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LEIA MAIS

m Corra Que a Obesidade Vem Ai
O site da SBEM lança a série 
“Corra que a Obesidade Vem 
Aí”, com o objetivo de ajudar 
os internautas a deixar o 
sedentarismo de lado e mostrar 
as vantagens dos exercícios 
físicos para a saúde. 

Pág. 11

m Aulas em PDF
Site de Endocrinologia 
Feminina disponibiliza 
aulas do V Simpósio 
de Atualização em Terapia 
Hormonal na Menopausa para 
Endocrinologistas em PDF. 

Pág.10

m Homenagens
Dois grandes nomes da 
Endocrinologia Brasileira 
receberam homenagens 
recentemente. O Dr. Luiz César 
Póvoa e Dr. Raul Faria Junior 
merecem o carinho de todos os 
associados.

Pág. 6

Eleições SBEM 2012
A SBEM divulgou o edital para as eleições 
2012 da entidade, que acontece durante o 
30º Congresso Brasileiro de Endocrinologia 
e Metabologia, no dia 7 de novembro, em 
Goiânia. Confira o documento completo nessa 
edição. 

Pág. 7

Avaliação dos 
Planos de Saúde
Pesquisa divulgada pela Associação 
Paulista de Medicina aponta os 
problemas associados aos serviços de 
planos ou seguros de saúde no Estado 
de São Paulo. 

Pág. 2

CBEM 2012
Preparado para receber os 4 mil 
visitantes previstos no CBEM 2012, o 
Centro de Convenções Goiânia será a 
sede do evento. Conheça detalhes dos 51 
mil m² divididos em auditórios, pavilhões 
e salas, bem como a programação e a 
lista dos convidados internacionais.

Págs. 8 e 9
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U ma pesquisa divulgada pela 
Associação Paulista de Medi-

cina, em parceria com a ProTeste, en-
trevistou 804 pessoas com 18 anos ou 
mais, que nos últimos dois anos uti-
lizaram algum serviço de planos ou 
seguros de saúde no Estado de São 
Paulo. Os resultados revelaram que 
77% dos participantes tiveram algum 
problema com convênios médicos. O 
levantamento foi feito pelo Instituto 
Datafolha.

A pesquisa mostra ainda que, 
mesmo possuindo plano de saúde, 
cerca de 20% dos entrevistados tive-
ram que recorrer ao SUS ou atendi-
mento particular por dificuldades e/
ou falta de opções de atendimento 
do plano. Os principais problemas 
identificados estão associados à de-
mora em diversos serviços, como 
agendamento de consultas, autori-
zação para realizar exames e atendi-
mento em prontos-socorros. 

O índice de usuários com proble-

Avaliação dos Planos de Saúde
mas foi de 64% para consultas; 40% 
em exames diagnósticos, e 72% em 
pronto-socorro. Muitos usuários 
destacaram, ainda, a falta de médi-
cos especialistas na rede credencia-
da, opções laboratoriais, hospitais e 
superlotação nas emergências.

Posição da Comissão de Ética – O pre-
sidente da Comissão de Ética e Defesa 
Profissional da SBEM, Dr. João Modes-
to, diz que os resultados demonstram 
o que as Entidades Médicas estão de-
nunciando problemas em relação à 
Saúde Suplementar e ao SUS do país. 
“A Saúde Suplementar atende cerca de 
46 milhões de usuários, mas não cum-
pre seu dever. A expansão dos planos 
nos últimos anos diminuiu a qualida-
de do atendimento em todos os níveis, 
apesar do aumento do faturamento, 
que cresceu três vezes mais do que o 
valor médio das consultas entre 2003 e 
2011”, diz o especialista.

O médico lembrou também de 

uma pesquisa feita pela Associação 
Médica do Paraná, que mostra que a 
consulta médica paga pelos planos 
gira em torno de R$ 42, mas com os 
descontos de impostos, restaria ape-
nas R$ 5,50 para o médico. “Dessa 
forma, os médicos estão pratica-
mente pagando o ônus da sociali-
zação da medicina, com os planos 
sofrendo os problemas da judiciali-
zação da saúde, obrigações da ANS, 
custos das novas tecnologias e dos 
novos tratamentos”, finaliza. c

C omo foi a movimentação da 
reunião da oficina “A SBEM 

que Queremos” neste ano? E a ho-
menagem aos doutores Luiz César 
Póvoa e Raul Faria Junior? A aber-
tura do CBAEM em São Paulo em 
2011? Talvez alguns associados não 
saibam, mas a SBEM possui uma sé-
rie de vídeos publicados em dois ca-
nais da entidade na internet.

Na conta da SBEM no Youtube - 
www.youtube.com/sbemnac - exis-
tem cerca de 40 vídeos com momen-
tos importantes, como a posse das 
diretorias, flashes de congressos, 
debates, etc. São cerca de sete mil 
visualizações destes materiais. Para 
saber se um novo vídeo entrou no ar 

Vídeos da SBEM na Internet

é só estar logado ao YouTube, com 
uma conta do GMail, e se inscrever 
no canal. Quando um novo vídeo en-
tra no ar, automaticamente, os ins-
critos recebem um aviso por email. 

Além do YouTube, existe mais um 
canal onde são publicados e divulga-
dos outros registros mais curtos (en-
tre um e três minutos). Esses vídeos 
mostram movimentação em even-

tos, que tiveram o acompanhamento 
da reportagem do site da SBEM. São 
gravações feitas com dispositivos 
móveis, como tablets e smartpho-
nes, e publicadas no Facebook da 
SBEM Nacional. O acesso a esses 
vídeos é feito de forma diferente. 
Para vê-los, é preciso clicar em fotos 
(como está assinalado na imagem) 
na fan page da SBEM – www.face-
book.com/sbemnacional - e, depois, 
no link “vídeos”. O material é sempre 
incluído no site da SBEM nas respec-
tivas reportagens.

Relembre momentos interessan-
tes da SBEM e compartilhe-os em 
outros sites, sempre com o crédito 
da SBEM Nacional. c

Dr. João Modesto, pres. da Comissão de Ética e Defesa Profissional
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Prezados colegas

C om cerca de 14 especialistas in-
ternacionais e com dezenas de 

professores brasileiros confirmados, 
o 30º Congresso Brasileiro de Endo-
crinologia e Metabologia  está pronto 
e, entre 7 e 10 de novembro, tornará 
a cidade de Goiânia o centro da en-
docrinologia brasileira. O evento pro-
porcionará a oportunidade de atua-
lização em todos os campos dessa 
nossa complexa especialidade.

A Prova do Título de Especialista 
está agendada para o dia 7. A prova 
prática será realizada após a escrita 
e somente pelos candidatos aprova-
dos. Ela consistirá da questões rela-
tivas a casos clínicos padronizados.

Outro marco importante neste 
congresso será a eleição da próxima 
diretoria da SBEM. As inscrições para 
chapas interessadas já estão abertas.

Com satisfação, informamos que 
recuperamos o acesso às revistas 
JCEM e Endocrine Review para os 
associados, na área restrita do site. 

Estaremos no Congresso fazen-

do o lançamento do primeiro livro 
elaborado pela SBEM: “Questões 
comentadas para preparo para a 
prova do TEEM”, livro que já deve 
estar disponível para venda a partir 
do inicio de outubro, para auxiliar os 
candidatos que estão inscritos para 
a prova.

Nesta edição da Folha estamos 
divulgando o programa do Simpó-
sio Internacional SBEM/SBD que 
será realizado no dia 2 de outubro, 
em Berlin, durante o EASD-2012, e 
são apresentados flashes dos vários 
encontros regionais que acontece-
ram recentemente no país. Quando 
receberem nosso jornal, o evento 
deve estar acontecendo e, provavel-
mente, será noticiado pelo site da 
Sociedade.

Não deixem de se agendar para 
o evento mais importante da SBEM, 
que é o CBEM Goiânia 2012!

Boa leitura.
Abraços a todos

Airton golbert
Presidente 2011/2012
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E m outubro, será lançado o livro 
“TEEM - Questões comenta-

das”, que contém questões das pro-
vas do Título de Especialista em En-
docrinologia e Metabologia dos últi-
mos cinco anos (2007 a 2011). 

