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CBAEM 2019 

Cursos de Imersão
n	Os Cursos de Imersão se torna-
ram atividades fundamentais da 
Nacional e dos Departamentos. 
O último realizado foi de metabo-
lismo ósseo e mineral e o próximo 
é sobre endocrinologia feminina e 
andrologia (pág.9). 

Semana Internacional da Tireoide 
n	Entre os dias 20 e 25 de maio foi realizada a Semana 
Internacional da Tireoide. A Campanha, organizada 
pela SBEM e pelo Departamento de Tireoide, contou 
com o apoio das Regionais que organizaram diversas 
ações pelo país (págs. 7 e 8).  

Resultados e História do TEEM 
n	As provas de Título de Especialista em Endocrino-
logia e Metabologia (TEEM) foram realizadas no dia 4 
de maio. Nesta edição, confira os resultados de 2019 
e conheça um pouco de como e quando foi aplicada 
pela primeira vez (pág. 4). 

Falta pouco para o CBAEM 2019. Hora 
de saber detalhes da logística do evento 
para facilitar a ida à Florianópolis. Horá-
rios, tempo, programação estão entre os 
tópicos da reportagem. (págs 5 e 6) 

CBAEM 2019 
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Éuma expressão antiga, que talvez 
nem seja bem compreendida pela 

nova geração. Mas reflete bem as ati-
vidades da SBEM, nestes últimos três 
meses. A intensidade e o volume de 
atividades de nossa Sociedade não 
para. E discutiremos algumas delas 
nesta edição da Folha da SBEM.

Primeiro, estamos nos aproximan-
do do Congresso Brasileiro de Atua-
lização em Endocrinologia e Metabo-
logia (CBAEM). Além de todo o cui-
dado com a estrutura e programação, 
a SBEM vem programando uma sé-
rie de lançamentos e atividades para 
este evento: lançamento do Livro de 
Questões Comentadas das Provas do 
Título de Especialista em Endocri-
nologia e Metabologia (TEEM), pela 
Comissão de Valorização das Novas 
Lideranças (CVNL); lançamento do 
livro do Departamento do Metabo-
lismo Ósseo;  lançamento de mate-
rial específico sobre Desreguladores 
Endócrinos, produzido com o selo 
da Endocrine Society, entre outros. 
Apenas um aperitivo do que esta-
mos preparando para nosso evento 
na bela Florianópolis

Falando da CVNL, fizemos tam-
bém no mês de maio o relançamento 
do Blog da Comissão. O objetivo será 
o de produzir e divulgar materiais 
sobre endocrinologia, com uma lin-
guagem fácil, e voltado tanto para o 
público leigo como para profissionais 
da área de saúde. Precisamos hoje 
participar ativamente do “mundo 
digital”, fornecendo informação de 
qualidade sobre os temas de nossa 
área. Conheça mais no endereço: 

Outra Comissão que vem em-
polgando com suas atividades é a 
Comissão de Campanhas Públicas 
(presidida pela Dra. Érika Parente). 
No mês de maio ela realizou, junto 
ao Departamento de Tireoide, a cam-
panha da Semana Internacional de 
Tireoide. Foram atividades em todo 
o país, com um engajamento de en-
docrinologistas de todo o Brasil. Não 
posso deixar de comentar o orgulho 
que temos de ter tido uma mobiliza-
ção tão grande para discutir o tema 
Tireoide de Gestação. Leia a maté-
ria nesta edição e se prepare: temos 
grandes campanhas vindo ainda este 
ano.

Gostaria de ter mais espaço para 
comentar todas as outras atividades 
deste primeiro semestre de 2019. Mas 
não teria espaço suficiente. Espero 
que você, ao ler este texto, sinta-se 
também empolgado com todas as 
ações e iniciativas de nossa SBEM. 
Podem ter certeza que todas são rea-
lizadas pensando sempre em nossos 
associados e em nossos pacientes.

E vem muito mais por ai.

Rodrigo O Moreira
Presidente da SBEM – Biênio 2019/2020
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Pagamento da Anuidade

Oprazo para a quitação da anuida-
de da SBEM se encerrou no úl-

timo dia 31 de maio. Para o sócio 
que ainda não efetuou o pagamen-
to, o procedimento é o mesmo, ou 
seja, pelo sistema online PagSeguro, 
disponível na área restrita do site da 
entidade. 

Contudo, como o vencimento já 
passou, haverá acréscimo de 2% e ju-
ros diários de 0,033%. Os associados 
inadimplentes são automaticamente 
suspensos e perdem o acesso ao con-
teúdo da Área Científica, onde estão 
documentos e a Universidade Online 
e os Webmeetings realizados. Assim 
que o pagamento é efetuado o login 
é liberado.

 É importante lembrar que, caso 
o sócio já tenha conta no PagSeguro, 
não será necessário preencher nova-
mente CPF, endereço etc. O sistema 
envia automaticamente a confirma-
ção do pagamento para a SBEM. 

Webmeetings de  
Maio e Junho

Foram realizadas novas edições do 
Webmeeting da SBEM nos meses 

de maio e junho. A primeira foi no 

dia 7/5, e o tema foi “Otimizando o 
manuseio da acromegalia”. O mode-
rador foi o Dr. Heraldo Mendes Gar-
mes (SP) e os palestrantes foram os 
Drs. Júlio Zaki Abucham Filho (SP) e 
Leandro Kasuki Jomori de Pinho (RJ), 
com a organização do Departamen-
to de Neuroendocrinologia da SBEM.

Ainda no mês de maio, aconteceu 
outro debate falando sobre disfun-
ções tireoidianas na gestação, com 
apresentação da Dra. Maria Izabel 
Chiamolera e do Dr. João Roberto 
Maciel Martins. O tema fez referên-
cia ao tema da campanha da Semana 
Internacional da Tireoide. 

No dia 11 de junho, foram reali-
zados dois Webmeeting, diretamen-
te de San Francisco, durante o 79th 
Scientific Sessions. As atividades 
foram uma parceria entre a SBEM, 
a Sociedade Brasileira de Diabetes, 
Sociedade Brasileira de Cardiologia, 
Sociedade Brasileira de Nefrologia, a 
Sociedade de Cardiologia do Estado 
de São Paulo e s laboratórios Novo-
Nordisk e AstraZeneca.

