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Telemedicina e a Cronologia do Debate 
n	Um dos assuntos de destaque neste início de ano foi 
sobre a regulamentação da Telemedicina no Brasil, pro-
posta do CFM. A SBEM acompanhou de perto e monitorou 
os debates sobre o tema. Veja como foi a repercussão do 
assunto e como a Sociedade conduziu a questão. Página 8.

Modulação Hormonal 
n	Após uma reportagem veiculada na televisão, a Socie-
dade divulgou um posicionamento, alertando, mais uma 
vez, que não existe especialista em Modulação Hormonal. 
O comunicado repercutiu nas redes sociais e com reflexos 
na visitação do site da SBEM. Confira o alcance e números 
na página 9

EMBE Curso Online
n	Foi lançado em março o Curso EMBE (Endocrinologia e 
Metabologia Baseada em Exercícios), atividade online à distân-
cia que faz parte do Programa de Educação Médica Continuada 
da Sociedade. A ideia do projeto foi iniciada na gestão anterior. 
Informações na página 6

n	De 21 a 24 de agosto acontece, em Florianópolis, o 
CBAEM e os preparativos para o principal evento no ano 
da SBEM Nacional estão em andamento. O Dr. Alexandre 
Hohl, presidente do Congresso, contou sobre os desafios 
de como tem sido a logística para a realização da ativi-
dade. Confira a entrevista na página 7.
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Um início de ano e de gestão turbu-
lento. Mas também com muitas ideias 

e projetos.
Não consigo pensar em outras pala-

vras para começar este Editorial e tam-
bém meus dois anos de gestão como 
presidente da nossa Sociedade. Nesta 
primeira edição da Folha da SBEM, é 
possível ter uma pequena ideia sobre 
todas as notícias que tiveram destaque 
neste primeiro trimestre de 2019.

Não posso deixar de comentar dois 
pontos em particular: o posicionamen-
to sobre a “Modulação Hormonal” e a 
imensa discussão sobre a Telemedicina. 
No primeiro assunto, o parecer publica-
do pelo Departamento de Endocrinolo-
gia Feminina e Andrologia (DEFA) foi 
apenas o início de uma grande cascata, 
culminando com a publicação da Re-
solução 199/2019 do Conselho Federal 
de Odontologia (CFO). Neste momen-
to, podemos afirmar que a SBEM está 
e continuará lutando contra o abuso da 
prescrição de hormônios, tanto por mé-
dicos como não médicos, e vem atuando 
dentro de diferentes esferas para tentar 
combater os absurdos que vem sendo 
divulgados. No caso da Telemedicina, 
optamos, inicialmente, por uma condu-
ta mais conservadora. Entendemos que 
a Telemedicina é realizada no mundo e 
que existe uma clara necessidade de re-
gulamentação desta prática. Como quase 
tudo em nosso país, esta tentativa de re-
gulamentação veio de maneira abrupta 
e controversa, o que gerou a posterior 
revogação da Medida que a regulamen-
tava. Sabemos que teremos muita discus-

são sobre este assunto e afirmamos que 
a SBEM participará ativamente.

Mas não foram apenas de problemas 
e discussões o nosso primeiro trimestre. 
Dois importantes projetos foram imple-
mentados: o Curso de Endocrinologia 
e Metabologia Baseado em Exercícios 
(EMBE) e o Simpósio Integrado de En-
docrinologia do Exercício (SIEEX). O 
primeiro, uma plataforma inovadora de 
Educação Médica Continuada On line. 
Aulas do mais alto padrão, gravadas por 
alguns dos principais nomes de nos-
sa Sociedade e com uma metodologia 
baseada em exercícios comentados. O 
Segundo, um evento com um objeti-
vo novo: trazer o exercício físico para 
dentro da discussão da Endocrinologia 
e Metabologia. Não posso deixar aqui 
de parabenizar o Dr. Clayton Macedo, 
presidente da Comissão Temporária de 
Endocrinologia do Esporte e do Exercí-
cio (CTEEE) e toda sua comissão pela 
empolgação e pelo belíssimo trabalho. 
O evento foi um grande sucesso.

 Outra notícia de grande relevância 
para a SBEM foi o Fator de Impacto do 
Archives of Endocrinology and Metabo-
lismo (AE&M). Tendo à frente o trabalho 
irretocável do editor Marcello Bronstein 
e de todos os seus Co-Editores, os AE&M 
vêm se fortalecendo como uma das mais 
importantes revistas médicas do Brasil, 
assim como uma das mais prestigiadas 
revistas de Endocrinologia do mundo. 
Não posso deixar de comentar que neste 
ano faz exatos 20 anos da minha primei-
ra publicação, ainda como estudante de 
Medicina e que ajudou a definir o meu 

caminho dentro desta especialidade (Per-
fil epidemiológico do Diabetes Mellitus 
auto-referido em uma zona urbana de 
Juiz de Fora, Minas Gerais. Arq Bras En-
docrinol Metab 1999;43(3):199-204).

E isso foi apenas o começo. 
Teremos ainda muito trabalho nos 

próximos dois anos. Mesmo com to-
das as demandas e responsabilidade, 
não posso deixar de registrar o orgulho 
que é poder trabalhar por nossa Socie-
dade, por nosso Associado e por nossa 
Especialidade. Espero ainda ter pique e 
disposição para novos projetos e para 
novas realizações. Pela SBEM e pela En-
docrinologia.

“Unir para Crescer. Crescer para Va-
lorizar.”

Rodrigo O Moreira
Presidente da SBEM – Biênio 2019/2020
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A partir daí, esta Frente propõe novas le-
gislações e pode alterar aquelas conside-
radas prejudiciais à medicina e à saúde 
da população.

Várias entidades reconhecidas pelo 
CFM, AMB ou Comissão Mista de Es-
pecialidades participam do IBDM. No 
grupo da Frente Parlamentar, também 
podem participar não médicos que te-
nham interesse em defender e contribuir 
com a medicina.

 
As Reuniões e a Participação da 
SBEM

 
Segundo Dr. Neuton, reuniões men-

sais com Instituto têm sido realizadas na 
sede da Associação Médica de Brasília. 
A mais recente aconteceu em fevereiro 
quando o IBDM e as Sociedades Médi-
cas receberam diversos parlamentares 
da nova legislatura. Nela, o Ministro da 
Saúde abordou, em sua fala, as propos-
tas gerais de saúde, a ideia da criação de 
carreira de Estado para os médicos e a 
importância da participação das socie-
dades nestas atividades. 

A SBEM participou dos primeiros 
encontros para entender a dinâmica 
do Instituto, mas só pôde concluir sua 
filiação após a aprovação do Conselho 
Deliberativo da Sociedade, na reunião 
no CBEM 2018.