As questões são divididas por as-
sunto, seguidas por um comentário 
e bibliografia sugerida. Os autores, 
Dr. Josivan Gomes de Lima, secretá-
rio geral da diretoria da SBEM Nacio-
nal 2009/2010 – 2011/2012; Dr. André 
Gustavo P. Sousa, presidente da Co-
missão de Novas Lideranças; e Dr. 
Marcos Tadashi Kakitani Toyoshima 
lançam o livro com apoio e parceria  
da SBEM.

Faltando pouco para a prova do 
TEEM 2012, que neste ano tem várias 
mudanças, é uma boa opção para 
aqueles que vão prestar o exame. 
Informações sobre a venda da publi-
cação estarão disponíveis em www.

P ara auxiliar no trabalho de edu-
cação do paciente com diabetes, 

o Instituto Estadual de Diabetes e En-
docrinologia do Rio de Janeiro, lan-
çou, recentemente, o Manual de Edu-
cação em Diabetes para Pacientes.

A publicação é composta por 80 
páginas, desenvolvida com uma 
linguagem muito simples e ilustra-
ções com os personagens utilizados 
para o aprendizado dos pacientes 
do Instituto. O conteúdo foi baseado 
no Programa e Manual para profis-
sionais desenvolvido em 1998 pela 
equipe de profissionais de saúde, 
com a parte pedagógica orientada 
pela professora Tânia Zagury e co-
ordenação do Dr. Leão Zagury. 

Uma equipe multiprofissional foi 
responsável pela elaboração do ma-

Questões Comentadas do tEEM
grupogen.com.br. São 268 páginas e 
a previsão de divulgação no site é a 
partir de 8 de outubro.

O Título de Especialista em En-
docrinologia e Metabologia (TEEM) 
foi instituído há 40 anos, quando foi 
criada a Comissão do TEEM. Segun-
do a informação dos organizadores 
da publicação, o objetivo é aprimo-
rar a prática de uma especialidade 
que já vive um momento de muitas 
mudanças e aquisições no conheci-
mento.

Há alguns anos, a SBEM iniciou 
a publicação das provas para cola-
borar com os candidatos e foi ob-
servado um grande interesse em 
conhecer o material. Agora, com a 
publicação do livro, não só com as 
questões, mas com comentários so-
bre cada resposta, o conteúdo deve 
se tornar ainda mais esclarecedor 
para os candidatos. c

Educação em diabetes
terial, coordenados pela Dra. Claudia 
Pieper, coordenadora da Unidade de 
Educação em Diabetes do IEDE; nu-
tricionista Wilma Amorim, chefe do 
Serviço de Nutrição do IEDE (2001 – 
2009); e a Dra. Rosane Kupfer, chefe 
do Serviço de Diabetes do IEDE. A 
equipe multiprofissional que parti-
cipou foi composta por: Enfermeiras 
Wilma Rodrigues, Rosely Cogliatti, 
Rosa Maria. F Vilarinnho; Tec. Enfer-
magem, André Martins Santos; Psi-
cólogos Sandra Costa e Lectícia Ta-
vares Raposo; Assistentes Sociais, 
Ise Pinheiro Torres, Elza Rodrigues 
de Oliveira, Carla Sant’Ana de Olivei-
ra e Adriana Barbosa Fernandes; Fi-
sioterapeutas, Mônica Gianni Caldas 
e Márcia Bastos de Sá.

Segundo declaração da Dra. Clau-

dia Pieper, no lançamento, a educa-
ção em diabetes é fundamental e um 
diferencial para a melhoria da quali-
dade de vida do paciente. A apresen-
tação do Manual foi feita pela Dra. 
Rosane Kupfer, membro da diretoria 
da SBEM Nacional, na sala de Edu-
cação do Instituto. O diretor do IEDE 
e presidente da Comissão de Comu-
nicação Social da SBEM, Dr. Ricardo 
Meirelles, explicou que o Manual é a 
síntese da proposta do Instituto, que 
é a assistência, ensino e pesquisa. Ele 
informou que o conteúdo será dispo-
nibilizado, em breve, para download 
gratuito no site da SBEM. O IEDE está 
nos procedimentos finais para a libe-
ração do material para o público.

No site da SBEM estão disponíveis 
vídeos do lançamento do Manual. c

Questões comentadas 

Título de Especialista 
em Endocrinologia 

e Metabologia

TEEM

Josivan Gomes de Lima 
André Gustavo P. Sousa

Marcos Tadashi K. Toyoshima
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ANDRÉ GUSTAVO P. SOUSA

Graduação em Medicina e Residência em 
Clínica Médica pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). Resi-
dência em Endocrinologia e Metabologia 
pelo Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo 
(FMUSP). Doutorado pelo Instituto do 
Coração (InCor) da FMUSP. Professor- 
Adjunto de Endocrinologia da UFRN. 
Presidente da Comissão de Valorização 
de Novas Lideranças – SBEM 2011-2012.

MARCOS TADASHI K. TOYOSHIMA

Graduação em Medicina pela Universi-
dade de São Paulo (USP). Residência em 
Clínica Médica no Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de São Paulo (FMUSP), com 3º ano 
adicional em Clínica Médica. Residência 
em Endocrinologia e Metabologia no 
Hospital das Clínicas da FMUSP. Médi-
co preceptor do Departamento de En-
docrinologia e Metabologia do Hospital 
das Clínicas da FMUSP. Postdoctoral 
fellow em Endocrinologia pela Emory Uni-
versity School of Medicine (Atlanta – EUA).

O Título de Especialista em Endocrinologia e 
Metabologia (TEEM) foi instituído há 40 anos, 
quando foi criada a Comissão do TEEM. Estava 
concretizada a ideia de avaliar e conceder a chancela da 
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia 
(SBEM) ao especialista, no sentido de aprimorar a 
prática de uma especialidade que já vivia um momento 
de muitas mudanças e aquisições no conhecimento.

www.acfarmaceutica.com.br
www.grupogen.com.br

JOSIVAN GOMES DE LIMA

Graduação em Medicina na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
Especialização em Endocrinologia no 
Hospital Agamenon Magalhães (HAM), 
Recife/PE e no City Hospital/Nottingham, 
Inglaterra. Professor de Endocrinologia 
no Hospital Universitário Onofre Lopes 
(HUOL)/UFRN. Secretário-geral da SBEM 
Nacional nos anos 2009-2010 e 2011-2012.

capa_aprovada_1_c.indd   1 14/9/2012   15:30:50
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Revistas Científicas

D esde o mês de agosto, asso-
ciados quites com a SBEM po-

dem acessar novamente duas das 
principais publicações científicas 
online da The Endocrine Society: O 
JCEM - The Journal of Clinical Endo-
crinology & Metabolism e a Endocri-
ne Reviews. 

O acesso havia sido interrompido 
no começo do ano devido a proble-
mas operacionais do fornecedor das 
assinaturas de revistas científicas 
online e só foi reestabelecido após 
diversas negociações, coordenadas 
pelo Dr. Josivan Lima, entre a SBEM 
Nacional e a The Endocrine Society. 
Para acessar, basta clicar na Área 
Científica e, logo em seguida, em 
publicações científicas. Um benefí-
cio importante para os associados.

Agenda de Webmeeting

C om o objetivo de promover a 
Educação Médica Continua-

da, a SBEM segue organizando uma 
série de webmeetings. As aulas são 
programadas em parceria com os 
Departamentos Científicos da Socie-
dade e os temas escolhidos de acor-
do com a necessidade de atualização 
de cada subárea endócrina. Confira 
as próximas edições:

•	 18 de setembro – Hipogonadismo 
masculino e diabetes: mais que 
uma associação casual (já reali-
zado)

•	 9 de outubro – Dia de combate à 
obesidade – Obesidade Infantil – 
quem deve tratar: o endocrinolo-
gista ou o pediatra? O ambiente 
e a prevalência e prevenção da 
obesidade.

•	 30 de outubro – Aspectos básicos 
da tiroidologia clínica

•	 27 de novembro – Conexão Dia-
betes – Tireoide: Qual a relação?  
- Diabetes Gestacional: o que vem 
depois?