O primeiro debate aconteceu às 
19h30 e abordou as principais atuali-
zações científicas na abordagem do 
paciente com Diabetes Mellitus tipo 
2. O segundo começou às 21h e dis-
cutiu a doença cardiovascular no dia-
betes e as evidências que permitem 
novos horizontes no tratamento das 
pessoas com essas condições.

Conselho Deliberativo e 
Assembléia Geral

O Congresso Brasileiro de Atualiza-
ção em Endocrinologia e Metabo-

logia (CBAEM) acontecerá entre os 
dias 21 a 24 de agosto, em Florianópo-
lis, com a presidência do Dr. Alexan-
dre Hohl. Para os sócios é importante 
lembrar que durante o evento serão 
realizadas a Reunião do Conselho De-
liberativo e a Assembleia Geral.
• Conselho Deliberativo: 

22/08/2019 às 13h30
• Assembleia Geral Ordinária: 

23/08/2019 às 13h30

Normatização de Exames 
de Ultrassonografia 

Em junho, o Colégio Brasileiro de 
Radiologia e Diagnóstico por Ima-

gem (CBR) divulgou a primeira ver-
são da Normatização de Exames de 
Ultrassonografia. O material é gratui-
to, e mostra os principais pontos de 
interesse e dúvidas que surgiram da 
prática dos especialistas. 

O documento pontuou a impor-
tância da padronização da denomi-
nação do estudo ultrassonográfico 
por região e a real abrangência de 
cada exame. O material está disponí-
vel no site da SBEM Nacional.

CAAEP 2019: Gabarito

Ogabarito da prova para Certifica-
ção de Área de Atuação em Endo-

crinologia Pediátrica está disponível 
no site da SBEM Nacional. O resulta-
do final será divulgado no próximo 
dia 5 de julho. 

O exame foi realizado no final de 
maio. A cada ano, a coordenação é 
feita por uma Sociedade Médica. Em 
2018, foi feita pela SBEM e este ano 
pela Sociedade Brasileira de Pedia-
tria (SBP).

Acesse os gabaritos e resultados 
no site da SBEM neste link. n
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Prova do 
TEEM 2019

CBEM É Premiado em Evento
Em abril, a edição de 2018 do Con-

gresso Brasileiro de Endocrinolo-
gia e Metabologia (CBEM), promo-
vido pela SBEM Nacional, foi desta-
que no Docs Talks, da CCM Group 
(empresa que atua na organização e 
gerenciamento de eventos médicos, 
nacionais e internacionais). O Con-
gresso recebeu o prêmio de melhor 
evento com até quatro mil participan-
tes. O Dr. César Luiz Boguszewski, vi-
ce-presidente da Nacional, e Dr. Pau-
lo Augusto Miranda, presidente do 
CBEM 2018, representaram a SBEM 
na premiação.

Para o Dr. Paulo Miranda o prêmio 
é fruto de muito trabalho de todos os 

envolvidos no CBEM 2018, que acon-
teceu em agosto do ano passado, em 
Belo Horizonte. O médico também 
destacou a oportunidade de partici-
par da atividade. “Foi um excelente 
evento que nos proporcionou encon-
trar colegas de várias especialidades 
médicas e participar de debates rele-
vantes na medicina. Pudemos assis-
tir duas excelentes palestras sobre o 
atual cenário médico do país.”

O Congresso teve a maior pontua-
ção entre os eventos com até quatro 
mil participantes, com mais de 90% 
de aprovação dos congressistas. O 
resultado é baseado na pesquisa fei-
ta pela CCM durante o CBEM, que 

avalia o nível de satisfação dos par-
ticipantes e se indicariam o evento 
aos colegas. n

Em 1972 acontecia a primeira prova 
para Título de Especialista em En-

docrinologia e Metabologia no país. 
Hoje, 47 anos depois, cerca de 500 
médicos participam anualmente da 
prova. Em 2019, foram 504 inscritos, 
que ocuparam um salão do Centro de 
Eventos São Luis, em São Paulo (foto). 
Tudo transcorreu com tranquilidade 
durante os dois dias de exames. 

Todo esse processo da criação da 
prova do TEEM começou em 1968, 
quando a SBEM assinou um convênio 
com a Associação Médica Brasileira 
(AMB). O Dr. Luiz Cesar Póvoa, que 
detalhou o processo em seu livro A 
História da Endocrinologia no Brasil, 
foi o responsável pelo planejamento 
e estudos para a criação da regula-
mentação na época. Atualmente, a 
AMB é a responsável pela liberação 
e aprovação do edital e, só depois do 
processo finalizado, a SBEM inicia a 

tônio Czepielewski e Dr. Renan Ma-
galhães Montenegro Júnior. 

Estiveram presentes os membros 
da diretoria da Nacional - Dr. Rodrigo 
de Oliveira Moreira (presidente), Dr. 
César Luiz Boguszewski, Dr. Neuton 
Dornelas Gomes, Dr. Paulo Augusto 
Carvalho Miranda e Dra. Maria Ama-
zonas. Colaborando com o trabalho, 
a Dra. Lucia Helena Nóbrega e o staff 
da SBEM. 

Foram muitas horas de trabalho 
para a finalização e análise das 

provas e os resultados foram divul-
gados no site da SBEM. https://www.
endocrino.org.br/ n

divulgação. 
São quatro horas de prova e 100 

questões, divididas em duas etapas, 
sendo uma de interpretação de Ca-
sos Clínicos e a outra com duração 
de 2h e 30 minutos e 10 questões de 
resposta curta. 

Logo após a finalização, os traba-
lhos de leitura e correção começam 
com a presença de toda a Comissão 
do TEEM - Dr. Josivan Lima (presi-
dente), Dr. Marcio Corrêa Mancini, 
(também da diretoria da Nacional) 
Dr. Rogério Friedman, Dra. Milena 
Coelho Fernandes Caldato, Dra. Ma-
rise Lazaretti Castro, Dr. Mauro An-

Dr. Cesar Boguszewski e Dr. Paulo Miranda
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Com a proximidade do CBAEM 
2019, os trabalhos das Comissões 

Executiva e Científica ficam ainda 
mais intensos e, para colaborar com 
os participantes do evento, a organi-
zação e a Folha da SBEM separaram 
informações relevantes sobre o Con-
gresso. 