Para o endocrinologista é de extre-
ma importância essa filiação da SBEM, 
pois é uma oportunidade da Socieda-
de elencar suas demandas, sejam elas 
de pesquisas ou de defesa profissional, 
que precisem de participação legislati-
va ou de acesso a outras instâncias do 
Poder Público. “Fazer parte do projeto 
contribui para que a SBEM seja ouvida, 
e também permite que ela compreenda 
e acompanhe as demandas de outras 
entidades, especialidades e instituições, 
buscando sempre trabalhar a favor da 
saúde.” n

N os últimos anos, a SBEM Nacional e 
as demais sociedades médicas per-

ceberam a necessidade de ter voz dentro 
do Congresso Nacional, para discutir e 
melhorar as atuais políticas públicas de 
saúde.  Essa realidade estimulou, no final 
de 2017, a criação do Instituto Brasil de 
Medicina (IBDM) e da Frente Parlamen-
tar de Medicina.

O Dr. Neuton Dornelas, secretário 
executivo da SBEM, explicou que a 
criação desses dois grupos se deu por-
que algumas mudanças, envolvendo as 
principais políticas públicas do país, es-
quentaram os debates e trouxeram muita 
inquietação aos médicos e às sociedades 
médicas. Aliado a isso, ainda havia a res-
trição dos Conselhos Federal e Regional 
de Medicina, por serem autarquias, de 
avançarem muito em questões políticas. 
De alguma maneira, as Sociedades tam-
bém têm suas limitações.

 
O IBDM e a Frente Parlamentar

 
As propostas surgiram para interme-

diar as relações das Instituições de Saúde 

SBEM, IBDM e a Frente Parlamentar de Medicina

Dr. Neuton Dornelas, à direita com membros da IBDM

junto ao Parlamento Brasileiro. Eles tra-
balham em conjunto para fazer com que 
os questionamentos e sugestões dos es-
pecialistas cheguem aos parlamentares.

O principal objetivo do IBDM é re-
ceber as demandas da medicina e, junto 
com os membros vinculados à Frente 
Parlamentar, analisar as questões que 
serão discutidas no Congresso Nacional. 

A SBEM participou dos 

primeiros encontros para 

entender a dinâmica do 

Instituto e a filiação foi feita 

após a aprovação do Conselho 

Deliberativo da Sociedade, na 

reunião no CBEM 2018.
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CAAEP 2019 

A SBEM e a Sociedade Brasileira 
de Pediatria (SBP) disponibili-

zaram o edital da prova para obten-
ção do Certificado de Área de Atua-
ção em Endocrinologia Pediátrica 
- CAAEP 2019. O documento pode 
ser encontrado no site da Nacional 
e do Departamento de Endocrino-
logia Pediátrica,  junto com a ficha 
de inscrição. 

Neste ano, a Sociedade Brasilei-
ra de Pediatria é a responsável pela 
realização do exame, que acontece 
na Costa do Sauípe Parques e Resort 
/ Costa do Sauípe, Mata de São João 
- BA, nos dias 28 e 29 de maio. As 
inscrições devem ser feitas até o dia 
10 de abril de 2019.  

A primeira etapa, no dia 28, será 
com prova prática. Serão abordados 
assuntos relacionados à Endocrino-
logia Pediátrica, avaliados no for-
mato de casos clínicos ou questões 
diretas. A outra parte do exame, no 
dia 29, é a avaliação teórica.

Será atribuída nota com valor 
máximo de 100 (cem) pontos, sen-
do considerado aprovado na prova 
o candidato que tiver nota igual ou 
superior a 60 (sessenta) pontos. n

N o dia 1 de março, a SBEM publicou 
no site da Sociedade, divulgou nas 

redes sociais e enviou boletins eletrôni-
cos, informações sobre o edital para a 
Prova de Título de Especialista em Endo-
crinologia e Metabologia (TEEM 2019). 
Os exames acontecem nos dias 4 e 5 
de maio no Centro de Eventos São Luís, 
na Avenida Paulista, em São Paulo. As 
inscrições foram encerradas em 25 de 
março.

Para quem não teve a oportunidade-
de acessar, o Edital, a ficha de inscrição 
e demais informações estão no link.

Após a publicação, a SBEM Nacional 
recebeu diversas consultas e pedidos de 
esclarecimento, que ocasionaram reu-
niões da Nacional com a Comissão do 
TEEM, presidida pelo Dr. Josivan Lima 
(foto). Logo depois foi emitido um novo 
comunicado onde a SBEM explicou que 
pontos do edital são definidos pela As-
sociação Médica Brasileira (AMB) e não 
pela Sociedade. 

Com intuito de auxiliar os candidatos 
a SBEM criou um grupo com os inscritos, 
que receberam, por email,  informações 

Informes sobre os 
Procedimentos da  
Prova do TEEM

e lembretes para auxiliar no processo 
de inscrição. 

No site da SBEM foram publicados 
todos os esclarecimentos. Acesse. n
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Dr. Josivan Lima
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Anuidade

F ique atento ao vencimento da anuida-
de de 2019. Este ano, o valor foi de-

finido em R$ 620,00 e o sócio da SBEM 
deve efetuar o pagamento até o dia 31 
de maio. O processo é feito, apenas, pelo 
sistema online PagSeguro, disponível na 
área restrita do site da entidade.

Se você já tiver conta no Pagseguro, 
não será necessário preencher nova-
mente CPF, endereço etc. É importante 
lembrar que o sistema envia automatica-
mente a informação do pagamento para 
a Sociedade, com isso não é necessário 
que o associado encaminhe o compro-
vante.

Entre os benefícios de ser um sócio 
da SBEM estão os valores diferenciados 
em diversos eventos científicos, inclusi-
ve o Congresso Brasileiro de Atualiza-
ção em Endocrinologia e Metabologia, 
que acontece em agosto deste ano e 
demais atividades dos Departamentos. 
Outra vantagem importante é o acesso 
aos cursos online (recém lançado) e aos 
diversos webmeetings, que acontecem 
durante o ano. Além disso, o associado 
adimplente está presente na “Busca de 
Médicos”, uma área com cerca de 30 mil 
visitas por ano no site da SBEM.

Para efetuar o pagamento, acesse 
a área restrita do site da SBEM

Hierarquia de Eventos

T odo início de ano, a SBEM recebe 
diversas solicitações para divulgação 

de atividades científicas. Regularmente 
são publicadas na Folha da SBEM e nas 
redes sociais da Sociedade, as regras a 
serem usadas nos canais de comunica-
ção. Essas orientações foram definidas 
em reuniões da diretoria e em oficinas 
de trabalho.