Para acompanhar os webmee-
tings, basta acessar a Área Científi-
ca do site da SBEM no dia e horário 
marcados. A participação na video-
conferência gera pontos para a re-
validação do Título de Especialista, 
mediante resposta a um questioná-
rio sobre a aula. Apenas sócios qui-
tes podem assistir.

Prova do TEEM

F alta pouco mais de um mês para 
a realização da prova do TEEM 

2012. Direferentemente do que acon-
teceu nas últimas edições, as provas 
prática e escrita serão realizadas em 
dois dias consecutivos. 

A primeira etapa da prova, a escri-
ta, será realizada dia 7 de novembro, 
às 08h30, no Hotel Mercure, durante 
o 30º Congresso Brasileiro de Endo-
crinologia e Metabologia. O ende-
reço do local da prova é: Avenida 
República do Libano, nº 1613, Setor 
Oeste, Goiânia, GO. A prova terá du-
ração de três horas e meia, com 100 
questões de múltipla escolha.

Já a prova prática, baseada na in-
terpretação de casos clínicos, será 
realizada no dia 8 de novembro, 
também às 08h30. O edital com to-
das as informações do concurso está 
disponível para download no site da 
SBEM Nacional. 

Posicionamento CNA

A pós diversas dúvidas de asso-
ciados em relação à necessi-

dade de pontuação junto ao CNA, 
a SBEM esclarece que o processo 
de acreditação está mantido, sem 
alteração nas regras para a atuali-
zação. A única mudança se refere 
à obtenção de pontos em eventos 
científicos, que ficará a cargo da 
AMB e não pelo Conselho Federal 
de Medicina (CFM), como era feito 
anteriormente. 

De acordo com nota enviada 
pela AMB, o médico portador de tí-
tulo de especialista ou certificado 
de área de atuação que acumular 
100 pontos no período de cinco 
anos sequenciais receberá a atua-
lização de seu documento por meio 
do CAP. 

Em relação ao cadastramento 
de eventos e a comprovação de 
participação dos médicos, a Asso-
ciação reitera que os organizadores 
de eventos deverão continuar ins-
crevendo-os no site www.cna-cap.
org.br e enviando as listas de parti-
cipação dentro do tempo previsto. 

SBEM Nacional no CBEM

A SBEM Nacional estará pro-
gramando diversas ativida-

des paralelas no Congresso Brasi-
leiro de Endocrinologia e Metabo-
logia 2012. Além da prova para a 
obtenção do Título de Especialis-
ta em Endocrinologia e Metabolo-
gia 2012, serão realizadas diversas 
reuniões administrativas e elei-
ções (ver reportagem na página 
7). A SBEM atenderá a todos os as-
sociados em um estande montado 
na área de exposições do evento. 
Também estão sendo programadas 
reuniões paralelas de comissões e 
departamentos da SBEM Nacional.

O CBEM 2012 acontece de 7 a 10 
de novembro, no Centro de Conven-
ções Goiânia, em Goiás. c
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Dr. Raul e o Secretário Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, 

Sérgio Cortes.

Dr. Luiz Cesar recebe homenagem do Pe. Josafá Siqueira, reitor 

da PUC-Rio

R ecentemente, dois grandes no-
mes que fazem parte da histó-

ria da Endocrinologia Brasileira re-
ceberam homenagens especiais no 
Rio de Janeiro: Dr. Luiz Cesar Póvoa 
e Dr. Raul Faria Junior. Os dois parti-
ciparam ativamente da fundação da 
SBEM e merecem destaque sempre. 

Professor Emérito – No final de 
agosto, Dr. Luiz César Póvoa rece-
beu o título de Professor Emérito, 
concedido pela PUC-Rio e entregue 
pelo Reitor da Universidade, Padre 
Josafá Siqueira. O auditório da PUC-
-Rio estava lotado e o registro das 
homenagens foi feito e publicado 
pelo site da SBEM. Dr. Póvoa estava 
bastante emocionado e em seu dis-
curso demonstrou a importância do 
momento. “Existem coisas na vida 
que não lutamos para ser. Esse título 
acabou sendo uma consequência de 
tantos anos de trabalho. Nesse mo-

grandes Nomes da Endocrinologia
mento da minha vida em que vejo o 
brilho do sol poente, os desejos se 
confundem e só tenho a agradecer”.

90 Anos – Está cansado da sua jorna-
da de trabalho? Se a resposta for sim, 
esse, definitivamente não é o pensa-
mento do Dr. Raul Faria Junior, que 
completou, em setembro, 90 anos de 
idade. A comemoração aconteceu no 
IEDE, durante seu horário de trabalho 
que é de 8h às 17h. Ele é o diretor mé-
dico do Instituto. “Gosto das pessoas 
com quem trabalho, gosto do que eu 
faço e gosto do local do meu trabalho. 
Vou parar por quê?”, disse o especia-
lista ao agradecer as homenagens. 

O Secretário Estadual de Saúde 
do Rio de Janeiro, Sérgio Cortes, es-
teve no IEDE para parabenizar o mé-
dico, que ainda ouviu o “parabéns 
para você” de todos os funcionários 
e amigos. Os registros estão no Fa-
cebook da SBEM Nacional.c

N a edição anterior da Folha da 
SBEM, assim como na Fan 

Page da entidade na internet, as te-
rapias ditas antienvelhecimento fo-
ram tema de reportagens e relatos 
a partir dos debates no Congresso 
da Sociedade de Geriatria. O obje-
tivo foi acompanhar as novidades e 
o posicionamento das Sociedades 
Científicas sobre o assunto e as fu-
turas ações.

Um dos motivos que fez o debate 
voltar à tona foi a reportagem exibi-
da no Fantástico, da Rede Globo de 
Televisão, que continua disponível 
na íntegra no site da emissora. São 
cerca de 15 minutos de vídeo e a te-

terapias Antienvelhecimento  
e decisão do CFM 

mática central foi o tratamento ofe-
recido para tentar se manter jovem 
o tempo todo. Repórteres e produ-
tores da emissora se passaram por 
pacientes e fizeram registros consi-
derado graves por várias entidades.

Dra. Ruth Clapauch foi uma das 
entrevistadas, em que mostrava os 
efeitos colaterais de determinadas 
substâncias em uma paciente, que 
acabou resultando em um organis-
mo desequilibrado.

A reportagem mencionou a reso-
lução 1930/2010 do Conselho Fede-
ral de Medicina de 2010, que proíbe 
qualquer terapia antienvelhecimen-
to. Depois dessa resolução, o CFM 

também produziu o parecer 29/12. 
Quem assina o documento é o Gru-
po Longevidade Saudável Educação 
e Serviços para Saúde e tem como 
relator o Conselheiro Gerson Zafa-
lon Martins. O documento, disponí-
vel no site do CFM, tem 93 páginas 
e foi desenvolvido a partir da falta 
de evidências científicas de benefí-
cios e os riscos que trazem à saúde 
que não permitem o uso de terapias 
hormonais com objetivo de retardar, 
modular ou prevenir o processo de 
envelhecimento. 

O documento é detalhado com 
embasamento científico e a leitura 
é importante. c
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D iversas atividades administra-
tivas estão programadas para 

serem realizadas durante o 30º Con-
gresso Brasileiro de Endocrinologia 
e Metabologia – CBEM 2012. Entre 
elas, a realização das eleições para 
diretoria e departamentos; prova do 
Título de Especialistas (TEEM 2012); 
Assembleia Geral; e reunião do Con-
selho Deliberativo. 

A participação de todos os asso-
ciados é importante. A programação 
completa será divulgada no site da 
SBEM, assim como nas redes sociais 
da entidade. 

No dia 8 de novembro, já está 
agendada a reunião do Conselho De-
liberativo e no dia 9, a Assembleia 
Geral da entidade. 

As datas das duas etapas da pro-
va para obtenção do Título de Espe-
cialista em Endocrinologia e Meta-
bologia (TEEM) também foram con-
firmadas. Como nas últimas edições 
do congresso da SBEM, na manhã 
do primeiro dia, 7 de novembro, será 
realizada a prova escrita, entre 8h30 
e 12h. Já a prova prática acontece no 
dia 8 de novembro, às 8h30. 