Nesta reportagem, os participan-
tes vão encontrar pontos importan-
tes que irão facilitar à chegada e de-
mais necessidades para quem estará 
em Florianópolis. O presidente do 
CBAEM, Dr. Alexandre Hohl, apro-
veita para já desejar boas vindas a 
todos que estarão no evento. 

Datas e Prazos: Anote

Como a SBEM vem divulgando, o 
CBAEM 2019 acontece entre os 

dias 21 e 24 de agosto, no Centro 
de Convenções CentroSul, em Floria-
nópolis. O próximo prazo de inscri-

ções com valores reduzidos vai até 
26 de julho. Após essa data, o pre-
ço se equivale às inscrições feitas no 
local. Caso haja desistência, é preci-
so comunicá-la formalmente. O for-
mulário, as justificativas e os prazos 
para a solicitação estão localizados 
na área das inscrições, dentro do 
www.cbaem2019.com.br/.

O envio de Trabalhos Científicos 
se encerrou dia 19 de maio e a divul-
gação do resultado da avaliação foi 
programado dia 26 de junho. Todos 
os trabalhos aprovados serão publi-
cados no suplemento online da re-
vista Archives of Endocrinology and 
Metabolism - AE&M.

Após o fim do Congresso será 
conferido o certificado online do tra-
balho aprovado, ao autor responsável 
pela submissão do trabalho no site. 
Será emitido apenas um certificado 
por trabalho, seguindo a ordem de 
cadastro dos autores. Pelo menos 

um dos autores deverá estar inscrito 
e comparecer ao evento para receber 
o certificado. 

Lembrando que os certificados 
não serão enviados para o e-mail do 
congressista.

Aplicativo do CBEM 2019

Já está disponível, na Play Store 
e na Apple Store, o aplicativo do 

CBAEM 2019. O download é gratuito 
(16mb) e nele você pode encontrar 
a programação do evento, as infor-
mações gerais, as dúvidas frequen-
tes, entre outros assuntos. Ter todas 
estas orientações no seu smartphone 
irá facilitar a participação e escolhas 
na programação. O login pode ser 
feito com o seu perfil no Facebook 
ou com um email. 

Durante o evento, o congressista 
poderá interagir com a palestra, fa-
zendo perguntas, enviando pelo pró-

CBAEM 2019:  
Informações  
Importantes

http://www.cbaem2019.com.br/
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prio app. É importante ficar atento 
aos alertas, que ocorrem durante o 
Congresso. 

Programação Científica

A grade científica está detalhada 
no site do evento, em formato PDF, 
e para acessar todos os detalhes é 
só fazer o download do arquivo. No 
primeiro dia de Congresso, 21 de 
agosto, as atividades começam na 
parte da tarde, às 13h30. No fim do 
dia acontece a abertura oficial do 
CBAEM, na sala Arvoredo 6.

Nos dias 22 e 23 de agosto - quar-
ta e quinta-feira -, a programação se 
inicia com a Conferência Internacio-
nal, a partir das 8h. No último dia de 
evento, 24, sábado, o encerramento 
acontece a partir de 12h40.

Mais Atividades

Todos os Congressos possuem 
agendas paralelas à programação 
científica como reuniões do Conse-
lho Deliberativo e Assembleia Geral 
(ver box). Serão realizadas outras 
reuniões de Departamentos, Comis-
sões e Regionais. Por isso, é impor-
tante ficar atento às publicações nas 
redes sociais da SBEM e nos avisos 
que estarão no estande. 

Uma das atividades já programa-
da é o lançamento do “Introdu-

ção aos Disruptores Endócrinos – um 
guia para governo e organizações de 
interesse público”, que será distribuí-
do para todos os participantes. A pu-
blicação foi elaborada pela Endocri-
ne Society e pela organização não-
-governamental IPEN www.ipen.org 
em um projeto conjunto com a SBEM.

Como parte dessa atividade, have-
rá uma conferência da Dra. Michele 
Andrea La Merrill, Professora de To-
xicologia Ambiental da Universidade 
da Califórnia, e co-autora do guia de 
disruptores endócrinos, e um simpó-
sio onde serão abordados (em três 
aulas) os impactos dos disruptores 
endócrinos sobre a função tireoidia-
na, eixo reprodutivo e obesidade.     

Hotéis e Turismo

A agência oficial de turismo do 
CBAEM 2019 é a Jo Cintra Eventos 
& Concierge e a LATAM Airlines a 
transportadora oficial. Na compra da 
passagem pela agência, o congressis-
ta tem até 22% de desconto. 

Os hotéis escolhidos para rece-
ber e hospedar os participantes do 
evento ficam em um raio de, no má-
ximo, quatro quilômetros do Centro 
de Convenções CentroSul, facilitando 

assim o deslocamento até o local. 

Deslocamento, Tempo e 
Temperatura

É importante ficar atento ao trân-
sito para programar sua saída do ho-
tel a tempo de participar de todas 
as atividades científicas, que foram 
preparadas pela comissão. O CBAEM 
2019 não terá o serviço de transfer 
oficial e as opções serão Uber ou 
Táxi. A sugestão é colocar o percurso 
também no seu celular, para facilitar 
o acompanhamento do roteiro. Ob-
serve o acesso principal que estará 
sinalizado com o tradicional “Boas-
-vindas”, posicionada bem na entrada 
do Centro de Convenções.

Para o participante que vai de 
carro, o CentroSul é o administrador 
do estacionamento e o valor cobrado 
por veículo é de R$ 20,00. 

