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Natal é uma cidade com 
muitas belezas naturais, 
mas o grande atrativo 
do CBAEM 2013 é sua 
programação científica. 
Evento acontece entre os 
dias 21 e 25 de agosto.
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m Eventos Médicos
Confira a hierarquia 
e as normas para a 
divulgação de atividades 
científicas nos veículos de 
comunicação da SBEM.
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m Anuidade 2013
Entram em vigor as 
novas regras de cobrança 
da anuidade da SBEM. 
Saiba o que muda para o 
associado quite e para o 
inadimplente.
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m Título de Especialista
Em entrevista à Folha 
da SBEM, Dr. Francisco 
Bandeira, presidente da 
Comissão do TEEM, tira as 
dúvidas mais comuns dos 
candidatos.
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LEIA MAIS

A Sociedade realiza, no dia 2 de março, a 
quinta edição da SBEM que Queremos, no 
Rio de Janeiro. A Reunião analisa atividades 
feitas pela Sociedade e discute rumos na nova 
gestão, que toma posse no mesmo dia. Pág. 7
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Individual como as necessidades 
de cada paciente.
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Levemir® (insulina detemir). Indicação: diabetes mellitus. Uso adulto e pediátrico acima de 6 anos. Contraindicações: hipersensibilidade à insulina detemir ou excipientes. Advertências: A dosagem inadequada ou a descontinuação 
pode causar hiperglicemia e cetoacidose diabética. Hipoglicemia pode ocorrer se a dose de insulina for muito alta em relação à necessidade. A transferência de outro tipo ou marca de insulina pode levar a alteração na dosagem. Casos 
de insuficiência cardíaca congestiva foram relatados no uso combinado de insulinas e tiazolidinedionas, especialmente em pacientes com fatores de risco para ICC. Levemir® não deve ser administrado intravenosamente. A absorção na 
administração intramuscular é mais rápida e superior que a absorção na administração subcutânea. Levemir® não deve ser diluído ou misturado com nenhuma outra preparação de insulina e não deve ser usado em bombas de infusão 
de insulina. Há limitada experiência clínica com insulina detemir durante a gravidez e lactação. Interações: antidiabéticos orais, inibidores da monoaminooxidase, beta-bloqueadores não seletivos, inibidores da ECA, salicilatos, tiazidas, 
glicocorticoides, hormônios da tireóide, beta-simpatomiméticos, hormônio de crescimento, danazol, octreotida, lanreotida e álcool. Reações adversas: hipoglicemia, reações no local da injeção, lipodistrofia, edema, reações alérgicas, 
urticária, rash, erupções cutâneas, distúrbios de refração, retinopatia diabética e neuropatia periférica. Posologia: Em combinação com antidiabéticos orais, iniciar com a dose de 10 U ou 0,1-0,2 U/Kg uma vez ao dia. A dosagem deve ser 
ajustada individualmente. Em regime basal-bolus, recomenda-se administração uma ou duas vezes ao dia, dependendo da necessidade do paciente. Para pacientes que requerem duas doses diárias, a dose noturna pode ser administrada 
com a refeição noturna, ou antes de dormir, ou 12 horas após a dose matinal. A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Registro  MS: 1.1766.0019.
Este medicamento não deve ser utilizado em caso de hipersensibilidade à insulina detemir ou a qualquer um de seus excipientes. O álcool pode intensificar e prolongar o efeito 
hipoglicêmico da insulina.

