vasconcellos Weiss 

         Obesidade e hiperandrogenismo: há novas opções terapêuticas? Dolores 

Pardini 

  

Apresentação de Trabalhos Científicos ENDO 2018, Chicago, USA. 

Oral glucose tolerance test is a more sensitive test than glycated hemoglobin for 

prediabetes and diabetes diagnosis in PCOS women. Poster apresentado pela 

orientanda Raiane Pina Crespo.  

Maintenance of Normal Testosterone Levels after Depot Gonadotropin-Releasing 

Hormone Agonist (GnRHa) Therapy in Postmenopausal Women with Ovarin-Origin 

Hyperandrogenism. Poster apresentado pela orientando Thais Pagliaro Rocha.  

Premiação 

07/2018 FONDATION IPSEN AWARD for the best Young Investigator - Premiação a 

ser entregue no ICE 2018 em Cape Town para o trabalho entitulado " Untreated 

Familial Central Precocius followed by PCOS and type 2 DM caused by a novel DLK1 

mutation". 

 

Publicação 

CLAPAUCH R.; Laura S Ward; FONTES, R.; Glaucia Mazeto - Doenças da Tireoide 

na Endocrinologia Feminina In: Tratado de Ginecologa.1a, 2017, p. 300-310. 