Em Floripa, o mês de agosto apre-
senta uma média histórica entre 16 
e 22ºC, ou seja, temperaturas bem 
agradáveis. Mas não custa se preve-
nir porque surpresas podem aconte-
cer. Colocar um casaco na mala e um 
guarda-chuva sempre é uma medida 
de segurança e conforto, lembrando 
que, geralmente, as temperaturas nas 
salas são sempre mais frias. n

Reuniões 
Administrativas:
•	 Dia	22/08/19:
 13:30 - Conselho Deliberativo
•	 Dia	23/08/19:
 13:30 - Assembla Geral Ordinária

http://www.ipen.org


Cursos dos Departamentos 

Oprojeto que tinha começado 
como uma iniciativa experimen-

tal, ganhou corpo e chamou tanta a 
atenção pela qualidade e interesse 
dos endocrinologistas que se tornou 
uma atividade fundamental dos De-
partamentos. O Curso de Imersão do 
Departamento de Metabolismo Ós-
seo e Mineral foi tema apresentado 
na Oficina de Trabalho, na reunião 
administrativa antes da nova direto-
ria assumir a SBEM, como modelo 
de atividade de sucesso e considera-
do um diferencial para obtenção de 
novos associados. Concentração de 
debates em um ou dois dias, no má-
ximo, levando informação para ou-
tros centros do país. 

Na ocasião, a Dra. Carolina Morei-
ra, ex-presidente do Departamento 
de Metabolismo Ósseo e Mineral, e 
o Dr. Rodrigo Moreira, presidente da 
Nacional, apresentaram um balanço 
de bons resultados, mencionando 
que a proposta poderia ser avaliada 
com atenção pelos Departamentos.

Novas Edições

Em maio, uma nova edição do Cur-
so de Imersão foi realizada no Rio 

de Janeiro, no Hotel Prodigy, com 
excelente público no auditório. O 
primeiro dia foi de atividades con-
tínuas, sem intervalo. Para ampliar a 
divulgação da iniciativa, foi realizada 
uma cobertura pelas redes sociais da 
SBEM Nacional, em tempo real, com 
destaques no Instagram da Nacional 
e no Facebook. Os flashes chama-
ram a atenção dos especialistas que, 
inclusive, iam avisando outros espe-

cialistas sobre o curso. O Dr. Miguel 
Madeira, presidente do Departamen-
to de Metabolismo Ósseo e Mineral, 
coordenou os trabalhos. Os vídeos, 
comentários e fotos estão no @sbem-
nacional nas redes sociais. 

Seguindo a linha dos cursos, o 
Departamento de Endocrinologia Fe-
minina e Andrologia (DEFA), presidi-
do pela Dra. Monica de Oliveira, leva 
o Curso Itinerante para Goiás, em 
julho. Nos dias 19 e 20, os doutores 
Alexis Guedes, Larissa Gomes, Mar-
celo Ronsoni e Monica de Oliveira 
estão na programação dos dois dias 
de Curso na Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal de Goiás. 

O Curso conta com a participação 

dos Serviços de Residência de Endo-
crinologia e Metabologia do Hospi-
tal Geral de Goiânia e Hospital das 
Clínicas da Universidade de Goiás. 
Esta integração com os Serviços foi 
outro ponto forte que tem sido refor-
çado pela Nacional e já é considerada 
uma excelente estratégia para levar 
o papel dos Departamentos para um 
espaço de debates entre jovens es-
pecialistas. 

Não há taxa de inscrição para 
sócios da SBEM, pós-graduandos e 
residentes, mas as vagas são limita-
das. Para não sócios, o valor é de 
R$ 600,00. As inscrições podem ser 
feitas pelo telefone (21) 98225-2858 
(Marilene). n

Na foto acima, o auditório onde foi realizado o curso de imersão 
sobre metabolismo ósseo e ao lado a logo marca do curso 
itenerante do DEFA 
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Semana 
Internacional  
da Tireoide

Semana 
Internacional  
da Tireoide

Os Preparativos e o Trabalho 
dos Endocrinologistas

O trabalho de preparação para a 
campanha vinha sendo feito há al-
gum tempo e no mês de abril ele foi 
intensificado. O Departamento e a 
Comissão de Campanhas, para uma 
melhor - e mais rápida - comunicação 
entre os médicos criaram grupos no 
WhatsApp, onde as informações fica-
ram concentradas e as Regionais pu-
deram ser orientadas sobre o anda-
mento do trabalho e da divulgação.

 Com o objetivo de manter a men-
sagem unificada, o material foi todo 
desenvolvido pelo Departamento de 
Tireoide, e a Comissão de Campa-
nhas da SBEM ficou responsável pela 
distribuição para as regiões e a che-
cagem do recebimento. Cada Estado 
contou com um representante para 
ajudar na divulgação e orientação 
das atividades.

missão de Campanhas Públicas, deu 
apoio na orientação aos endocrino-
logistas e na distribuição do material.

 O Dr. Sgarbi destacou a união de 
todos e agradeceu o apoio da Nacio-
nal e de suas Regionais. Ele também 
enfatizou a participação das coorde-
nadoras. “Apenas um trabalho unindo 
forças poderia ter tanto sucesso. Agra-
deço Dra. Patrícia e Dra. Fernanda por 
estarem atentas a todos os detalhes, e 
a Comissão de Campanhas da SBEM 
Nacional por contribuir com sua ex-
periência e dedicação, representada 
pelas doutoras Erika e Carolina.”

 Dra. Erika Parente também enal-
teceu o trabalho de todos e o apoio 
das Regionais. A médica destacou 
não só os coordenadores, mas todos 
os profissionais envolvidos na cam-
panha. “Fernanda e Patrícia fizeram 
um excelente trabalho e as Regionais, 
como sempre, executaram de forma 
exemplar. Todos estão de parabéns.”

ASBEM Nacional realizou mais 
uma campanha pública de cons-

cientização do ano, entre os dias 20 
e 25 de maio: Semana Internacional 
da Tireoide. Com o tema Tireoide 
e Gestação, a Sociedade promoveu 
orientações e esclarecimentos sobre 
a glândula levando informações mé-
dicas relevantes, corretas e éticas à 
população.

 A Campanha foi organizada pelo 
Departamento de Tireoide da SBEM, 
presidido pelo Dr. José Augusto Sgar-
bi, e teve auxílio das Comissões de 
Campanhas Públicas e Comunicação 
Social da SBEM Nacional, que têm à 
frente Dra. Erika Parente e Dr. Ricar-
do Meirelles.