NovoRapid® FlexPen®, Penfill® e Frasco (insulina asparte). Indicação: diabetes mellitus. Uso adulto e pediátrico acima de 2 anos. Contraindicações: hipoglicemia e hipersensibilidade à insulina asparte ou a qualquer 
excipiente. Advertências e precauções: A dosagem inadequada ou a descontinuação do tratamento pode, especialmente no diabetes Tipo 1, levar à hiperglicemia e cetoacidose diabética. A administração de NovoRapid® 
deve estar diretamente relacionada com a refeição. O rápido início da ação deve ser considerado em pacientes com doenças ou medicação concomitantes em que uma absorção retardada dos alimentos é esperada. Doenças 
concomitantes nos rins, no fígado, ou que afetam as glândulas adrenais, hipófise ou tireóide podem requerer alteração da dose de insulina. A alternância contínua do local de injeção dentro de uma mesma área ajuda a reduzir 
ou prevenir a hipersensibilidade local. NovoRapid® pode ser usada durante a gravidez (categoria de risco B). Lactação: Não há restrições ao tratamento com NovoRapid® durante a amamentação entretanto, pode ser necessário 
ajustar a dosagem. Posologia: NovoRapid®, geralmente, deve ser administrada imediatamente antes da refeição ou quando necessário logo após a refeição. Normalmente, NovoRapid® deve ser utilizada, em associação com 
uma insulina de ação intermediária ou de ação prolongada. A necessidade individual de insulina em adultos e crianças encontra-se normalmente entre 0,5 e 1,0 U/Kg/dia, sendo que 50 a 70% da dose total diária de insulina 
pode ser fornecida por NovoRapid® e o restante por insulina de ação intermediária ou de ação prolongada. NovoRapid® é administrada via subcutânea na parede abdominal, na coxa, na parte superior do braço, na região deltóide 
ou na região glútea. Quando injetada via subcutânea, o início de ação irá ocorrer dentro de 10-20 minutos após a injeção. O máximo efeito ocorre entre 1-3 horas após a injeção. A duração da ação é de 3 a 5 horas. NovoRapid® 
pode ser usada em um sistema de bomba de infusão. Interações medicamentosas: antidiabéticos orais, inibidores da monoaminooxidase (IMAOs), beta-bloqueadores, inibidores da enzima conversora da angiotensina (ECA), 
salicilatos, esteróides anabólicos, sulfonamidas, contraceptivos orais, tiazidas, glicocorticóides, hormônios da tireóide, simpatomiméticos, hormônio de crescimento, danazol e álcool. NovoRapid® pode causar doping. Reações 
adversas: hipoglicemia, edema, anomalias de refração e hipersensibilidade local (dor, rubor, prurido, inflamação, equimose, edema e urticária). Devido à menor duração de ação, quando comparada à insulina humana solúvel, 
NovoRapid® apresenta um menor risco de causar episódios de hipoglicemia noturna. A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Registro MS: 1.1766.0016.
Este medicamento não deve ser utilizado em caso de hipersensibilidade à insulina asparte ou qualquer um de seus excipientes. Os contraceptivos orais podem aumentar as 
necessidades de insulina dos pacientes.

NovoRapid® FlexPen®

e Levemir® FlexPen®: 
Agora em embalagens
com 1 caneta.
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Prezados colegas,

O tempo voa e já estamos com-
pletando os nossos dois anos 

na direção da SBEM. Portanto, este 
é meu último editorial. Despeço-me 
desta atividade com orgulho de ter 
participado e na certeza de ter procu-
rado manter a qualidade e atualidade 
nas informações.

Nesta edição, o Dr. Francisco Ban-
deira esclarece vários aspectos da 
prova do TEEM. 

A programação da oficina de 
trabalho, a “SBEM que Queremos”, 
que já se tornou uma tradição, onde 
todos os dirigentes das Regionais, 
Departamentos e Comissões têm a 
oportunidade de discutir os rumos 
da SBEM, com sugestões que serão 
utilizadas pela Diretoria Nacional. A 
próxima oficina ocorrerá no dia 2 de 
março, na cidade do Rio de Janeiro, 
antes da cerimônia de posse da nova 
Diretoria. 

Informação sobre os Webmeetin-
gs, que serão realizados neste ano, 
está disponível para que as pessoas 
possam se programar. 

Esclarecimentos sobre a área de 

atuação em Endocrinologia Pediátri-
ca, sobre as regras de divulgação de 
eventos pela SBEM e sobre a iden-
tidade digital, fornecida pelo CFM, 
também estão contempladas nesta 
edição. 