A ordem de prioridade de divulga-
ção de eventos é a seguinte: Congres-
sos Nacionais, promovidos pela SBEM 
(CBEM e CBAEM); em seguida, eventos 
dos Departamentos. Depois, os organi-
zados em conjunto por várias Regionais 
e os organizados pelas Regionais, indi-
vidualmente.

É importante lembrar que a  SBEM 
não publica eventos de organizações 
pessoais nem de empresas em seus veí-
culos e os boletins eletrônicos exclusivos 
de congressos são autorizados, apenas, 
para o CBEM e CBAEM. A divulgação 
das atividades das Regionais e Departa-
mentos são sempre enviadas em conjun-
to, via boletim eletrônico.

As coberturas de eventos médicos se-
guem as seguintes normas: Eventos da 
Nacional e de Departamentos são finan-
ciados pela SBEM Nacional. Regionais 
que desejarem cobertura da reportagem 
do site da SBEM devem cobrir as des-
pesas da equipe de reportagem para os 
devidos locais de eventos. A divulgação 
nas redes sociais da Nacional seguem 
os mesmos padrões de prioridade, sem-
pre com mais destaque para o CBEM e 
CBAEM.

Na homepage e redes sociais a pu-
blicação acontece por ordem de datas 
importantes, como vencimento de ins-
crições e trabalhos. 

Confira a íntegra da Hierarquia de 
Eventos da entidade no site.

Números do Site 

N os três primeiros meses do ano fo-
ram publicados, no site da SBEM, 

34 novas notícias, eventos, campanhas 
e comunicados da entidade. O conteú-
do totalizou mais de 1 milhão e 800 mil 
acessos, com destaque para o número de 
visitas via dispositivos móveis, chegando 
aos 75% do total. 

Nesse período, o público continua 
sendo o maior responsável pelos aces-
sos. As 10 páginas mais lidas são todas 
voltadas para esclarecimentos sobre di-
versas doenças, totalizando mais de 500 
mil páginas lidas. O “Alerta SBEM: Não 
Existe Especialista em Modulação Hor-
monal”. Foram mais de 25 mil visualiza-
ções na página, além do amplo alcance 
também nas mídias sociais da Socieda-
de. O monitoramento é constante para 
entender as principais necessidades dos 
leitores.

Fo
to

: C
el

so
 P

up
o

Fo
to

: a
yz

ek
/s

hu
tte

rs
to

ck

5

no  
12

1 
- 

m
ar

ço
 d

e 
20

19

SBEM INFORMA

https://www.endocrino.org.br/area_cientifica/
https://www.endocrino.org.br/area_cientifica/
https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=27941:2018-11-01-13-18-40&catid=3
https://www.endocrino.org.br/hierarquia-de-eventos/
https://www.endocrino.org.br/hierarquia-de-eventos/


Uma das novidades da SBEM este ano 
é o Curso EMBE (Endocrinologia e 

Metabologia Baseada em Exercícios), 
que faz parte do Programa de Educa-
ção Médica Continuada da Sociedade. 
O projeto foi lançado oficialmente nes-
te mês de março. Foram seis meses de 
preparação, iniciada ainda na gestão do 
Dr. Fábio Trujilho (2017-2018), para ofe-
recer aos associados e especialistas, de 
diversas regiões do país, uma proposta 
diferente e inovadora.

Com a plataforma online do EMBE, 
médicos de várias partes do Brasil terão 
a chance de uma atualização científica 
e capacitação de qualidade, utilizando 
uma metodologia ativa e moderna.

 
O Curso

 
O diferencial do EMBE é ser mais do 

que uma aula à distância. Ele oferece ao 

aluno um conteúdo baseado em exercí-
cios (discussão de casos clínicos e ques-
tões de múltipla escolha), retirados de 
provas anteriores do Título de Especia-
lista em Endocrinologia e Metabologia 
(TEEM).

De acordo com o presidente da 
SBEM Nacional, Dr. Rodrigo Moreira, 
serão 10 módulos de quatro aulas, que 
abordarão os principais temas da En-
docrinologia e Metabologia: diabetes, 
tireoide, neuroendocrinologia, adrenal, 
metabolismo ósseo, obesidade, endo-
crinologia feminina e andrologia, en-
docrinologia pediátrica e dislipidemia 
e aterosclerose.

O corpo docente conta com impor-
tantes nomes da SBEM e da Endocrino-
logia e Metabologia brasileira. Entre os 
professores estão, além do presidente da 
Nacional, os doutores: César Bogusze-
wski (vice-presidente), Paulo Miranda 

(tesoureiro), Madson Almeida (presiden-
te do Departamento de Adrenal e Hiper-
tensão), Cynthia Valério (presidente do 
Departamento de Dislipidemia e Ateros-
clerose), Mônica de Oliveira (presiden-
te do Departamento de Endocrinologia 
Feminina e Andrologia), Miguel Madeira 
(presidente do Departamento de Meta-
bolismo Ósseo e Mineral), Erika Parente 
(presidente da Comissão de Campanhas 
Públicas) e Fábio Trujilho (presidente 
da Comissão de Estatutos, Regimentos 
e Normas).

O projeto está sendo ajustado para 
que, em breve, simulados e outras ati-
vidades sejam inseridos no Programa. 
Por enquanto, apenas as aulas estarão 
disponíveis.

Para participar acesse o site do Pro-
grama. Outras informações devem ser 
solicitadas no e-mail: secretaria@edito-
raclannad.com.br. n

SBEM Lança o Curso EMBE
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H á algum tempo a SBEM passou a 
agendar, anualmente, congressos 

de grande porte. Este ano é a vez do 
CBAEM 2019, que acontece em Floria-
nópolis. 

O Dr. Alexandre Hohl, presidente do 
evento e membro da Comissão de Co-
municação Social da SBEM, fala sobre 
os desafios e como o aprendizado dos 
últimos anos está ajudando na produção 
da logística do evento. 

Ele explica porque é tão importan-
te estar presente ao Congresso entre os 
dias 21 a 24 de agosto. 

Congresso Brasileiro 
de Atualização 2019
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Folha da SBEM: Depois de diversas ati-
vidades de grande porte realizadas pela 
Regional, quais os aprendizados para o 
CBAEM 2019?

Dr. Alexandre Hohl: A Regional Santa 
Catarina tem experiência com todos os 
congressos e eventos que já foram feitos 
dentro da SBEM. Desde um congresso 
brasileiro, no formato do CBEM, em 
2004, passando por eventos regionais 
como EndoSul - que engloba os três es-
tados da região Sul -, até atividades de 
Departamentos, como o Encontro Bra-
sileiro de Tireoide (EBT). Esse aprendi-
zado é cumulativo e auxilia no entendi-
mento da logística da cidade, alcançando 
os melhores resultados, seja na hotelaria, 
transporte ou centro de convenções. O 
próprio Convention Bureau evoluiu nes-
tes últimos 20 anos, e fornece ferramen-
tas de informações sobre o turismo e a 
recepção das pessoas. Todo o time de 
Santa Catarina utiliza esse conhecimento 
para melhor atender, receber, acolher e 

Folha da SBEM: Há algum tempo que 
a SBEM procura fortalecer a realiza-
ção anual de um grande congresso. O 
CBAEM atualmente chegou nesse pata-
mar?