 A coordenação ficou sob a res-
ponsabilidade das doutoras Patrícia 
de Fátima (vice-presidente do Depar-
tamento) e Fernanda Vaisman (mem-
bro da diretoria do Departamento). A 
Dra. Carolina Ferraz, membro da Co-

Dr. José Sgarbi, presidente do 
Departamento de Tireoide, em 
ação pela Semana da Tireoide no 
Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina de Marília.

Telão do Maracanã
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“Apenas um trabalho 
unindo forças poderia 
ter tanto sucesso.”

muitas pessoas desconhecem a im-
portância da tireoide. “O papel da 
Sociedade e dos médicos é orientar 
a população sobre esses problemas. 
É importantíssimo que os Estados do 
Brasil se manifestem no sentido de 
tirar as dúvidas, principalmente em 
um período tão importante como a 
gestação. A mulher que tem disfun-
ções na tireoide precisa ser orientada 
por um profissional.”

O vídeo institucional da campa-
nha foi veiculado nos telões do Ma-
racanã na partida do Campeonato 
Brasileiro, entre Flamengo x Athléti-
co Paranaense, no dia 26 de maio. O 
filme, com informações sobre tireoi-
de e gestação, foi transmitido antes e 
no intervalo do jogo. n

A Campanha
 

Foram várias ações realizadas por 
todo o país. Além das tradicionais 

distribuições de panfletos informati-
vos, palestras em hospitais e orienta-
ções à população em locais públicos, 
os presidentes e membros das Regio-
nais também divulgaram a campa-
nha em jornais, TVs e rádios locais.

 A SBEM Nacional também pro-
duziu conteúdos informativos para 
a população. Novos textos para as 
séries “10 Coisas que Você Precisa 
Saber” e “SBEM Responde foram 
criados e divulgados no site e redes 
sociais da Sociedade. Para marcar o 
encerramento oficial da mobilização, 
foi realizado o Webmeeting sobre dis-
funções tireoidianas na gestação.

Para o presidente da Comissão de 
Comunicação Social da SBEM, Dr. Ri-
cardo Meirelles, é extremamente im-
portante o trabalho de esclarecimen-
to das doenças endócrinas e a parti-
cipação dos endocrinologistas nestas 
campanhas. O médico destacou que 

Atividade no INCA, no RJ, 
com uma das coordenadoras 
da campanha e membro da 
diretoria do Departamento, 
Dra. Fernanda Vaisman.

 Dra. Fernanda Vaisman 
e Dra. Patrícia de Fátima, 
coordenadoras da campanha 
da Semana Internacional da 
Tireoide, pelo Departamento 

de Tireoide da SBEM

Busdoor
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Dados Facebook 

•. Postagem Início da Campa-
nha: mais de 1800 pessoas 
alcançadas; mais de 100 en-
volvimentos na publicação; 15 
compartilhamentos.

•. Postagem Série 10 Coisas que 
Você Precisa Saber: mais de 
1400 pessoas alcançadas; 
mais de 170 envolvimentos; 
32 compartilhamentos.

•. Fotos da divulgação do vídeo 
institucional da campanha 
(telão Maracanã): mais de 
2.300 pessoas alcançadas.

•. Wemeeting: mais de 1.600 
pessoas alcançadas 

•. No período da campanha: 
mais de 4.500 pessoas alcan-
çadas e 46.812 impressões.

•. Dados do Site (em compara-
ção ao ano anterior)

Número de usuários  
(internautas):

•. 20.000 em 2018 e 40.000 em
 2019 (94,7%) 

Número de visualizações 
da página:

•. 568.045 em 2018 e 1.074.533 
em 2019 



Mais uma conquista importante 
para a endocrinologia brasilei-

ra, com a eleição da Dra. Denise Pi-
res de Carvalho como reitora da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). Segundo Dra. Denise, a pre-
sença feminina em cargos de lide-
rança é uma realidade no país, prin-
cipalmente dentro da Endocrinologia 
e Metabologia. Diversas especialistas 
da área ocupam cargos importantes 
em sociedades científicas, médicas e 
instituições de educação. “Na UFRJ 
ainda é algo novo, mas em outras 
universidades federais temos mulhe-
res reitoras, inclusive colegas minhas. 
Isso mostra que a sociedade está mu-
dando e que a igualdade de gênero 
começa a ser vista no nosso país. A 
figura feminina é muito presente em 
várias áreas. Não há o porquê de não 
chegar a cargos de liderança.” Entre 
as marcas que pretende dar à sua 
gestão está o reencontro de um ca-
minho já trilhado pela Universidade, 
que é a excelência acadêmica. 

A pesquisadora afirmou que as-
sumir a UFRJ perto do Centenário 
da instituição (que será completado 
no próximo ano) se torna ainda mais 
especial. É a primeira mulher a ocu-
par o cargo em 100 anos. De acordo 
com a especialista, um dos maiores 
desafios é a consolidação dos novos 
campus e cursos com um orçamento 
bastante reduzido. Atualmente a Uni-
versidade tem cerca de 10 mil funcio-
nários e um corpo docente com 4 mil 
professores. 

Dra. Denise foi eleita a nova reito-
ra da UFRJ em abril, com 9.427 votos. 
Mas, a oficialização pelo presidente 
da República veio em maio. A médica 
explicou que é de praxe aguardar a 

Primeira Mulher Reitora da UFRJ 
É Pesquisadora Associada da SBEM

Dra. Denise Pires de Carvalho

“A presença feminina em 
cargos de liderança é 
uma realidade no país, 
principalmente dentro da 
Endocrinologia e Metabologia. 
Diversas especialistas da área 
ocupam cargos importantes 
em sociedades científicas, 
médicas e instituições de 
educação”.  

Dra. Denise Pires de Carvalho

reunião do Colégio Eleitoral para ter 
a confirmação do cargo. A posse, se-
gundo ela, está marcada para o dia 
8 de julho.

A notícia foi destaque em diversos 
veículos de comunicação de alcance 
nacional, como na GloboNews, na 
entrevista do programa do Roberto 
D’Ávila. Na ocasião, ela mencionou o 
trabalho em tireoide e as pesquisas 
realizadas na área, estudos em cân-
cer de tireoide, diagnóstico precoce 
e novas terapias. 