Destacamos o artigo do presiden-
te da AMB, Dr. Florentino Cardoso, 
sobre aspectos da ação da entidade, 
pois contém informações importan-
tes. 

Os próximos CBAEM em Natal e 
CBEM em Curitiba são comentados 
por seus presidentes.

E, para lhes permitir uma progra-
mação com antecedência, a coluna 
Futuros Encontros dá uma previsão 
dos principais eventos do ano de 
2013.

Desejamos a todos um bom ano 
de trabalho com saúde e damos as 
boas vindas para os colegas que 
assumirão a SBEM para o próximo 
biênio.

Aproveitem a leitura
Abraços a todos,

Airton Golbert
Presidente 2011/2012
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evento (cbaem2013.com.br), entre 
as primeiras atividades estão duas 
mini-conferências: “Diabetes: uma 
Doença Intestinal?” e “Endocrino-
logia Pediátrica: Efeito dos Disrup-
tores Endócrinos na Infância e na 
Adolescência”, um tema bastante 
debatido na atualidade. Ainda no 
primeiro dia, está previsto o Simpó-
sio Neuroendócrino, com os tópicos 
“Síndrome de Cushing: É Possível 
Simplificar o Diagnóstico?”; “Diag-
nóstico Laboratorial da Acromegalia 
na Atualidade”; e “Tratamento dos 
Prolactinomas Resistentes”. Fina-
lizando as atividades do primeiro 
dia, será realizado um debate sobre 
tireoide em casos difíceis em CDT, 
com apresentação de casos clínicos 
envolvendo metástases linfonodais 
e com controvérsia em relação à 
abordagem de compartimento cen-
tral, além da discussão sobre dose 
terapêutica de iodo, TSH recombi-
nante ou hipotireoidismo.

No segundo dia, o destaque fica 
por conta da conferência “Armadi-
lhas no Diagnóstico de Endocrino-
patias e Comorbidades no Paciente 
Obeso” e do simpósio sobre Endo-
crinologia Básica, com os tópicos: 
“The Central Nervous System as a 

Atualização Científica no CBAEM 2013
O CBAEM 2013 acontece apenas 

em agosto, mas os especialis-
tas que desejam participar do even-
to podem aproveitar os descontos 
na taxa com as inscrições antecipa-
das. Até o dia 15 de abril, associados 
quites com a anuidade da SBEM pa-
gam R$580; não sócios ou não qui-
tes, R$840, residentes, R$390 e gra-
duandos, R$340. Após esta data, até 
o dia 30 de julho, os valores sobem 
para R$760, R$1080, R$510 e R$440, 
respectivamente.

Organizado pela SBEM Nacional 
e pela SBEM-RN,, o evento acontece 
entre os dias 21 e 24 de agosto, no 
Centro de Convenções Natal, no Rio 
Grande do Norte, e é presidido pelo 
Dr. Tadeu Fonseca. 

Definições da Grade Científica – De 
acordo com Dr. Tadeu, o CBAEM será 
precedido pelo curso de Capacitação 
em Densitometria Óssea, promovido 
pela Associação Brasileira de Ava-
liação Óssea e Osteometabolismo 
(ABRASSO), marcado para os dias 
20 e 21 de agosto. Está prevista ain-
da, na mesma data, a realização do 
Meeting International da Androgen 
Excess and PCOS Society. 

Os detalhes da programação 
científica estão sendo finalizados, 
mas muitos dos tópicos estarão vol-
tados para esporte e hormônios re-
lacionados. Segundo a organização, 
as sugestões de temas e palestran-
tes enviados pelos Departamentos 
Científicos da SBEM estão sendo 
aproveitadas na montagem da gra-
de. Até o momento, os convidados 
internacionais Dr. Enrico Carmina 
(Universidade de Palermo) e a Dra. 
Helena Teede (Monash University, 
Clayton, Austrália) confirmaram 
presença.

De acordo com a grade preli-
minar, disponibilizada no site do 

Promising Target to Treat Diabetes 
Mellitus”; “Cross-talk between Intra-
cellular signaling Pathways: Molecu-
lar Integration and its Implication in 
Obesity”; e “Impact of Nutritional 
Epigenomics on Disease Risk and 
Prevention”. 