Dr. Alexandre Hohl: Indubitavelmen-
te. O CBAEM não deve ser visto como 
maior ou menor. Teremos conferências, 
simpósios, workshops, meet the profes-
sor e mesas redondas, ou seja, tudo o 
que compõe um evento e traz conheci-
mento científico. Precisamos de eventos 
anuais porque a informação precisa ser 
anual. A informação científica, por meio 
de internet, é importantíssima, mas não 
substitui o contato pessoal. Ela não muda 
a importância da conversa ou da troca 
entre os colegas, onde as dúvidas são 
tiradas após a realização de cada aula. 

Folha da SBEM: No dia 10 de maio es-
tarão encerradas as inscrições para o 
envio de trabalhos. Qual a importância 
de participarem?

Dr. Alexandre Hohl: Todo Congresso 
tem apresentação de trabalhos científi-
cos, e é um dos seus momentos impor-
tantes. Pensando que o CBAEM  2019 
é a principal atividade da Endocrinolo-
gia e Metabologia deste ano, se torna 
o principal foco de apresentações da 
nossa especialidade médica. É funda-
mental que serviços de pesquisa, resi-
dências médicas, mandem seus projetos 
para que eles possam ser apresentados 
e discutidos. 

A informação, a ciência, precisa ser 
divulgada. A apresentação do trabalho 
científico, seja na forma de pôster ou em 
comunicação oral, como tema livre oral, 
é uma das formas mais ricas de melho-
rar o nosso raciocínio clínico, além de 
melhorar o trabalho que aquele pesqui-
sador está fazendo, com sugestões e crí-
ticas construtivas. O estímulo é grande 
para que os trabalhos sejam enviados até 
a data limite. n

estar junto com os colegas endocrinolo-
gistas de todo Brasil.

Folha da SBEM: Depois de várias trans-
formações, como vê o CBAEM hoje?

Dr. Alexandre Hohl: O CBAEM é um 
congresso. Antigamente, tínhamos um 
curso com característica de ser obriga-
toriamente menor. Isso não acontece 
mais. O CBAEM é um Congresso Brasi-
leiro de Atualização, que intercala com o 
Congresso Brasileiro de Endocrinologia 
e Metabologia (CBEM), e tem todas as 
possibilidades de debates de um evento 
científico. Ele não é maior nem menor, 
ele é diferente. Em todos os sentidos, 
queremos que a ciência seja feita, que 
o médico possa ter um um tempo para 
confraternizar e consiga ampliar seus 
conhecimentos para tratar melhor o seu 
paciente com o que será aprendido nesta 
edição de 2019.

Folha da SBEM: Quais os desafios na 
montagem da programação?

Dr. Alexandre Hohl: A experiência de 
ter sido vice-presidente da SBEM, e de-
pois de ter sido presidente da Nacional, 
é interessante porque pude me dedicar, 
durante dois anos à programação cientí-
fica de toda a Sociedade. Sempre tive o 
cuidado de ter uma abrangência da par-
ticipação de todos os lugares do país, e 
tendo o cuidado - nos dois grandes con-
gressos -  de valorizar as pessoas daque-
les estados. Em cada evento, é importante 
lembrar que aquele local é o anfitrião, é o 
que abre as portas, estende o tapete para 
receber as pessoas, e isso foi feito com 
primazia, tanto em Fortaleza, no evento 
coordenado pela Dra. Cristina Façanha 
(CBAEM 2017), como em Belo Horizon-
te, com o CBEM 2018, presidido pelo Dr. 
Paulo Miranda. É super importante que a 
parte científica traga os maiores nomes da 
endocrinologia brasileira, os endocrino-
logistas sócios da SBEM, pois esse é um 
evento da Sociedade.

Dr. Alexandre Hohl
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Em cerca de 20 dias, as mudanças so-
bre a telemedicina chegaram, causa-

ram grande impacto e voltaram, quase, 
à estaca zero. Assim foi o retrospecto no 
mês de fevereiro em relação à Resolu-
ção 2.227/18 sobre a regulamentação da 
Telemedicina no Brasil, proposta pelo 
Conselho Federal de Medicina. 

Logo que a notícia foi divulgada, as 
conversas nos mais diversos grupos de 
endocrinologistas pelo Whatsapp e no 
Facebook não paravam. A palavra mais 
usada nas conversas entre os profissio-
nais de saúde era “surpresa” pela deci-
são, sem um amplo debate. 

Antes de tomar qualquer atitude e 
emitir a posição da SBEM, a Diretoria da 
Nacional e as Comissões de Comunica-
ção e Defesa Profissional monitoraram 
as notícias e opiniões dos endocrinolo-
gistas, acompanhando de perto os fó-
runs online, as reuniões no Conselho e 
a abertura da Consulta Pública para o 
recebimento das sugestões. Depois, foi 
realizada uma reunião em conjunto com 
a Sociedade Brasileira de Diabetes para 
a apresentação de um posicionamento 

em conjunto, o que daria mais força aos 
comentários e observações das duas So-
ciedades Científicas. 

Durante esse processo surgiu a úl-
tima informação sobre a sessão plená-
ria extraordinária (realizada no final de 
fevereiro), onde o Conselho oficializou 
a revogação da Resolução 2.227/2018. 
A atitude surgiu em função das quase 
1.500 sugestões recebidas pelo CFM ao 
abrir uma consulta pública no site que, 
inicialmente, iria até o dia 7 de abril, mas 
foi cancelada. 

Todo o processo começaria  
de novo

O Comunicado foi publicado no site 
da SBEM e divulgado nas redes sociais 
da Sociedade, com a assinatura dos 
presidentes da SBEM e SBD, respectiva-
mente Dr. Rodrigo Moreira e Dra. Her-
melinda Pedrosa. No texto (que pode 
ser acessado neste link, foi incluída 
toda a cronologia do problema, desde 
a nota de esclarecimento do CFM, em 
5 de fevereiro, passando pelo II Fórum 

de Telemedicina (cuja transmissão está 
disponível no Youtube do CFM) , no dia 
7 de fevereiro. 