A notícia mais recente foi o edi-
tal de convocação para as eleições 
dos cargos eletivos da entidade, que 
acontece durante o 30º Congresso 
Brasileiro de Endocrinologia e Me-
tabologia, no dia 7 de novembro, em 
Goiânia. O comunicado oficial foi pu-
blicado no site da SBEM e enviado 
por boletim eletrônico a todos os 
associados. Por isso, é muito impor-
tante manter o cadastramento online 
em dia. 

A seguir, confira o edital comple-
to de convocação para as Eleições 
2012 da SBEM.

Eleições e Reuniões 
da SBEM Nacional

Edital - Eleições SBEM Nacional 2012

A SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
ENDOCRINOLOGIA E METABOLO-
GIA - SBEM convoca seus associa-
dos com direito a voto para as elei-
ções dos cargos eletivos da entidade 
(Diretoria Nacional, Conselho Fiscal e 
dos Departamentos Científicos), que 
se realizarão em pleito único, no dia 
7 de novembro de 2012, durante o 30º 
Congresso Brasileiro de Endocrinolo-
gia e Metabologia, em Goiânia - GO.

Fica aberto o prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar das 20 horas do dia 17 
de setembro de 2012 e a terminar 
às 20 horas do dia 16 de outubro de 
2012, para o registro das chapas de 
candidatos aos cargos da Diretoria 
Nacional e dos Departamentos Cien-
tíficos da SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE ENDOCRINOLOGIA E METABO-
LOGIA – SBEM para a gestão do perí-
odo de março de 2013 a dezembro de 
2014.   O referido registro deverá ser 
feito através de e-mail à Secretaria 
Executiva da SBEM (sbem@endo-
crino.org.br), por associado efetivo 
em pleno gozo de seus direitos, con-
tendo a discriminação do cargo e o 
nome de cada ocupante.

As condições de elegibilidade, 
previstas no artigo 90 do Estatuto 
da SBEM, são as seguintes:

I. Ser associado especialista da 
SBEM, admitido há pelo menos dois 
anos da eleição;

II. Estar em pleno exercício de 
suas obrigações e no gozo de seus 
direitos estatutários.

OS DEPARTAMENTOS CIEN-
TÍFICOS serão administrados por 
uma diretoria composta de 7(sete) 
membros, sendo um Presidente, um 
Vice-Presidente e os Diretores, e os 
mesmos só poderão ser reconduzi-
dos uma vez no mesmo cargo (art. 47 
e parágrafos do Estatuto).   As com-
petências dos Departamentos, em 
consonância com as diretrizes es-
tabelecidas pela Diretoria Nacional, 
estão previstas nos incisos I a XIII  do 
art.49 do Estatuto Social da SBEM, 
disponível no site da Sociedade.

PARA O CONSELHO FISCAL SE-
RÃO ELEITOS dois vogais e dois su-
plentes, sendo que os membros do 
Conselho Deliberativo e da Diretoria 
Nacional, das Comissões Permanen-
tes e Diretorias dos Departamentos 
Científicos, assim como os respon-
sáveis por comissões temporárias 
e demais administradores de uni-
dades, órgãos ou serviços da Asso-
ciação não poderão candidatar-se 
ao Conselho Fiscal para o período 
subsequente à sua gestão.

“As eleições serão realizadas por 
sufrágio direto, secreto e universal, 
dos associados especialistas, pes-
quisadores e associados gradua-
dos, em pleno gozo de seus direitos 
associativos e em dia com as suas 
obrigações financeiras com a SBEM, 
comprovada pela quitação das anui-
dades do ano em curso e dos anos 
anteriores.”

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2012.

Dr. Luiz Carlos Espíndola - Presidente 
da Comissão Eleitoral da SBEM c
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O Centro de Convenções Goiânia, 
em Goiás, foi o local escolhido 

para sediar a trigésima edição do Con-
gresso Brasileiro de Endocrinologia e 
Metabologia (CBEM 2012). Promovi-
do pela SBEM, o evento está marca-
do para ocorrer entre os dias 7 e 10 de 
novembro, tendo como presidente o 
Dr. Nelson Rassi.

Segundo a organização, o local 
está preparado para receber os cer-
ca de 4 mil participantes previstos. 
Sua parte estrutural totaliza uma 
área de 51.080,66 m2, divididos em 
auditórios, anfiteatro, salas, pavi-
lhões, pátios externos, além de um 
amplo estacionamento coberto. O 

CBEM 2012: 
Futuro na 

Endocrinologia
centro possui, ainda, um restauran-
te terceirizado com comidas típicas 
da região. No entanto, quem quiser 
aproveitar uma pausa nas atividades 
científicas para degustar algo nas 
proximidades, o local é cercado por 
diversas opções gastronômicas para 
todos os bolsos e gostos. 

Devido ao tamanho do evento, as 
atividades do CBEM 2012 ocuparão 
os dois pavilhões (verde e azul) do 
Centro de Convenções e todo o 1º 
andar. As principais conferências 
serão realizadas no Teatro Rio Ver-
melho, com capacidade para cerca 
de 2 mil pessoas, e no Auditório 
Lago Azul, onde cabem 600 pesso-

as. No total, o evento contará com 
oito salas, além das salas de ba-
ckup, que vão transmitir palestras 
de salas que possam ter a lotação 
esgotadas. Outra novidade é a cria-
ção de uma área destinada exclu-
sivamente a acompanhantes. Com 
entrada diferenciada, no local, se-
rão oferecidas diversas atividades 
não científicas.

Programação Científica – Norteada 
pelo tema central “Endocrinologia 
no século XXI: a SBEM pensando 
o futuro”, as atividades científicas 
do 30º CBEM já foram definidas. De 
acordo com o Dr. Victor Gervásio, 
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presidente da Comissão Científica 
do Congresso, durante as apresen-
tações, o palestrantes apresentarão 
previsões futuras sobre seu tema, ci-
tando os problemas sociais graves e 
o planejamento da saúde endócrina. 
“Queremos alertar os médicos para 
que eles possam lidar com o enve-
lhecimento da população e as epide-
mias modernas, como a obesidade e 
o diabetes”, conta. 

Segundo o endocrinologista, os 
temas foram escolhidos levando-se 
em conta a relevância, importância, 
credibilidade dos artigos científicos 
e atualidades. “Todos os departa-
mentos participaram da escolha dos 
temas e sugeriram os palestrantes 
internacionais, levando em conta as 
publicações e trabalhos apresenta-
dos por eles”, conta. Entre os desta-
ques, de acordo com Dr. Victor, estão 
novidades no tema células tronco e 
diabetes, um simpósio sobre tran-
sexualismo e o tema “Pensando o 
Envelhecimento”. Outros tópicos 
que, segundo o especialista, devem 
chamar muito a atenção dos parti-
cipantes são “Off Label na Endocri-
nologia” e assuntos relacionados à 
cirurgia bariátrica.

A Programação Científica tem iní-
cio na manhã do dia 7 de novembro, 
às 8h, com diversas atividades pa-
ralelas, entre elas os simpósios da 
Joslin e “Diabetes Mellitus, o que 
o futuro nos reserva”. Na parte da 
tarde, está prevista a conferência 
“Resistência à Insulina: Modulação 

que favorece o ganho de peso ou 
adaptação que protege da obesida-
de”, seguida do tema  “O Cérebro do 
Obeso”. A última atividade do dia é a 
Conferência Magna “Diabetes Lipo-
distrófico”. 

Na manhã do segundo dia, os 
destaques ficam por conta das con-
ferências “Initial Risk stratification 
for risk of recurrence and risk of de-
ath in pacients with thyroid cancer”; 
“DXA evaluation of visceral adipose 
tissue and sarcopenia”; e “O Ano 
em Adrenal”. Na parte da tarde, os 
temas “Cirurgia Bariátrica - preci-
samos dela?” e “Esteroides e seus 
semelhantes” devem chamar bas-
tante a atenção dos congressistas. 
No final do dia, o destaque fica para 
a Corrida Novo Nordisk: Mudando o 
diabetes, realizada em parceria com 
a IV Corrida Vencendo o Diabetes no 
30º CBEM.