Para a pesquisadora, os desafios 
são muitos, já que existe uma crise fi-
nanceira nas universidades públicas, 
com dificuldades em investimento 
em novas tecnologias, manutenção 
etc. n
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Aspectos nutricionais na prática endocri-
nológica, avaliação endocrinológica na 

sexualidade, novidades em monitoração gli-
cêmica foram alguns dos temas apresentados 
durante a realização do último Endosul. O 
evento aconteceu na cidade de Gramado, no 
Rio Grande do Sul, entre os dias 30 de maio 
e 1 de junho, e é coordenado pelo Dr. Rafael 
Selbach Scheffel, presidente da SBEM-RS. 

O Endosul foi realizado durante o fe-
chamento desta edição da Folha da SBEM. 
Informes sobre tudo o que aconteceu no 
evento podem ser vistos nas redes sociais 
da Sociedade. n

EndoSul

COPEM 2019

Adécima terceira edição do Congresso Paulista de 
Endocrinologia e Metabologia aconteceu entre os 

dias 16 e 18 de maio, em São Paulo, no Centro de Con-
venções Frei Caneca. Presidido pelo Dr. João Roberto 
Maciel, o COPEM contou com 22 simpósios, 11 confe-
rências, três cursos de imersão, oito Encontros com o 
Professor, Encontro das Ligas e Coaching de Carreira. 
No total, 1326 pessoas estiveram inscritas.

Durante a realização houve premiações para especia-
listas. A Dra. Dra Ana Claudia Latronico recebeu o prêmio 
Pesquisador Sênior SBEM-SP, o Dr. José Antunes Rodrigos 
levou o Prêmio de Professor Emérito SBEM-SP e a Dra. 
Maria Izabel Chiamolera levou a premiação pelo  Jovem 
Pesquisador. n

Próximo EndoRecife 

Porto de Galinhas receberá novamente mais uma 
edição no EndoRecife. O evento será, como no 

ano anterior, no Hotel Summerville, entre os dias 27 
e 29 de junho, e é uma iniciativa da SBEM Pernam-
buco, com coordenação do Dr. Lucio Vilar. 

Durante a realização serão debatidos temas co-
mo:Disforia de Gênero; tratamento medicamentoso 
da acromegalia; reganho de peso no paciente pós 
bariátrico, entre os outros. Estão confirmados os no-
mes dos seguintes médicos internacionais: Dr. Dale 
Abel; Dra. Jennifer A. Sipos; Dr. John Bilezikian e Dr. 
Marc-Andre Cornier. As inscrições podem ser feitas 
no site: www.endocrinologiape.com.br.  n

FLASHES
11

no  1
22

 - 
ju

nh
o 

de
 2

01
9



Congresso de Diabetes  

Praia e cultura nordestina. É 
neste cenário que Natal, no 

Rio Grande do Norte, receberá 
a próxima edição do Congresso 
da Sociedade Brasileiro de Dia-
betes (SBD). O evento é coorde-
nado pelo Dr. Tadeu Fonseca, e 
acontece entre os dias 16 e 18 de 
outubro, no Centro de Conven-
ções de Natal.

O envio de trabalhos cien-
tíficos serão aceitos até o dia 
31 de julho. Alguns temas da 
diabetologia estão presentes na 
programação como: Papel dos 
estrógenos na resistência à in-
sulina; Novas Insulinas; Terapia 
celular em diabetes, entre ou-
tros. A programação completa 
e informações sobre as inscri-
ções estão no site: www.diabe-
tes2019.com.br. n

Atualização em Goiás 

Pirenópolis, em Goiás, recebeu 
o 6º Endo Centro Oeste e XIII 

Congrego, no período do dia 20 a 
22 de junho, na Pousada dos Pire-
neus. O evento é uma iniciativa da 
SBEM-GO, e conta com o apoio das 
Regionais do Distrito Federal, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul. 

Coordenado pelo Dr. Jued Tuma, 
o evento aconteceu em um cenário 
rodeado por ecologia, arte e gastro-
nomia. GH na baixa estatura sem 
deficiência, Diabetes e depressão, 
Cirurgia bariátrica e desfechos fo-
ram alguns dos assuntos abordados 
durante os dias. n

EndoRio 

Manejo da Oftalmopatia de Gra-
ves; SOP na adolescência; Neu-

roendócrino; Avaliação e seguimen-
to do nódulo adrenal, serão alguns 
dos temas debatidos durante a nona 
edição do EndoRio. O evento aconte-
cerá nos dias 2 e 3 de agosto, no Pro-
digy Hotel Santos Dumont Airport, 

no Rio de Janeiro. A presidente da 
SBEM-RJ, Dra. Giselle Taboada está 
a frente do Encontro. 

As informações sobre inscrição 
e a programação do evento podem 
ser conferidas no site: www.endorio.
com.br. O prazo para envio de traba-
lhos foi encerrado. n

Fatos x Fakes 

Fatos x Fakes na Endocrinologia é o tema da 48ª edição 
do Encontro Anual do IEDE. O evento acontece no 

Centro de Convenções Hotel Windsor Marapendi, no Rio 
de Janeiro, nos dias 29 e 30 de novembro, e é organizado 
pela Associação Ensino e Pesquisa do Instituto Estadual 
de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (ASSEP). 

Suplementação alimentar no atleta amador, mitos e 
verdades das dietas, entre outros são alguns dos temas 
incluídos na programação científica preliminar. Outras 
informações podem ser encontradas no site assep.org. n
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No dia 28 de maio entrou no ar 
o novo Blog da SBEM. O canal 

de comunicação foi totalmente refor-
mulado na sua linha editorial e vi-
sual pela Comissão de Valorização de 
Novas Lideranças (CVNL), presidida 
pelo Dr. Wellington Santana da Silva 
Junior e tendo como membros o Dr. 
Mateus Dornelles Severo e o Dr. Ri-
cardo Mendes Martins.

O Dr. Wellington explicou que 
a nova linha editorial está voltada, 
principalmente ao público leigo, 
tratando de temas gerais da área da 
Endocrinologia e Metabologia. “O 
objetivo é promover esclarecimentos 
e constituir mais uma fonte segura 
de informação da SBEM”. Segundo o 
endocrinologista, serão publicações 
semanais, sempre às terças-feiras, 
incluindo postagens no Instagram e 
Facebook, criados para a CVNL, to-
dos com a mesma identidade visual. 