Enquanto as discussões dentro das 
Sociedades aconteciam, no dia 19, a Asso-
ciação Médica Brasileira (AMB) convocou 
uma Reunião Extraordinária de seu Con-
selho Científico, para discutir o mesmo 
tema. Após esse encontro, a AMB decidiu 
enviar uma Carta às Sociedades Médicas 
e Federadas solicitando a posição de cada 
uma delas, entre eles a revogação imedia-
ta da Resolução ou prorrogação do prazo 
de implementação da Resolução para um 
período mínimo de 6 meses. 

A revogação aconteceria no dia 22 
de fevereiro. Mesmo assim os debates e 
reuniões sobre a Resolução continuam 
acontecendo, com um acompanhamen-
to de perto feito pelas Comissões da 
SBEM envolvidas na questão. 

As discussões em diversos veículos 
de comunicação permanecem, com ar-
tigos e opiniões emitidas para que o 
assunto permaneça em alta e a pres-
são para uma decisão adequada seja 
feita. n

CFM e as Resoluções sobre a Telemedicina
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Posicionamento sobre Modulação 
Hormonal: A Repercussão
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N os dois primeiros meses do ano o 
tema “Modulação Hormonal” ga-

nhou destaque nas mídias sociais e no 
site da SBEM. A repercussão do assunto 
ocorreu depois de uma entrevista, vei-
culada pela TV Verdes Mares (afiliada 
da TV Globo), com um profissional não 
médico que se declarou especialista em 
reposição. Foram abordados diversos 
pontos que não encontram respaldo na 
Medicina Baseada em Evidências ou nas 
principais diretrizes, Guidelines e reco-
mendações sobre o assunto.

No dia 4 de janeiro, a SBEM se po-
sicionou sobre o problema e publicou 
no site a reportagem “Alerta SBEM: Não 
Existe Especialista em Modulação Hor-
monal”, assinada pelos Dr. Rodrigo O. 
Moreira, presidente da Sociedade, e Dra. 
Mônica de Oliveira, presidente do De-
partamento de Endocrinologia Feminina 
e Andrologia da SBEM.

Assim que publicada a reportagem 
foi compartilhada no Facebook e Ins-
tagram da entidade, e os números mos-
tram a importância e a relevância do as-
sunto. Na fanpage da SBEM, foram mais 
de 57 mil pessoas alcançadas, com seis 
mil reações, 9.300 interações e 880 com-
partilhamentos. Foi a postagem de maior 
repercussão publicada no Facebook da 
SBEM, este ano. É importante lembrar 
que nenhuma dessas publicações foi 
impulsionada ou paga para ampliar o 
número de pessoas que receberiam a 
informação. O alcance foi totalmente 
orgânico. 

Outras duas postagens vieram em se-
guida e ambas também tiveram números 
significativos. A Sociedade fez um agra-
decimento no Facebook com o apoio à 

As duas postagens somaram mais de 800 
curtidas e 17 comentários. Assim como 
no Facebook, a SBEM não impulsionou 
ou patrocinou nenhuma das publica-
ções. A decisão de realizar alguns im-
pulsionamentos para ampliar o alcance 
já está na pauta das reuniões da Diretoria 
da Nacional e também da Comissão de 
Comunicação Social. 

Confira, nos links abaixo, a divul-
gação e a repercussão das reportagens 
sobre a Modulação Hormonal. n

. Alerta SBEM: Não Existe Especialista em Modulação Hormonal
. SBU: Apoio sobre Posicionamento da SBEM “Modulação Hormonal”
. CFO Divulga Resolução Proibindo Modulação Hormonal

divulgação na primeira postagem e in-
formou o apoio da Sociedade Brasileira 
de Urologia. A interação do público foi 
grande. Estas duas publicações soma-
ram mais de 44 mil pessoas alcançadas 
e 2.350 reações. 

No Instagram o público também in-
teragiu. No total, foram 3.776 pessoas 
alcançadas na postagem, com 763 curti-
das e 18 comentários, parabenizando a 
posição da SBEM em relação ao assunto. 
Outras duas publicações também tive-
ram destaque: o da Sociedade Brasileira 
de Urologia e a proibição da prática feita 
pelo Conselho Federal de Odontologia. 

Na fanpage da SBEM, foram 

mais de 57 mil pessoas 

alcançadas, com seis mil 

reações, 9.300 interações e 

880 compartilhamentos. Foi a 

postagem de maior repercussão 

publicada no Facebook da 

SBEM, este ano.

Dra. Mônica Oliveira
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A conteceu nos dias 22 e 23 de março 
o Simpósio Integrado de Endocri-

nologia do Exercício (SIEEx), no Hotel 
Blue Tree Premium Morumbi, em São 
Paulo. A programação foi composta por 
tópicos relacionados às particularidades 
do exercício físico aplicado às doenças 
endocrinológicas e metabólicas. 

Estiveram na coordenação geral do 
evento: Dr. Rodrigo O. Moreira, presi-
dente da SBEM Nacional; Dra. Herme-
linda  Pedrosa, presidente da Socieda-
de Brasileira de Diabetes (SBD); e Dr. 
Clayton L.D. Macedo, coordenador da 
CTEEE (Comissão Temporária da En-
docrinologia do Exercício e Esporte) da 
SBEM e do Departamento de Atividade 

Física da SBD.
Os debates tiveram como objetivo 

pontuar o momento certo quanto ao 
uso dos suplementos para aumentar o 
rendimento no esporte e mellhorar a 
composição corporal. A SBEM reforça 
a importância dos profissionais da área 
estarem aptos a ajudar os pacientes com 
informações e esclarecimentos. 

O atleta transgênero; câncer e exercí-
cio físico; doping no esporte competiti-
vo; obesidade e exercício; o jovem atle-
ta com baixa estatura foram alguns dos 
temas abordados durante os dois dias 
do evento. 

O SIEEX contou com a participação 
dos seguintes especialistas: Dr. Rodrigo 

SIEEx: Simpósio Integrado de  
Endocrinologia do Exercício

de Oliveira Moreira, Dr. Clayton Luiz 
Dornelles Macedo, Dra. Hermelinda 
Pedrosa, Dr. Alexandre Hohl, Dr. Fer-
nando Carmelo, Dr. Yuri Galeno, Dr. 
Ricardo Oliveira, Dr. Wellington Santa-
na, Dra. Andrea Fioretti, Dr. Tales de 
Carvalho, Dra. Karen de Marca, Dra. 
Tatiana Camargo, Dr. Evandro Portes, 
Dr. Felipe Gaia, Dr. William Komatsu, 
Dr. Elson Asevedo, Dr. Fulvio Thoma-
zelli, Dr. Licio Velloso, Dr. Fábio Moura, 
Dra. Karen Pachon, Dra. Marise Laza-
retti, Dra. Dolores Pardini, Dr. Flávio 
Cardegiani, Dr. Márcio Krakauer, Dra. 
Denise Franco, Dr. Wellington Santana 
e Dr. Bruno Helman.  n
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A SBEM Nacional informa que foi di-
vulgado, recentemente, pela InCi-

ties Journal Citation Reports, o Fator de 
Impacto dos Archives of Endocrinology 
and Metabolism (AE&M): 2,38. Este é o 
maior FI obtido pela Revista desde sua 
indexação, e ressalta a importância e a 
qualidade dos artigos que estão sendo 
publicados. 