No dia 9 de novembro, terceiro 
dia de evento, as atividades se ini-
ciam com as conferências “The po-
tential role of the edmonton obesity 
staging system”, “Nutrição e Massa 
Óssea” e “Reposição Androgênica 
e Síndrome Metabólica”. Ainda pela 
manhã, os congressistas podem 
assistir à Conferência “Advanced 
pump therapy/ fine tunning techni-
ques”. No final do dia, a Conferência 
“Panorama da obesidade no Brasil: 
Por que estamos engordando tan-
to?” é outro destaque.

No último dia de evento, as ati-
vidades se concentram na parte da 

manhã. Entre os destaques estão o 
Simpósio Tratamento da Obesidade 
e o Simpósio Endócrino Pediatria. 
Ainda no dia 10, acontece o Curso 
de Avaliação Corporal por DXA. O 
encerramento está marcado para as 
12h45. 

A programação preliminar com-
pleta está disponível na íntegra no 
site oficial do evento (cbem2012.
com.br). Todas as palestras interna-
cionais terão tradução simultânea 
para o português. 

Confira a lista de palestrantes in-
ternacionais confirmados:
•	 Arya M. Sharma (Canadá)
•	 Diego Alejandro Caicedo (EUA)
•	 Harold Lebovitz (EUA)
•	 John Bilezikian (EUA)
•	 M. Schlumberger (França)
•	 Mary Oates (EUA)
•	 Michael McClung (EUA)
•	 Mike E. J. Lean (Escócia)
•	 Mike Tuttle (EUA)
•	 Patrick Aman (Canadá)
•	 Scoot W. Lee (EUA)
•	 Svetlana Kalinchenko (Rússia)

Inscrições Abertas – Depois do pra-
zo de 30 de setembro, as inscrições 
estão com os seguintes valores: 
R$800 para médico sócio SBEM, 
SBD e ABESO; R$1100 para médico 
não sócio, R$900 para estudantes; 
R$950 para residente ou pós gradu-
ado; R$650 para outro profissional 
sócio; R$800 para outro profissio-
nal não sócio; e R$100 para acom-
panhante. c
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P ara aqueles que não tiveram a 
oportunidade de comparecer 

ao “V Simpósio de Atualização em 
terapia hormonal na menopausa 
para endocrinologistas”, promovido 
pelo Departamento de Endocrinolo-
gia Feminina e Andrologia da SBEM, 
poderão ter acesso às aulas em PDF 
no site. 

O Departamento, presidido pelo 
Dr. Alexandre Hohl, disponibilizou o 
material utilizado nas aulas para aces-
so gratuito. O Simpósio aconteceu no 
último dia 25 de agosto e foi coorde-
nado pela Dra. Dolores Pardini. Apro-
ximadamente 200 endocrinologistas 
estiveram presentes e participaram 
dos debates com os professores. 

Na página encontram-se disponí-
veis as seguintes aulas: 

Aulas disponíveis sobre Menopausa 
para Endocrinologistas

Faz diferença na tHM
•	 A dose do estrogênio? - Angela 

Maggio
•	 A via de administração? - Ricar-

do Meirelles
•	 O esquema terapêutico? - Ale-

xandre Hohl
•	 A idade da paciente? - Ruth Cla-

pauch
•	 Progestágenos: Qual, como e 

quando usar? - Rogerio Bonassi

Andrógeno: Qual, como e quando 
usar?
•	 Na mulher – Ricardo Meirelles
•	 No homem - Alexandre Hohl
•	 Conversando com os Professores

Sarcopenia do Envelhecimento
•	 Papel da menopausa e da ativi-

dade física – Pérola Pappler
•	 Papel da hormonioterapia - Ruth 

Clapauch
•	 Terapia Alternativa na mulher 

sintomática c/ contraindicação 
ao estrogênio - Ângela Maggio

Quando devo me preocupar com:
•	 Mama - Ângela Maggio
•	 Endometrio - Rogério Bonassi
•	 Tromboembolismo - Ruth Cla-

pauch

O evento aconteceu na Vila Ma-
riana, em São Paulo. As aulas podem 
ser acessadas pelo – www.feminina.
org.br ou www.andrologia.org.br . As 
apresentações disponíveis para do-
wnload estão assinaladas em negrito 
e com link para o arquivo em PDF. c

P ara divulgar as ações realizadas 
pelo Dia Mundial do Diabetes, 

a Sociedade Brasileira de Diabetes 
lançou o novo hotsite o www.dia-
mundialdodiabetes.org.br. O tema 
definido pela International Diabetes 
Federation - coordenadora mundial 
das ações - é “Proteja Nosso Futuro”, 
que faz parte de uma meta até 2013, 
cuja proposta é focar na “Educação e 
Prevenção em Diabetes”. A organiza-
ção das ações em 2012 está a cargo 
do Dr. Márcio Krakauer, membro da 
diretoria da SBD como coordenador 
de campanhas.

A ideia da Sociedade é concentrar 
todas as notícias, materiais de campa-
nha, fotos, vídeos e agenda de ativida-
des no hotsite. Neste ano, além do hot-
site foi lançada a campanha SextAzul, 
no Facebook, incentivando as pessoas 

dia Mundial do diabetes
a vestirem peças azuis toda sexta-feira, 
em prol do diabetes. O material é reuni-
do em uma galeria da campanha, que 
já passou de 2 mil visualizações.

Neste ano, também haverá o con-
curso de flash mobs, que são ativida-
des promovidas nas ruas com música 
e coreografia. No ano passado, vários 
vídeos foram enviados e publicados 
no YouTube e no hotsite. As ações 
também chamaram a atenção da im-
prensa em todo o país. Os participan-
tes devem estar vinculados a alguma 
entidade relacionada ao diabetes. Os 
três primeiros colocados ganham prê-
mios em dinheiro, que são entregues 
a essas instituições, para que conti-
nuem auxiliando toda a população no 
combate e no tratamento da doença.

A equipe de jornalismo do site já 
está recebendo informações para or-

ganizar uma agenda de atividades, 
divulgando ações e campanhas em 
todo o Brasil, bem como nomes de 
locais que serão iluminados de azul.

 
Redes Sociais – Além do hotsite, são 
usadas mais ferramentas nas redes 
sociais para espalhar a ideia:
•	 Facebook: página com divul-

gação de vídeos, fotos e textos 
– www.facebook.com/diamun-
dialdodiabetes

•	 Flickr: galeria de fotos – www.
flickr.com/photos/diamundialdo-
diabetes

•	 YouTube: galeria de vídeos – 
www.youtube.com/diamundial-
dodiabetes

•	 Twitter: divulgação de men-
sagens curtas e links – www.
twitter.com/wdd_brasil c
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C om o objetivo de ser tornar um manual prático 
para endocrinologistas, ginecologistas, urologis-

tas e médicos com interesse na área, foi lançado, o livro 
“Endocrinologia Feminina e Andrologia”. A publicação 
é de autoria da Dra. Ruth Clapauch, membro do DEFA 
(Departamento de Endocrinologia Feminina e Androlo-
gia da SBEM), e é direcionada à prática em consultórios 
ou ambulatórios.

O conteúdo abrange temas voltados às desordens 
da diferenciação sexual e às peculiaridades de outras 
patologias endócrinas como a obesidade, anorexia e 

distúrbios da tireoide. Foram incluídos tópicos rela-
cionados à Ginecologia, como a doença fibrocística 
da mama e a endometriose, direcionados ao conheci-
mento do endocrinologista. Irregularidade menstrual: 
da menarca ao climatério; Acne e alopecia androge-
nética feminina; Infertilidade do casal; Esteroides se-
xuais e câncer no homem; HIV e sistema endócrino; e 
Desreguladores endócrinos e eixo gonadal são temas 
que fazem parte da publicação. 

O livro tem cerca de 600 páginas e o lançamento 
oficial foi feito em uma livraria no Rio de Janeiro. c

guia Prático

E m julho, a SBEM lançou em seu site a série de re-
portagens “Corra Que a Obesidade Vem Ai”, com 

dicas para quem pretende deixar de lado o estilo de vida 
sedentário e começar a prática de atividade física para 
uma melhor qualidade de vida. 