No último dia de evento, uma 
mesa redonda sobre exercícios físi-
cos deve chamar bastante a atenção 
dos endocrinologistas. “ Quando é 
Necessário Utilizar Suplementos?”;  
“Melhorando Performance Base-
ando-se em Evidências” e “Usos e 
Abusos em Academias” são alguns 
dos temas que serão debatidos. Ou-
tra novidade fica por conta da con-
ferência: “Informática para o Endo-
crinologista - Ferramentas para Ad-
quirir ou Atualizar Conhecimentos”. 

Já as atividades oficiais da SBEM 
estão com datas definidas: a prova 
para obtenção do TEEM acontece 
no dia 21 de agosto; a Reunião do 
Conselho Deliberativo está agenda-
da para o dia 21, a partir das 13h30; e 
a Assembleia Geral acontece no dia 
22, às 17h. 

A Folha da SBEM vai publicar, 
em todas as edições que antecedem 
o evento, informes e novidades da 
programação. c

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
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CBEM 2014

A cidade de Curitiba, no Paraná, 
foi o local escolhido para se-

diar a 31ª edição do Congresso Bra-
sileiro de Endocrinologia e Metabo-
logia (CBEM 2014). Organizado pela 
SBEM Nacional e pela SBEM-PR, o 
evento acontece entre os dias 5 e 9 
de setembro. A capital paranaense já 
recebeu o Congresso Brasileiro duas 
vezes: em 1974 e 1994. 

A escolha da sede foi feita através 
de votação no Congresso de 2010, 
realizado em Gramado, durante a 
reunião do Conselho Deliberativo 
da SBEM.

Como se Associar 

E specialistas, graduados e pes-
quisadores que quiserem se 

associar à SBEM podem imprimir 
a ficha de inscrição disponível no 
site da Sociedade. Após o preenchi-
mento completo e de forma legível, a 
mesma deve ser entregue na Regio-
nal mais próxima com duas fotos 3 
x 4 e Curriculum Vitae (resumido). A 
lista das Regionais, está disponível 
no site da entidade.

Atualmente, a SBEM possui oito 
categorias de associados: especia-
listas; graduados; pesquisadores; 
colaboradores; honorários; bene-
méritos; correspondentes e acadê-
micos. A definição de cada catego-
ria está disponível em Estatutos e 
Regulamentos. No ato da inscrição, 
o associado poderá optar também 
por fazer parte de algum dos Depar-
tamentos Científicos da SBEM, sem 
qualquer custo adicional.

Associados da SBEM têm direi-
to a diversos benefícios, entre eles 
descontos na inscrição de eventos 
científicos, acesso à área restrita da 
entidade e às revistas internacionais 
Journal of Endocrinology and Meta-
bolism e Endocrine Reviews. Além 
disso, eles podem participar de we-
bmeetings em tempo real. 

Certificado do TEEM

M édicos que pretendem reti-
rar o certificado definitivo 

do Título de Especialista em Endo-
crinologia e Metabologia (TEEM), 
devem seguir os seguintes proce-
dimentos: 
•	 Fazer a requisição do Título à 

Sociedade, pelo e-mail se-
cretaria@endocrino.org.br, 
enviando os seguintes da-
dos: CPF, CRM, ano da prova 
e informando se é TEEM ou 
CAAEP.

•	 A Sociedade fará a requisição do 
Título no site da CNA-AMB.

•	 Após esse primeiro cadastro, o 
médico receberá em seu e-mail 
uma senha e o login para dar 
continuidade a sua solicitação.

•	 O médico deverá, então, com-
pletar todos os campos faltan-
tes de seu cadastro, imprimir 
o boleto bancário e efetuar o 
pagamento. (www.amb.org.br/
si_amb/titulos/index_titulos_
medicos.asp).

•	 O recibo estará disponível para o 
médico após 48 horas, no mes-
mo endereço eletrônico.