A Diretoria da Nacional parabenizou 
o Dr. Marcello D. Bronstein, editor-chefe 
dos AE&M, e todos os co-editores, pelo 
excelente trabalho realizado com a Re-
vista nos últimos anos. 

O Dr. Marcello ressalta a importância 
da exigência da língua inglesa e redução 
de relatos de casos na elevação do fator 
de impacto dos AE&M. Ele  dedica esta 
conquista aos seus co-editores, revisores 

e a todos os membros da SBEM.
O Dr. Rodrigo Moreira, presidente 

da SBEM, enfatizou que o corpo Edito-
rial dos AE&M, hoje, estão no mesmo 
nível de qualquer publicação de grande 
porte dos Estados Unidos ou da Europa. 
Além disso, a diretoria também parabe-
niza os revisores e o todos os demais 
envolvidos, como a funcionária Rose-
laine Monteiro, que trabalham inces-
santemente para garantir a qualidade 
do projeto. 

Entre as mudanças, que aconteceram 
em fevereiro deste ano, está a decisão de 
não ter mais a edição impressa da publi-
cação. A partir de agora, a revista passa 
a ser somente eletrônica, que teve como 
motivação questões ligadas à sustenta-
bilidade, além do impacto financeiro. n

Fator de  
impacto 

2,38

F isiologia Óssea; Vitamina D; Cálcio; 
Fósforo; Densitometria Óssea,  Inves-

tigação da Osteoporose; e Tratamento da 
Osteoporose serão alguns dos assuntos 
abordados na terceira edição do Curso 
Itinerante de Imersão em Metabolismo 
Ósseo (CIMO 2019). 

O evento é uma iniciativa do De-
partamento de Metabolismo Ósseo da 
SBEM, e acontecerá ainda no primeiro 
semestre deste ano, nos dias 10 e 11 de 
maio, no Hotel Prodigy Santos Dumont, 
no Rio de Janeiro. Coordenado pelo Dr. 
Miguel Madeira, a edição anterior do cur-

so  contou com a participação de 400 
especialistas.

De acordo com o presidente do even-
to e do Departamento, Dr. Miguel Ma-
deira, 2019 seguirá o mesmo formato do 
curso anterior, que está, inclusive, ser-
vindo de referência para outras ativida-
des científica feitas pela SBEM. 

As inscrições para o CIMO podem 
ser feitas no site do evento.. A próxima 
data de vencimento com desconto será 
no dia 24 de março. Toda a programação 
científica, detalhada, também pode ser 
encontrada na página. n

Imersão em 
Metabolismo 
Ósseo

Novo Fator de Impacto dos AE&M

Dr. Miguel Madeira
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O primeiro trimestre do ano começou 
com a definição da programação 

anual das Campanhas Públicas da SBEM 
e com duas datas já com atividades reali-
zadas, sendo 28 de fevereiro para Doen-
ças Raras e 8 de março com o Dia Inter-
nacional da Mulher. 

Em fevereiro, a Dra. Erika Parente, 
presidente da Comissão de Campanhas 
Públicas, enviou um informe para todos 
os presidentes de Regionais e Departa-
mentos com a proposta a ser discutida e 
planejada para os temas em 2019. 

As campanhas ficaram definidas da 
seguinte forma:

•. 28 de fevereiro - Dia Mundial das 
Doenças Raras - realizada

•. 8 de março - Dia internacional da 
Mulher - apoio do Departamento de 
Endocrinologia Feminina e Androlo-
gia - realizada

•. 25 de maio - Dia internacional da 
Tireoide - apoio e realização Depar-
tamento de Tireoide

•. 15 de julho - Dia Nacional do Ho-
mem - apoio do Departamento de En-
docrinologia Feminina e Andrologia

•. 8 de agosto - Dia de Combate ao Co-
lesterol

•. 11 de outubro - Dia Mundial da Obe-
sidade - apoio e realização da Asso-
ciação Brasileira para o Estudo da 
Obesidade e Síndrome Metabologia 
- Departamento de Obesidade

•. 18 de outubro - Dia Mundial da Me-
nopausa  - apoio do Departamento de 
Endocrinologia Feminina e Androlo-
gia

•. 20 de outubro - Dia Mundial da Os-
teoporose - apoio e realização De-
partamento de Metabolismo Ósseo e 
Mineral

•. 14 de novembro - Dia Mundial do 
Diabetes - apoio e realização Socie-

Campanhas Públicas em 2019

dade Brasileira de Diabetes - Depar-
tamento de Diabetes.
 
Em função do crescimento e do al-

cance das campanhas, a Dra. Erika in-
cluiu, neste biênio, mais três endocrino-
logistas para acompanhar e dar apoio à 
nível nacional, as doutoras Alina Feitosa, 
Carolina Ferraz e Mariana Guerra.

“Demos início com o Dia Mundial 
das Doenças Raras e Dia Internacional 
da Mulher e, como os dois temas não 
possuem Departamentos específicos, a 
proposta foi mostrar a preocupação da 
SBEM em divulgar informações ao pú-
blico”, explicou a Dra. Érika. 

A recomendação para os presidentes 
das Regionais é que utilizem conteúdos, 
publicados no site e redes sociais da 
SBEM, enviando à imprensa e utilizan-
do as redes sociais locais. É importante 
colocar os links do site da SBEM como 
fonte/reprodução, para ampliar o alcan-
ce da informação ao público. nDra. Erika Parente
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Atividades da SBEM DF

C oquetel de confraternização e even-
to de Imersão Científica – Polêmicas 

em Endocrinologia marcam o início de 
ano na SBEM-DF. A primeira atividade 
foi realizada em 16 de fevereiro e apre-
sentou a nova diretoria e a programação 
da Regional. A segunda aconteceu nos 
dias 15 e 16 de março, na Associação Mé-
dica de Brasília (AMB).

“Polêmicas em Endocrinologia” - foi 
uma das atividades citadas pelo presi-
dente da Regional, Dr. João Lindolfo, 
no coquetel de apresentação da nova 
gestão, que surgiu de uma parceria da 
SBEM-DF com a AMB.