O objetivo principal das reportagens é ajudar e incen-
tivar a prática de exercícios,  para profissionais de saúde 
e pacientes simultaneamente, com dicas de 
como iniciar as atividades, a alimentação 
correta, alongamento e tudo mais que 
for necessário. Semanalmente, as 
reportagens vão trazer opiniões 
e sugestões de professores de 
educação física e médicos.

A série começou com o in-
centivo da realização da Mara-
tona do Rio, que aconteceu no 
dia 8 de julho, e tem a intenção 
de reativar uma campanha rea-
lizada pela SBEM em 2004, cha-
mada “E Você?”, que tinha o ob-
jetivo de saber entre os associados 
quem praticava algum tipo de ativida-
de física.
As Reportagens – Até o fechamento dessa 
edição da Folha da SBEM três reportagens da série 
foram publicadas no site. Na primeira, aproveitando a 
Maratona do Rio, o site da SBEM registrou a participa-
ção de um grande número de pacientes com diabetes na 
prova. Na ocasião, o Centro de Educação em Diabetes e 
Obesidade Diabest e a assessoria esportiva, New Run-
ner Brasil, com o apoio da União das Associações de 

Diabéticos do Rio de Janeiro (UADERJ) e da Sociedade 
Brasileira de Diabetes, prestaram suporte gratuito para 
os portadores de diabetes. A iniciativa foi chamada de 
Equipe D+.

A segunda reportagem expôs um estudo publicado 
na revista “Lancet”, que afirma que a falta de exercícios 

tem causado tantas mortes quanto o tabagismo. A ma-
téria destacou os dados do sedentarismo no 

Brasil e no mundo, a criação de campa-
nhas para alertar o público dos riscos 

da falta de exercícios regulares e a 
falta de envolvimento do gover-

no na resolução do problema.
Já na terceira reportagem, 

os especialistas Dr. Josivan 
Lima, endocrinologista que 
faz parte do Departamento de 
Obesidade da SBEM, e a edu-
cadora física Renata Gavinho, 

formada em Educação Física e 
se especializando em Reabilita-

ção Cardíaca, deram dicas de quais 
devem ser os primeiros passos para 

deixar o sedentarismo de lado e incluir 
os exercícios físicos na rotina diária.

A quarta reportagem da série está sendo produzida 
e vai dar dicas sobre alongamento, antes e depois dos 
exercícios físicos. Não deixe de acessar o site da SBEM 
Nacional para conferir. Quem quiser pode sugerir novos 
temas, dar dicas e compartilhar suas experiências, é só 
enviar um email para info@endocrinologia.org.br ou pu-
blicar nos comentários do site da SBEM. c

Corra Que a obesidade Vem Ai
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m dr. Florentino Cardoso 
Presidente da Associação 
Médica Brasileira

T emos vivido um mundo de 
transformações e intensa evo-

lução do conhecimento em diferen-
tes áreas. A Medicina é um ótimo 
exemplo, pois as mudanças ocorrem 
rapidamente – novas descobertas so-
bre os genes, medicamentos, trata-
mentos, técnicas de reabilitação etc.

A formação médica (seis anos 
de graduação em tempo integral), a 
pós- graduação – residência médica 
(dois a seis anos) e a educação mé-
dica continuada tem sido o caminho 
incentivado por nós. Valorizamos o 
título de especialista e justificamos 
a importância de mantê-lo atualiza-
do. Ora, se o conhecimento médico 
evolui tão rapidamente, é imperativo 
que precisamos de atualização e re-
ciclagem contínuas.

A saúde é o nosso bem maior e 
todo esforço deve ser feito para que 
tenhamos profissionais bem treina-
dos para lidar com nossos pacien-
tes. Porém, há uma ameaça nesse 
momento quando se fala em mais e 
mais médicos como se significasse 
qualidade. Estaríamos melhor com 
mais ou com melhores políticos?

O Governo Federal e alguns esta-
duais têm patrocinado uma perigosa 
abertura de novas escolas médicas, 
ampliação de vagas em faculdades já 
existentes, assim como tem tentado a 

A Importância da Boa 
Formação Médica
todo custo “importar” médicos forma-
dos em outros países, especialmente 
de Cuba, Bolívia e Argentina (muitos 
brasileiros de nascimento). Fala-se 
no “Programa Mais Médicos”. Qual o 
número de médicos que o Brasil pre-
cisa hoje e daqui a cinco, 10, 20 anos? 
Quais os especialistas que precisamos 
formar mais? Como valorizar, formar 
mais e melhor os médicos de Família 
e Comunidade? Comenta-se que o Go-
verno Federal quer que o Brasil tenha 
2,5 médicos para cada mil habitantes. 
Todavia, várias cidades brasileiras têm 
mais do que isso e a saúde agoniza. 
Qual avaliação o Governo Federal faz 
da saúde pública em Brasília, capital 
do país, onde existem mais de 4,0 mé-
dicos por mil habitantes?

Na verdade, o Ministério da Saúde 
tem vivido de programas, alguns que 
são políticas de governo, quando na 
verdade precisamos muito mais de 
políticas de Estado. Precisamos pro-
jetar o país para um futuro maior e 
não somente para um mandato, ou 
dois, quando pensam na reeleição. 
Alguns projetos de hoje já existiram, 
outros mal planejados e a maioria 
sem boas perspectivas. O que dizer 
da hanseníase ainda hoje campeã 
no Brasil? Já se fala novamente em 
erradicá-la. Quando efetivamente?  
O que dizer das tantas mortes por 
dengue, por gripe? O que se tem feito 
nos últimos anos para que tenhamos 
promoção e prevenção em saúde, 
detecção precoce das doenças? É 
deprimente ver pacientes oncológi-
cos terem seus diagnósticos tardios 
e mesmo muitos já com diagnóstico, 
terem retardado seus tratamentos, 
por absoluta incompetência. Quan-
tos pacientes morrem em emergên-
cias superlotadas, mal conduzidos? 

Quantos pacientes ficam muti-

lados devido à dificuldade de diag-
nóstico e tratamento (diabéticos que 
tem membros amputados, que ficam 
cegos, que têm doença cérebro-vas-
cular)? Falta acesso e qualidade.

Urge que enfrentemos verdadei-
ramente os problemas para que nos-
so bem desenhado sistema público 
de saúde (SUS), assim como o siste-
ma suplementar, que tem vivido uma 
crise pela insatisfação de prestadores 
de serviços e usuários, alcancem os 
verdadeiros anseios da população. 

Demonstra-se, cada vez mais, 
que o sucesso da atenção à saúde 
é diretamente relacionado ao tem-
po e à qualidade. Quanto menor o 
tempo para se chegar ao sistema 
(acesso rápido) e mais rapidamente 
dar a resolução precisa (acesso com 
qualidade), melhores serão os resul-
tados, inclusive com menor custo.

O que temos visto é um sistema 
fragmentado no nível de atenção, as-
sim como sem uma rede integrada 
que permita agilidade. O que nos de-
paramos é com cada vez mais profis-
sionais menos qualificados, fazendo 
com que os pacientes sofram ainda 
mais.

Precisamos juntos, todos, sentar-
mos e discutirmos sem amarras, ou 
viéses de qualquer natureza, buscan-
do a solução do que é melhor para 
a população. Vamos proporcionar 
acesso com qualidade a todos. Para 
isso, é também fundamental uma 
boa formação médica: boas esco-
las, com estrutura física adequada, 
grade curricular compatível com as 
necessidades da população, corpo 
docente qualificado e dedicado, 
além de campo de estágio obriga-
tório (ambulatórios, hospitais etc.).

A saúde deve ter foco na qualida-
de, não na quantidade. c
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E ntre os dias 1 e 5 de outubro, 
acontece em Berlim, Alema-

nha, o EASD 2012 - 48º Annual Me-
eting of the European Association 
for the Study of Diabetes (www.
easd2012.com). Presidido pelo Dr. 
Andreas Pfeiffer, o congresso apre-
senta uma programação científica 
extensa, abordando desde temas 
básicos do diabetes até assuntos de 
maior complexidade, como relação 
entre diabetes e câncer.