Na nova proposta, a Comissão 
pretende publicar também conteú-
do voltado aos especialistas, se tor-
nando uma extensão dos canais de 

comunicação da SBEM, ampliando 
o alcance da Sociedade. O trabalho 
será feito em conjunto com a Comis-
são de Comunicação Social, presidi-
da pelo Dr. Ricardo Meirelles. Desde 
já, a CVNL convida os associados a 
participar, enviando sugestões e tex-
tos que possam ser compartilhados 
no novo espaço. 

Depois de reuniões online e muita 
troca de informações, entre os mem-
bros da CNVL, CCS e diretoria da 
Nacional, foi definida a data de lan-
çamento, que aconteceu logo após o 
webmeeting da SBEM de maio. 

A Comissão enfatizou, também, 
que as publicações periódicas con-
tarão com o respaldo dos Departa-
mentos, com ‘informações pautadas 
na ética e na medicina baseada em 
evidências, visando promover educa-
ção em saúde’. 

“Unir para Crescer; Crescer para 
Valorizar é o lema da atual gestão e 
pretendemos seguí-lo integralmente, 
com o apoio de todos”, explicou o Dr. 
Wellington n

Regularmente a área de comu-
nicação da SBEM divulga as 

regras, criadas pela Nacional e 
pela Comissão de Comunicação 
Social (CCS), para o envio das 
solicitações de divulgação de 
eventos médicos nos veículos 
digitais da Sociedade. O deba-
te e definições aconteceram em 
uma das Oficinas de Trabalho.  
A SBEM sabe da importância 
dessas programações, pois são 
diversas atividades que visam a 
atualização científica dos asso-
ciados, organizados pelas Regio-
nais e Departamentos. 

A hierarquia de eventos de-
fine a sequência da divulgação, 
prioridades e como o material é 
publicado no site e redes sociais. 
A Nacional e a CCS ampliam essa 
informação, explicando sobre a 
divulgação pós-eventos. O ma-
terial deve ser encaminhado à 
redação do site, incluindo núme-
ro de participantes, nomes das 
comissões, alguns resultados, 
fotos e contato do presidente ou 
respectiva assessoria de impren-
sa. Posteriormente, a equipe da 
redação fará contato para levan-
tamento de outros dados neces-
sários às reportagens. 

Esse conteúdo estará dentro 
do site da SBEM assim que apro-
vado pela CCS. 

Na hierarquia de eventos - 
que pode ser acessada neste link 
- estão todos os detalhes sobre 
envio de boletins aos associados 
e localização das informações 
sobre atividades científicas no 
site da SBEM Nacional. n
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Divulgação de 
Atividades NacionaisBlog da SBEM Ganha Novo 

Formato e Conteúdo

http://blog.endocrino.org.br que também pode ser acessado no https://novasliderancassbem.blogspot.com/
https://www.endocrino.org.br/hierarquia-de-eventos/


As Mudanças no Código de Ética Médica
Um novo Código de Ética Médica 

entrou em vigor no Brasil no dia 
30 de abril de 2019. O texto revisado 
foi divulgado pelo Conselho Fede-
ral de Medicina (CFM) e publicado 
no Diário Oficial da União (D.O.U), 
ainda em 2018. A Comissão de Éti-
ca e Defesa Profissional da SBEM 
(CEDP), presidida pela Dra. Maite 
Chimeno, tem trabalhado na divul-
gação e orientação do novo Código 
aos endocrinologistas.

De acordo com a CEDP-SBEM, 
essas normas são essenciais para 
manter o compromisso de susten-
tação, promoção e preservação do 
prestígio profissional. O objetivo é 
garantir à sociedade desejáveis virtu-
des, deveres e valores profissionais, 
associados aos padrões de excelên-
cia da prática médica, tornado pos-
sível alcançar a tão almejada união 
da categoria.

Dra. Maite acrescentou ainda que 
a manutenção do número de artigos 
do documento anterior contribui 
para a adaptação de todos ao novo 
Código e a prática médica à contem-
poraneidade. Ela destacou, também, 

que a CEDP procura sempre pautar 
seu trabalho em torno do CEM.

O Papel do CEDP-SBEM

ACEDP tem realizado importante 
trabalho encaminhando aos as-

sociados, via e-mail ou carta, tópi-
cos importantes do CEM. Segundo a 
presidente, também são abertas sin-
dicâncias associativas referentes às 
denúncias por descumprimento do 
Código de Ética e elas são encami-
nhadas ao CREMERJ. “Muitos desses 
processos são demorados e correm 
em sigilo para proteger e dar direito 
de defesa ao denunciado”, informou 
Dra. Maite. 

A Comissão também elaborou re-
centemente um documento que fez 
um retrospecto das etapas da cria-
ção do Código de Ética. Nele foram 
analisados tópicos relevantes da revi-
são destacando as inovações tecno-
lógicas, comunicação e relações em 
sociedade, com a manutenção dos 
princípios deontológicos da profis-
são médica.

O artigo pode ser conferido aqui. 

Alguns Tópicos  
do CEM
•. Preservação dos direitos do mé-

dico deficiente, vedando a sua 
discriminação;

•. A obrigatoriedade do médico 
quanto ao respeito, considera-
ção e solidariedade para com 
seus colegas, pacientes e fami-
liares;

•. Normatização sobre o uso das 
mídias sociais dentro da ética 
médica, com comprovação dos 
títulos e técnicas terapêuticas 
apresentadas;

•. Atendimento médico à distância 
(nos moldes da telemedicina) 
sob a regulamentação do CFM;

•. Obrigatoriedade da entrega de 
sumário de alta e respeito à ne-
cessidade de entrega de cópia 
de prontuário diretamente ao 
juízo;

•. A necessidade de criação de co-
missões de ética nos locais de 
trabalho. n
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O site da SBEM Nacional sofreu, em 
abril, um ataque cibernético que 

atingiu também a página do Departa-
mento de Endocrinologia Pediátrica 
(www.endoped.org.br), vinculada ao 
da Nacional. O fato estimulou a di-

Endocrinologia Pediátrica: Novo Site

retoria do Departamento, presidido 
pelo Dr. Carlos Longui, a fazer, junto 
com a recolação do conteúdo, uma 
reestruturação no site.