O evento contou com a participação 
das doutoras Hermelinda Pedrosa, Elai-
ne Costa e Valéria Guimarães. n

13ª Edição do COPEM

Um dos principais eventos da 
SBEM-SP é o Congresso Paulis-

ta de Endocrinologia e Metabolo-
gia. O deste ano, presidido pelo Dr. 
João Roberto Maciel, acontece de 16 
a 18 de maio, no Centro de Con-
venções Frei Caneca, e as inscrições 
com desconto podem ser feitas até 
10 de abril.

Além de conferências e simpósios 
com os temas atuais da área, o evento 
também tem a entrega dos Prêmios 
Pesquisador Sênior, Professor Eméri-
to e Jovem Pesquisador. A Dra. Ana 
Claudia Latrônico, o Dr. José Antunes 
Rodrigues e a Dra. Maria Izabel Chia-
molera (presidente do Departamento 
de Endocrinologia Básica e vice-pre-
sidente da Comissão de Desregula-
dores Endócrinos da SBEM Nacional) 
serão os premiados. n

Congresso da ABESO 

A spectos práticos relativos ao trata-
mento com mudança de estilo de 

vida, farmacoterapia, cirurgia bariátrica 
e manejo das complicações metabólicas 
serão assuntos discutidos no XVIII Con-
gresso Brasileiro de Obesidade e Síndro-
me Metabólica. O evento acontece de 18 
a 20 de abril, no Hotel Transamérica, em 
São Paulo. A Dra. Cintia Cercato é a pre-
sidente desta edição. 

Um dos nomes internacionais con-
firmados é do Dr. Eric Ravussin (Loui-
siana State University), especialista em 
obesidade e diabetes. O envio de traba-
lhos científicos está encerrado. As ins-
crições podem ser feitas no site: www.
abeso2019.com.br. n

Endocrinologia, Mídias Sociais e EndoCeará

A Regional da SBEM-CE realizou no dia 
16 de março, das 8h às 12h30, um 

Workshop sobre mídias sociais voltadas 
aos médicos médicos. O evento aconte-
ceu no Auditório do Scopa Platinum, For-
taleza, Ceará. 

Ética; como usar esse canal de divul-
gação; e ferramentas e aplicativos foram 
os assuntos abordados durante o curso, 
com várias atividades práticas. A Dra. 
Karina Sodré, presidente da Regional, e 
a jornalista Cristina Dissat, da comuni-

cação da SBEM, foram as responsáveis 
pelas palestras e aulas práticas. 

Já em agosto é a vez do Encontro 
Cearense de Endocrinologia e Diabetes 
que está recebendo os últimos detalhes. 
O evento será no Hotel Praia Centro, nos 
dias 8 e 9,  priorizando a abordagem prá-
tica das doenças com enfoque na con-
duta. A Comissão Executiva é presidida 
pela Dra. Lilian Loureiro. Informes sobre 
inscrições serão divulgados em breve. n

CCEM em Balneário 
Camboriú

L evar a melhor experiência para o 
congressista. Esse é o objetivo da 

Dra. Cristina Schreiber, presidente do 
Congresso Catarinense de Endocrino-
logia e Metabologia. O evento será em 
6 de abril, no Hotel Mercure Camboriú, 
em Balneário Camboriú. A iniciativa é 
da SBEM-SC.

Os doutores Alexandre Hohl, Dalis-
bor Weber e Fúlvio Thomazelli são os 
palestrantes já confirmados. O evento 
terá simpósios sobre diabetes, tireoi-
de, gônadas, endocrinologia geral, ati-
vidade física e suplementação; e mini 
conferências sobre osteometabolismo 
e obesidade.

O prazo para se inscrever com des-
conto termina no dia 30 de março. Ins-
crições no site do evento. n
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EndoRio em Agosto 

A Regional da SBEM-RJ promoverá 
mais uma edição do EndoRio, nes-

te ano. O evento acontecerá nos dias 
2 e 3 de agosto, e é coordenado pela 
presidente da SBEM Rio, Dra. Giselle 
Taboada. 

A data limite para envio de traba-
lho é no dia 19 de maio, Na programa-
ção - também no www.endorio.com.
br - temas como: Gônadas, Consenso 
- hipogonadismo masculino Avaliação, 
Ultrassonográfica dos nódulos, Oftal-
mopatia de Graves, Pediatria, Hiper-
plasia adrenal congênita, Osteoporose, 
Suplementação e atividade física. Mais 
uma vez, na programação um simpósio 
é definido pelo associado. n EndoRecife

A próxima edição do EndoRecife 
será realizada entre os dias 27 

e 29 de junho. O evento aconte-
ce no Hotel Summerville, em Por-
to de Galinhas, em Pernambuco. 
Promovido pela SBEM-PE, é presi-
dido pelo Dr. Lucio Vilar.  

Estão confirmados três nomes 
internacionais da área de Endo-
crinologia: Dr. Dale Abel (Depart-
ment Executive Officer, Depart-
ment of Internal Medicine), Dra. 
Jennifer A. Sipos, (diretora do the 
Benign Thyroid Disorders Program 
at The Ohio State University) e Dr. 
John Bilezikian, professor do Pres-
biterian Medical Center. Através do 
site www.endocrinologiape.com.br 
é possível conferir a programação 
completa e fazer inscrição.  n

C idade histórica, arte e ecologia. Esse 
é o cenário para quem participar do 

6° Endo Centro Oeste e do 13ª Congrego, 
de 20 a 23 de junho. Os eventos são da 
SBEM-GO e acontecem na Pousada dos 
Pirineus, em Pirenópolis/GO. O presi-
dente da Regional, Dr. Jued Tuma, está 
à frente da atividade.

Segundo o presidente, a programa-
ção científica está sendo trabalhada com 
cuidado e carinho para os endocrinolo-
gistas, e temas como diabetes, tireoide, 
metabolismo ósseo, estão entre os de-
bates. Os envios dos trabalhos científi-
cos devem ser feitos até 30 de abril e as 
inscrições até 20 de maio. n

EndoSul em Gramado 

A décima terceira edição do Congresso 
de Endocrinologia e Metabologia da 

Região Sul (EndoSul) será realizada em 
Gramado (RS), nos dias 30 de maio e 1 de 
junho. O evento é coordenado pelo pre-
sidente da SBEM-RS, Dr. Tiago Schuch. 

Os trabalhos científicos podem ser 
submetidos até o dia 14 de abril, com 
instruções no site do evento. Serão acei-
tos os temas: Adrenal e Hipertensão; 
Diabetes; Dislipidemia e Aterosclerose; 
entre outros. As inscrições para o evento 
também pode ser feita na página.  