Mesmo sendo um evento de asso-
ciação europeia, vários especialistas 
lotados em países como Estados Uni-
dos e Austrália estão incluídos na pro-
gramação científica. Na grade de ativi-

EASd 2012
dades, pela segunda vez, está incluído 
o Fórum Internacional promovido, em 
conjunto, pela SBEM e pela Sociedade 
Brasileira de Diabetes (SBD).

O encontro acontece no dia 2 de 
outubro, a partir das 19h, no Maritim 
Hotel Berlin. O evento é gratuito e 
exclusivo para associados das duas 
entidades e marca um momento in-
ternacional muito importante. A pri-
meira edição do simpósio dentro do 
EASD aconteceu em 2011, durante o 
evento em Lisboa. Anteriormente, 
duas edições foram realizadas em 
eventos da American Diabetes As-
sociation, nos Estados Unidos. Em 
todas as edições realizadas, a média 

de público foi excelente, com confra-
ternização entre os brasileiros.

Alguns dos conferencistas pre-
sentes ao II Fórum são: Dr. Airton 
Golbert, Dr. Balduíno Tschiedel, Dr. 
Giuseppe Paolisso, Dra. Lenita Zaj-
denberg, Dra. Marise Lazaretti Cas-
tro, Dr. Marcelo Bertoluci e Dra. Ma-
rilia de Brito Gomes.

O site da SBEM e suas respectivas 
redes sociais programaram a divul-
gação detalhada da programação 
assim como incentivam a presença 
dos brasileiros. Associados também 
estão sendo informados, via boletins 
eletrônicos da realização do evento 
em Berlim. c

P ara atualizar os médicos em 
relação às novidades tecno-

lógicas, foi realizado, entre 7 e 9 
de setembro, no Rio de Janeiro, o 
Advanced Technologies & Treat-
ments for Diabetes Latin America 
(ATTDLA 2012), presidido pelo Dr. 
Walter Minicucci, assessor geral 
da presidência da SBD e presiden-
te eleito para a gestão 2013/2014.

A conferência atraiu pesquisa-
dores, clínicos e médicos de clíni-
ca geral em todos os campos do 
diabetes. Para o Dr. Minicucci, que 
já acompanhava o ATTD realizado 
fora do Brasil, a inclusão do debate 
sobre tecnologia é uma ferramenta 
indispensável para o médico. Se-
gundo o endocrinologista, o avanço 
da internet e o aumento do acesso 
à informação fazem com que o pa-
ciente já chegue aos consultórios 
questionando o médico sobre as 

novas descobertas. “O endocrino-
logista precisa acompanhar esse 
processo de evolução, mas para 
isso, no entanto, é preciso perder o 
medo da novidade”, opina.

Foram apresentadas várias no-
vidades para tratamento do dia-
betes, como: bombas de insulina, 
sensores, monitores, entre outros 
produtos. Também foram promo-
vidos vários debates sobre a in-
fluência das novas tecnologias na 
vida do paciente com diabetes.

O ATTDLA abriu espaço para 
debates mais democráticos. O uso 
de redes sociais e internet e sua 
influência também foram discuti-
dos no evento, principalmente fer-
ramentas como Facebook, sites, 
blogs e comunidades online, que 
ajudam pacientes a compartilhar 
experiências e informações.

The Dream Project (The Diabetes 

wiRelEss Artificial pancreas con-
sortiuM) também foi apresentado 
no evento. O projeto, realizado por 
equipes de Israel, Alemanha e Eslo-
vênia, consiste no desenvolvimento 
do sistema MD Logic e é uma espé-
cie de “pâncreas artificial”. Funcio-
na com um software instalado em 
um computador, ligado a um sensor 
de glicose subcutâneo e uma bom-
ba de insulina. Assim, são estipu-
ladas as quantidades de insulina 
que serão liberadas para manter a 
glicemia em níveis normais. 

Alguns dos principais momen-
tos das atividades foram registra-
das em tempo real pela equipe de 
reportagem e publicadas no Face-
book da SBEM Nacional – www.fa-
cebook.com/sbemnacional. Tam-
bém estão disponíveis vídeos com 
trechos de algumas colocações 
dos palestrantes. c

AttdLA 2012
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O EndoAmazon 2012 aconteceu entre os dias 16 e 18 de agosto, em Be-
lém, capital do Pará. O evento foi realizado em conjunto pela SBEM 

Regional Pará, e as Regionais do Maranhão e Amazonas, tendo como presi-
dente Dr. Antonio Maria Conceição.

Foram, aproximadamente, 420 inscritos durante o congresso e a pro-
gramação abordou os seguintes temas: Síndrome Metabólica, tratamento 
da obesidade, diabetes e Alzheimer, hipotireoidismo, dentre outros. Se-
gundo a Dra. Nilza Nei, presidente da SBEM Regional Pará, ter a presença 
do presidente da SBEM Nacional, o Dr. Airton Golbert, foi para a Regional 
um momento especial. Também esteve presente o Dr. Balduíno Tschiedel, 
presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD). c

F oi realizado, entre os dias 22 e 
26 de agosto, na cidade de Sal-

vador, Bahia, a 30ª edição do Curso 
de Qualificação de Profissionais de 
Saúde em Educação em Diabetes. O 
curso é promovido pela Sociedade 
Brasileira de Diabetes em parceria 
com a Associação Diabetes Brasil 
(ADJ).

Segundo Dra. Graça Maria de 
Carvalho Câmara, coordenadora do 
curso, o evento realizado na Bahia 
contou com um número grande de 
inscritos de Salvador. Dos 40, 31 
eram da cidade baiana e, com isso, 
houve uma facilidade maior em tra-
tar os assuntos ligados diretamente 
à região. 

A próxima edição do Educando 
Educadores será nos dias 24, 25, 26 
e 27 de outubro, em Florianópolis, 
Santa Catarina, onde já estão ins-
critas 30 participantes das 60 vagas 
disponíveis. c

N o último dia 1º de setem-
bro, foi realizada, em Belo 

Horizonte, Minas Gerais, a sexta 
edição do Simpósio Diabhetes 
Santa Casa de Belo Horizonte 
em conjunto com o 13º Encontro 
de Ex-Residentes. A presidên-
cia de ambos os eventos foi feita 
pela Dra. Maria Reginal Calsola-
ri, membro do Grupo Santa Casa 
de BH e foram organizados pela 
Clínica de Endocrinologia e Me-
tabologia da Santa Casa.

Durante a atividade, foi pres-
tada uma homenagem ao Dr. 
José Diogo Martins, falecido no 
dia 5 de abril. Dr. José foi presi-
dente da SBEM Regional Minas 
Gerais durante os anos de 1973 

e 1974 e um dos nomes mais im-
portantes da endocrinologia no 
estado e no país. A filha do mé-
dico, Dra. Diana Viegas Martins 
e o genro, Dr. Severino Farias, 
que é membro da Comissão de 
Comunicação Social da SBEM 
Nacional, estavam presentes.

Dentro da programação cien-
tífica, destaque para a apresen-
tação do Dr. João Eduardo Nu-
nes, falando sobre Disfunção 
Erétil Neuroática x Hipogona-
dismo: Diagnóstico e Impacto 
no Tratamento; e a palestra da 
Dra. Hermelinda Pedrosa, que 
abordou a Neuropatia Diabética: 
Atualidades Diagnósticas e Tera-
pêuticas. c

A pós seis anos, o Congresso de 
Endocrinologia e Metabologia 

da Região Sul, o Endosul, voltou a 
Gramado, cidade localizada na Ser-
ra Gaúcha. O evento de 2012 foi re-
alizado entre os dias 31 de agosto e 
1º de setembro e aconteceu parale-
lamente ao XVII Encontro Gaúcho de 
Diabetes e ao II Encontro Gaúcho de 
Endocrinologia. 

Os principais temas abordados 
do congresso foram: hormônios 
biossimilares; diagnósticos e mane-
jo da Síndrome de Cushing; diabetes 
tipo MODY; desreguladores endócri-
nos; e endocrinopatias na infância. 
Segundo a organização, foram, apro-
ximadamente, 500 inscritos para o 
evento. c

Congresso em Belém Educando 
Educadores

Simpósio em Minas

7º Endosul
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O Hotel Atlântico Búzios, na cidade de Búzios, Rio de Janeiro, será a sede 
de mais um Encontro Anual do IEDE. A 41ª edição do evento será rea-

lizada entre os dias 14 e 16 de dezembro e é organizada pela ASSEX (Asso-
ciação dos Ex-Alunos do IEDE).