O objetivo é torná-lo mais moder-
no e dinâmico para o público, além 

de contribuir para a visibilidade do 
Departamento no mundo digital. O 
processo de mudança está em anda-
mento, e em breve estará disponível 
para o conhecimento de todos. A pla-
taforma usada para o novo site será 
WordPress. 

Criado em 2012, o site é o canal 
de comunicação do Departamento 
na internet. Na página são divulga-
das matérias sobre a área de endocri-
nologia pediátrica, eventos, assuntos 
institucionais, entre outros tópicos. n

https://www.endocrino.org.br/media/parecer_comissao_etica.pdf


Em junho, a American Diabetes As-
sociation realizou um dos maiores 

eventos em diabetes, segundo o pró-
prio presidente da Sociedade Ameri-
cana, o Dr. Louis H. Philips.

Foram 180 sessões científicas e 
2.000 apresentações de resultados 
de pesquisas, com ADA 2019, que 
aconteceu em San Francisco.

 Entre as atividades paralelas rea-
lizadas, dois webmeetings da SBEM 
Nacional, no dia 11 de junho, último 
dia do Congresso. Um deles foi uma 
parceria entre a SBEM, Sociedade 
Brasileira de Diabetes (SBD), Socie-
dade Brasileira de Cardiologia (SBC) 
e Sociedade de Cardiologia do Esta-
do de São Paulo, em parceria com a 
Novo Nordisk.

 A outra atividade da SBEM con-
tou com um trabalho em conjunto 
também com a SBD, SBC, Sociedade 
Brasileira de Nefrologia e a Socieda-
de de Cardiologia do Estado de São 
Paulo, com apoio da AstraZeneca.

#ADA2019

Durante a transmissão, foram cer-
ca de 350 acessos ao webmeeting, 
a coordenação local foi do Dr. João 
Eduardo Salles. Os dois webmeetings 
estão disponíveis no site da SBEM, na 
área Universidade Online.

Dentro da programação do ADA 
2019, o Dr. Rodrigo Moreira, presi-
dente da Nacional, que esteve pre-
sente postou um texto com uma 
análise geral no Blog da SBEM Ele 
destacou a medicina de precisão, as 
várias dietas e o papel no tratamen-

Brasileiros à Frente do LATS

Em junho, a Sociedade La-
tinoamericana de Tireoide 

realizou seu congresso bia-
nual em Buenos Aires. Duran-
te o evento, a brasileira Dra. 
Ana Luiza Maia recebeu o car-
go de presidente da LATS da 
Dra. Gabriela Brenta. O man-
dato é de dois anos.

Além dela, diversos endo-
crinologistas brasileiros con-
correram a cargos de direção. 
No comitê executivo, concor-
reram Dr. Rafael Scheffel, Dra. 

Lenara Golbert, Dra. Maria Teresa Nunes, Dr. Helton Ramos, Dra. 
Celia Nogueira (ex-presidente do Departamento de Tireoide da 
SBEM), Dr. José Miguel Dora e Dra. Tania Ortiga. n

EASD 2019
Além do Endo (esse ano em New Orleans) e 

ADA (em San Francisco), o evento que mais 
atrai os brasileiros é o EASD – da European As-
sociation for the Study Diabetes, que esse ano 
acontece em Barcelona.

O programa científico está finalizando, tendo 
a cerimônia de abertura marcada para às 8:30h 
do dia 17 de setembro (o evento vai de 16 a 20), 
com o tema “Unraveling β-cell Dysfunction in 
Type 2 Diabetes: From The Unpredicted to The 
Unknown” (S.E. Kahn).

Além de resultados de diversos estudos, 
como já é de praxe em eventos desse porte, o 
digital continua sendo incluído nos debates e 
será em conjunto com EASD e a ADA. O Digi-
tal apps for diabetes treatment and prevention: 
opportunities and challenges. n

to do diabetes, o resultado da pes-
quisa sobre Vitamina D. Este último 
chamou bastante atenção durante o 
evento e muito comentado entre os 
especialistas. “No Congresso, foram 
apresentados os resultados do Estudo 
D2d, onde os autores demonstraram 
que a utilização de 4000 UI de vitami-
na D em pacientes com pré-diabetes 
não reduziu o risco de diabetes”.

 Os links dos comentários do Dr. 
Rodrigo estão disponíveis no artigo 
comentado. n
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PANORAMA INTERNACIONAL

https://www.easd.org/s25.html
https://www.easd.org/s25.html
https://www.easd.org/s25.html
https://novasliderancassbem.blogspot.com/2019/06/as-novidades-do-congresso-americano-de.html
https://novasliderancassbem.blogspot.com/2019/06/as-novidades-do-congresso-americano-de.html
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Junho 2019

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

Julho 2019

I Curso Itinerante de 
Endocrinologia Feminina e 
Andrologia - CIEFA 2019
Data: 19 a 20 
Local: Goiânia, GO
Informações: www.endocrino.org.br/me-
dia/cartaz_ciefas_corrigido.jpg

Agosto 2019

EndoRio 2019
Data: 2 e 3
Local: Hotel Prodigy Santos Dumont Air-
port, Rio de Janeiro, RJ
Informações: www.endorio.com.br 

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

Curso de Atualização em 
Distúrbios da Diferenciação do 
Sexo
Data: 17 
Local: Windsor Flórida Hotel, Rio de Ja-
neiro, RJ
Informações: www.soperj.org.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 

Setembro 2019

XIV Congreso Hispano 
Latinoamericano de Trastornos 
de La Conducta Alimentaria
Data: 5 a 7 
Local: Rio de Janeiro, RJ
Informações: www.xivcongressochla.com.
br

EASD 2019
Data: 17 A 20
Local: Barcelona, Espanha
Informações: www.easd.org/annual-mee-
ting/easd-2019.html

Outubro 2019

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

Novembro 2019

XVII CONGREMEM 2019 - 
XVII Congresso Mineiro de 
Endocrinologia e Metabologia
Data: 14 a 16 de novembro
Local: Centro de Convenções da Asso-
ciação Médica de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, MG
Informações: Em breve

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