A comissão científica tem como in-
tegrantes: Dr. Rafael Selbach Scheffel; 
Dr. Mateus Dornelles Severo; Dra. Lena-
ra Golbert; Dra. Milene Moehlecke;Dr. 
Fábio Alves Bilhar; Dra. Vanessa Lopes 
Preto de Oliveira ; Dra. Márcia Puñales; 
Dra. Cristiane Bauermann Leitão; Dra. 
Cristina da Silva Schreiber de Oliveira e 
Dra. Silmara A. Oliveira Leite. n

Endo Centro Oeste e Congrego

Dr. Jued Tuma

Dr. Lucio Vilar
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Tireoide É Destaque na EJE

M ais de 2,4 milhões de downloads no 
European Journal of Endocrinology 

(EJE), em 2018, considerado como top 
entre os artigos mais acessados na publi-
cação. Esses foram os resultados do arti-
go publicado pela Dra. Gisah Amaral de 
Carvalho, membro do Departamento de 
Tireoide da SBEM, com o tema “Armadi-
lhas na terapia de reposição hormonal 
no hipotireoidismo primário e central 
em adultos”.

Por ser um dos mais lidos e baixa-

dos, a médica recebeu, em fevereiro, o 
reconhecimento da Revista, através de 
um comunicado oficial e convite para 
novas publicações. “Estamos parabe-
nizando pelo artigo e informando que 
estamos empenhados em divulgar seu 
trabalho. Esperamos que você considere 
a EJE para os projetos futuros.”

O foco central do artigo foi as fa-
lhas que podem surgir no tratamento 
do hipotireoidismo primário e central 
com a reposição de levotiroxina. Se-

gundo Dra. Gisah, apesar de ser uma 
terapia eficaz e de fácil administração, é 
preciso ficar atento a algumas questões 
importantes como a falta de adesão e as 
complicações em alguns casos. “Muitos 
dos pacientes ainda permanecem com 
hipo e uma análise mais atenciosa pre-
cisa ser feita. Por isso, é importante o 
médico ter ciência de todas as possíveis 
causas.”

O artigo completo pode ser acessado 
no site da EJE. n

Congresso Português de 
Endocrinologia
A SBEM iniciou suas atividades científicas do ano, participando do Congres-

so Português de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, em Braga. O 
evento é da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo 
(SPEDM)  - de 24 a 27 de janeiro - e teve como presidente o Dr. Davide Carva-
lho, que está a frente da Sociedade. 

A SBEM foi representada pelos Dr. Rodrigo Moreira, atual presidente da 
Sociedade, Dr. Fábio Trujilho e Dr. Alexandre Hohl, ex-presidentes. Os três 
endocrinologistas participaram da programação científica e diversos informes 
foram publicados tanto nas redes sociais quanto no site da SBEM no perído. A 
participação da SBEM no Congresso estreita ainda mais a relação da Sociedade 
brasileira com a SPDEM. n

Endo 2019

E ste ano Nova Orleans recebeu o 101º 
Congresso da Endocrine Society, de 

23 a 26 de março. Logo no primeiro dia 
de atividades, a Dra. Ana Claudia La-
tronico foi agraciada com o Internatio-
nal Excellence in Endocrinology Award 
(como noticiado no site da SBEM Nacio-
nal). É a segunda vez que a Dra. Ana 
Claudia tem reconhecimento internacio-
nal pela Endocrine Society. Em 2003 ela 
já havia recebido o Endocrine Society’s 
Richard E. Weitzman Laureate Award.

Membros da diretoria da SBEM par-
ticiparam do evento, enviando informes 
sobre debates e pesquisas e a comunica-
ção acompanhou (online) as press confe-
rences, que foram realizadas diariamente 
no Ernest N. Morial Convention Center.

Os canais da SBEM no Instagram (@
sbemnacional), Twitter (@endocrinolo-
gia) e Fanpage acompanharam e publi-
caram em tempo real os destaques do 
Congresso que podem ser acompanha-
dos pela #ENDO2019 n.

Dra. Ana Claudia Latrônico

PANORAMA INTERNACIONAL
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Abril 2019

Congresso Catarinense de 
Endocrinologia e Metabologia - 
CCEM 2019
Data: 6 
Local: Hotel Mercure,  
Balneário Camboriú, SC
Informações: sbemsc.wixsite.com/cata 
rinense2019

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

2º Simpósio Jorge Gross & 
Mirela Azevedo
Data: 26 e 27
Local: Hotel Deville Prime, Porto Alegre, RS
Informações: (51) 3311-8969 / 3311-9456

Maio 2019

CIMO 2019
Data: 10 a 11
Local: Hotel Prodigy, Rio de Janeiro, RJ
Informações: www.cimosbem.com.br/

XX Congresso Brasileiro de 
Cirurgia Bariátrica e Metabólica 
2019 - SBCBM
Data: 15 a 18 
Local: Curitiba, PR
Informações: www.congressobariatrica. 
com.br

COPEM 2019 - Congresso 
Paulista de Endocrinologia e 
Metabologia
Data: 16 a 18
Local: Centro de Convenções Frei Caneca, 
São Paulo, SP
Informações: www.copem2019.com.br

COBRAPEM 2019
Data: 29 de maio a 1 de junho
Local: Costa do Sauipe, BA
Informações: www.sbp.com.br/especiais/ 
cobrapem

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

Junho 2019

79th Scientific Sessions American 
Diabetes Association (ADA)
Data: 7 a 11 
Local: São Francisco, California, EUA
Informações: professional.diabetes.org/ 
scientific-sessions

6º Endo Centroeste/XIII 
Congrego
Data: 20 a 23
Local: Pirenópolis, GO
Informações: www.endocentroeste2019. 
com.br

EndoRecife 2019
Data: 27 a 29 
Local: Hotel SummerVille,  
Porto de Galinhas, PE
Informações: endocrinologiape.com.br

Agosto 2019 

EndoRio 2019
Data: 2 e 3
Local: Hotel Prodigy Santos Dumont Airport, 
Rio de Janeiro, RJ
Informações: www.sbemrj.org.br 

EndoCeará 2019
Data: 8 e 9
Local: Hotel Praia Centro, Fortaleza, CE
Informações: www.endoceara.com.br

CBAEM 2019 - Congresso 
Brasileiro de Atualização em 
Endocrinologia e Metabologia
Data: 21 a 24
Local: Centro de Convenções Centro Sul, 
Florianópolis, SC
Informações: www.cbaem2019.com.br 

Outubro 2019

XXII Congresso da Sociedade 
Brasileira de Diabetes
Data: 16 a 18
Local: Natal, RN
Informações: www.diabetes2019.com.br 

Novembro 2019

48º Encontro do IEDE
Data: 28 e 29
Local: Centro de Convenções Hotel  
Windsor Marapendi, Barra,  
Rio de Janeiro, RJ
Informações: Em breve - www.assep.org
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