O tema do evento será: Polêmicas na Endocrinologia. A ideia será abordar, 
durante a programação, alguns dos aspectos mais controversos da endo-
crinologia.

As inscrições do podem ser feitas de duas formas: junto com a hospeda-
gem no hotel e para os participantes que não irão se hospedar. Para verificar 
os valores com e sem pacote, acesse www.assex.org.br. c

A Regional do Distrito Federal da 
Sociedade Brasileira de Diabe-

tes e a Associação de Diabéticos de 
Brasília (ADB) irão realizar o XI Semi-
nário de Atualização em Diabetes e 
Síndrome Metabólica. O evento acon-
tece nos dias 19 e 20 de outubro, em 
Brasília, na sede da Associação Médi-
ca de Brasília (AMBr).

As inscrições podem ser feitas atra-

D urante os dias 26 e 27 de 
outubro, acontece a dé-

cima edição do Reciclendo. O 
Congresso Paranaense de En-
docrinologia será realizado em 
Curitiba, na Associação Médica 
do Paraná (AMP), localizada na 
Rua Cândido Xavier, 575.

A organização é da SBEM Re-
gional Paraná. No primeiro dia 
de evento, as atividades come-
çam a partir das 19h e a abertura 
será feita pela presidente da Re-
gional, Dra. Gisah Amaral Carva-
lho. A programação conta com 
temas como: Fisiopatologia do 
DM2, Tratamento do Diabetes 
Tipo 2, Hiperparatireoidismo, 
Tireoide, Dislipidemia, dentre 
outros.

As inscrições podem ser 
feitas pelo site do evento e, até 
o dia 23 de outubro, com des-
conto. Os preços até esta data 
variam de: R$ 80 a R$ 160. Após 
este prazo, os preços estão en-
tre R$100 e R$ 190. 

Para mais informações so-
bre o 10º Recilendo, acesse o 
site www.ccmeventos.com.br/
reciclendo2012 c

N os dias 26 e 27 de outubro, a 
SBEM Minas Gerais realiza o 

“Simpósio de Tireoide: Atualização e 
Controvérsias”, que faz parte do Pro-
grama de Educação Continuada da 
Regional, no Centro de Convenções 
da Associação Médica de Minas Ge-
rais. A presidência está a cargo do 
Dr. Gustavo Cancela e Penna, com 
o apoio da SBEM-MG e como Dire-
tor Científico o Dr. Adauto Versiani 
Ramos.

Além da presença de convidados 
brasileiros, o Simpósio contará com 
a presença do especialista portu-
guês, Dr. Manoel Sobrinho Simões 
(Portugal).

Na sexta-feira, o evento será aber-
to às 18h30, com um coquetel de boas 

vindas e a mesa redonda “Disfunção 
Tireoidiana Subclínica”, moderada 
pelo Dr. Saulo Purisch (MG). Os pa-
lestrantes e moderadores de mesas 
redondas que compõe a programa-
ção são: Dra. Kamilla Brandão Rajão 
(MG); Dr. Márcio W. Lauria (MG); Dra. 
Laura Sterian Ward (SP); Dr. Carlos 
Alberto Ribeiro (MG); Dr. Bernardo 
Lopes Cançado Fonseca (MG); Dra. 
Cynthia Koeppel Berenstein (MG); Dr. 
Manoel Sobrinho Simões (Portugal); 
Dr. Eduardo Pimentel Dias (MG); Dr. 
Gustavo Meyer (MG); Dra. Maria Cris-
tina Drummond (MG); Dra. Juliana 
B. Drumond (MG); Dr. Pedro Weslley 
Souza Rosário (MG); Dra. Bárbara Éri-
ka Caldeira A. Sousa (MG); Dr. Gusta-
vo Cancela e Penna (MG). c

Seminário de Atualização no distrito Federal
vés do formulário disponível no site da 
ABD (www.adbbrasilia.com.br). 

O encontro deste ano marca a 
parceria entre a SBD Regional DF e a 
ADB e também o apoio da Coordena-
ção Central de Diabetes; da SBEM; da 
Federação Nacional de Associações 
e Entidades de Diabetes (FENAD); e 
da Secretaria de Estado de Saúde do 
Distrito Federal. c

Reciclendo 
2012

tireoide: Atualização e 
Controvérsias

41º Encontro Anual do IEdE
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FutuRoS ENCoNtRoS

Outubro 2012

48º EASD Annual Meeting
 ▪ Data: 2 a 5
 ▪ Local: Berlim, Alemanha
 ▪ Informações: www.easd2012.com

ISPAD 2012
 ▪ Data: 10 a 13
 ▪ Local: Istambul, Turquia
 ▪ Informações: http://2012.ispad.org

Curso de Qualificação para Profissionais 
de Saúde em Educação em Diabetes 
Projeto Educando Educadores 
 ▪ Data: 24 a 28
 ▪ Local: Florianópolis, SC
 ▪ Informações: www.adj.org.br

Simpósio de Tireoide: Atualização e 
Controvérsias
 ▪ Data: 26 e 27
 ▪ Local: Belo Horizonte, MG
 ▪ Informações: www.sbemmg.org.br 

XII International Primary Care Diabetes 
Europe
 ▪ Data: 26 a 27
 ▪ Local: Barcelona, Espanha
 ▪ Informações: http://pcdeurope2012.semfyc-
congresos.com/

Novembro 2012

30º Congresso Brasileiro de 
Endocrinologia e Metabologia 2012
 ▪ Data: 7 a 10
 ▪ Local: Goiânia, GO
 ▪ Informações: www.endo2012.com.br

Diabetes Technology Meeting
 ▪ Data: 8 a 10
 ▪ Local: Bethesda, EUA
 ▪ Informações: www.diabetestechnology.org

XVIII Congresso Argentino de Diabetes
 ▪ Data: 8 a 10
 ▪ Local: Buenos Aires, Argentina
 ▪ Informações: www.diabetes.org.ar

9TH IDF - WPR Congress
 ▪ Data: 24
 ▪ Local: Kyoto, Japão
 ▪ Informações: www.idf.org/9th-idf-wpr-
-congress

52º Congresso Internacional da 
Sociedade Mexicana de Endocrinologia 
e Nutrição
 ▪ Data: 27 de novembro a 1º de dezembro
 ▪ Local: León, Guanajuato
 ▪ Informações: www.endocrinologia.org.mx 

Dezembro 2012

Simpósio da SBD: Avanços no Tratamento 
do Diabetes
 ▪ Data: 1º dezembro 
 ▪ Local: Salvador, BA
 ▪ Informações: SBD – www.diabetes.org.br, tel. 
(11) 3846-0729

6º CONGREMEM – Congresso Mineiro de 
Endocrinologia e Metabologia
 ▪ Data: 7 e 8
 ▪ Local: Pouso Alegre, MG
 ▪ Informações: www.sbemmg.org.br

41º Encontro Anual do IEDE
 ▪ Data: 14 a 16 
 ▪ Local: Búzios, RJ
 ▪ Informações: www.assex.org.br

IDF/MENA Regional International 
Conference
 ▪ Data: 14 a 16
 ▪ Local: Doha, Qatar
 ▪ Informações: www.idf-mena.org

Fevereiro 2013

1st International Congress on Medical 
Writing
 ▪ Data: 19 
 ▪ Local: Dubai, Emirados Árabes
 ▪ Informações: www.med-writing.org

Março 2013

XXV Congresso Nacional da Federação 
Mexicana de Diabetes
 ▪ Data: 21 a 23 
 ▪ Local: Léon Guanajuato, México
 ▪ Informações: www.fmdiabetes.org/congreso

Junho 2013

ADA - 73rd Scientific Sessions
 ▪ Data: 21 a 25 
 ▪ Local: Chicago, EUA
 ▪ Informações: www.diabetes.org

ENDO 2013
 ▪ Data: 15 a 18 
 ▪ Local: California, EUA
 ▪ Informações: www.endo-society.org
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