COMISSÃO INTERNACIONAL
A Comissão Internacional firmou projetos colaborativos com outras sociedades
internacionais em 2017-2018, relatadas a seguir:
SBEM – Endocrine Society
- BEST (Brazilian & Endocrine Society Trail): workshop realizado no 33º Congresso Brasileiro
de Endocrinologia (CBEM), Belo Horizonte, no dia 7 de agosto de 2018, com temas e
palestrantes que foram destaques nas edições do Endocrine Society Annual Meeting 2018 e
no Clinical Endocrine Update 2017. O acordo estabeleceu a vinda de cinco palestrantes norteamericanos (John Bilezikian, Susan Mandel, Lynnette K Nieman, Michael Irwig, Anthony
McCall) com passagens pagas pela Endocrine Society para três palestrantes e custos de
passagens de dois palestrantes, hospedagem, alimentação e transporte nos dias do CBEM
cobertos pela SBEM, com recursos captados para a organização do CBEM. O programa
completo final do workshop segue abaixo:
13:15-16:25 - Moderadores: Cesar Luiz Boguszewski & Paulo Augusto Miranda
Welcome and Introduction: Cesar Luiz Boguszewski
Topic: BONE METABOLISM
“Anabolic therapies in postmenopausal osteoporosis”
John Bilezikian
Topic: THYROID
“Diagnosis and management of thyroid disease during pregnancy and the postpartum”
Susan Mandel
Topic: ADRENAL
“Adrenal fatigue is not adrenal insufficiency”
Lynnette K Nieman
Topic: ANDROLOGY
“Treatment of male hypogonadism without testosterone”
Michael Irwig
Topic: DIABETES
“Personalizing Treatment of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes”
Anthony McCall
- EndoCares Thyroid: projeto da Endocrine Society para educação de pacientes e profissionais
de saúde em Doenças da Tireoide, realizado em conjunto com a Comissão Internacional da
SBEM, Departamento de Tireoide e Comissão Executiva do 33º CBEM, no dia 7 de agosto de
2018 como parte das atividades pré-congresso do 33º CBEM, com a participação da Dra.
Susan Mandel, Presidente da Endocrine Society, Paulo Augusto Miranda, Presidente do 33º
CBEM, Dra Ana Luiza Maia, Presidente do Departamento de Tireoide, e Dr. Cesar Luiz
Boguszewski, Presidente da Comissão Internacional da SBEM.
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- Eleição do Presidente da Comissão Internacional, Dr Cesar Luiz Boguszewski, para
participar da Governance Task Force da Endocrine Society
SBEM – European Society of Endocrinology (ESE)
- European Society of Endocrinology Workshop: atividade científica co-patrocinada e realizada
no 33º CBEM no dia 8 de agosto de 2018. O acordo estabeleceu a vinda de quatro
palestrantes europeus, um com a passagem paga pela European Society of Endocrinology e
o restante dos custos a cargo da SBEM, com recursos captados para a organização do CBEM.
O programa do workshop realizado é o seguinte:
Endocrinology and cancer
08:00-10:00 - Moderadores: Cesar Luiz Boguszewski & Beatriz Santana Soares Rocha
Does sugar give you cancer?
AJ van der Lely (Netherlands)
How important is your endocrine-metabolic status to protect you against cancer
development?
Raul M Luque (Spain)
Update on Therapeutic Approach of Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Tumors
Diego Ferone (Italy)
Does GH increase your risk of cancer?
Jens OL Jorgensen (Denmark)
- O Dr. Cesar Luiz Boguszewski, Presidente da Comissão Internacional, fez parte do Program
Organizing Committee do Congresso Europeu de Endocrinologia realizado em Barcelona
entre os dias 19 e 22 de maio de 2018. A Dra. Ana Luiza Maia foi palestrante no evento, e o
Dr. Cesar presidiu duas sessões do Congresso, além de participar como julgador dos
trabalhos científicos.
- A ESE promoveu mudanças nos seus estatutos criando a categoria de “membros
associados”, permitindo que entidades e organizações científicas não europeias e
internacionais se filiam a ESE com direito a voz, benefícios, mas sem direito a voto. A SBEM
foi convidada e aceitou filiar-se a ESE, e seu processo de filiação foi aprovado no fim de 2017.
SBEM – Growth Hormone Research Society (GRS)
- O Comitê Internacional participou ativamente da captação do Congresso Internacional da
GRS & IGF Societies que é realizado a cada dois anos em diferentes partes do mundo. Pela
primeira vez, o Congresso será realizado no Brasil, na cidade de Foz do Iguaçu, em novembro
de 2020, sob a presidência da Dra. Margaret Cristina da Silva Boguszewski, que também
integra a Diretoria da GRS.
SBEM – International Society of Endocrinology (ISE)
- A Comissão Internacional, juntamente com a Diretoria Nacional, manteve aberto dialógo com
representantes da ISE, mas a SBEM ainda não voltou a se filiar aquela entidade.
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Outras atividades
- A Comissão Internacional tem atuado junto a Diretoria da SBEM e Presidentes de Regionais,
Departamentos e Comissões, colaborando na escolha e convite de palestrantes internacionais
para participação em nossos eventos científicos. Para o CBAEM 2017, em Fortaleza, a
Comissão Internacional viabilizou a vinda do Dr. Sebastian Neggers (Rotterdam, Holanda).
- A Comissão Internacional trabalha na colocação de endocrinologistas sócios da SBEM em
comitês científicos, editoriais, diretoria de entidades internacionais e na programação científica
de eventos internacionais. Temos atualmente sócios da SBEM em Comitês e/ou Diretorias da
Endocrine Society e FELAEN, entre outras, como membros ou como Editor-Associado de
Editorial Boards de revistas internacionais de Endocrinologia, como JCEM e EJE, e temos tido
grande participação na grade científica nos principais Congressos internacionais de
Endocrinologia e de suas sub-especialidades. Essa participação também tem sido
fundamental para aumentar e divulgar a produção científica da Endocrinologia brasileira em
revistas médico-científicas com alto fator de impacto.
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