•	 O médico poderá reemitir, a 
qualquer momento, o bole-
to bancário entrando em seu 
endereço. A cada nova emissão, 
o sistema gera mais dez dias 
de prazo. O prazo máximo para 
pagamento do boleto bancário 
é 90 dias corridos. Depois disso 
o sistema elimina do sistema a 
solicitação.

•	 Durante o processo de confec-
ção do título e assinaturas, até a 
entrega final ao médico, o Título 
poderá ser visto em entregas 
pendentes somente pelo admi-
nistrador da sociedade de espe-
cialidade.

•	 Caso o médico mude de endere-
ço antes da entrega do Título, ele 
poderá entrar no seu administra-
dor até 45 dias após a solicitação 
do título e efetuar as alterações 
necessárias.

Eventos Médicos

R egionais e Departamentos das 
SBEM já estão com seus even-

tos deste ano definidos. A lista, com 
datas, locais e contatos, pode ser en-
contrada na agenda do site da So-
ciedade. Já as principais informa-
ções sobre os eventos (expectativa 
de público, programação científica, 
valores de inscrições, etc) podem 
ser conferidas na área Eventos Mé-
dicos. c

Anuidade 2013

T ermina, no dia 31 de maio, o 
prazo para o pagamento da 

anuidade da SBEM, referente ao 
ano de 2013. O valor foi ajustado 
conforme o IGPM e é de R$416,40. 
O pagamento deve ser feito através 
do sistema PagSeguro. Para isso, o 
associado deve fazer login na Área 
Científica do site. 

O PagSeguro envia à SBEM Na-
cional a informação do pagamento 
e, por isso, não é necessário o envio 
do comprovante à secretaria. 

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
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T odos os dias, chegam à SBEM 
vários questionamentos pelo 

e-mail info@endocrinologia.org.br. 
Grande parte das dúvidas se refere à 
prova e ao Título de Especialista em 
Endocrinologia e Metabologia, mais 
conhecido como TEEM.

Muitos médicos desconhecem 
vários procedimentos da prova, que 
é aplicada uma vez por ano pela 
SBEM. São aceitas inscrições de 
candidatos com residência médica 
em Endocrinologia, em serviços cre-
denciados pela SBEM ou com qua-
tro anos comprovados de prática em 
Endocrinologia, mais 100 pontos de 
participação em congressos e en-
contros com aval da SBEM e AMB 
(Associação Médica Brasileira).

Dr. Francisco Bandeira, presiden-
te da Comissão do TEEM, respondeu 
as dúvidas mais frequentes sobre a 
obtenção do título.

Estou terminando minha residência 
de Clínica Médica. Gostaria de sa-
ber as diferenças entre a residência 
médica em Endocrinologia e a espe-
cialização em Endocrinologia (reco-
nhecida pelo MEC). Após a conclu-
são de ambas, eu precisaria prestar 
prova de título?
Dr. Francisco Bandeira: Nesse caso, 
existem 2 tipos de cursos: aqueles 
credenciados pela SBEM e que têm a 
mesma programação da residência 
medica; e aqueles que são credencia-
dos pelo MEC (Ministério da Educação 
e Cultura), mas não atendem às exi-
gências da SBEM. Apenas os primeiros 
dão direito a prestar a prova do TEEM.

Tenho residência em Clínica Médica há 
três anos e fiz pós-graduação em En-
docrinologia por dois anos. Gostaria 
de saber se são critérios aceitos para 
que eu possa realizar prova do TEEM.
Dr. Francisco Bandeira: A pós-gradu-

ação só será aceita se for oferecida 
por serviço credenciado pela SBEM. 
Caso contrário, a inscrição não será 
deferida.

Gostaria de saber a carga horária 
que a sociedade exige para uma 
pós-graduação, para depois fazer a 
prova de titulo.
Dr. Francisco Bandeira: As normas 
da Comissão do TEEM preveem car-
ga horária semelhante à da residência 
medica, ou seja, de no mínimo 40 ho-
ras semanais.

Para fazer o TEEM só é aceita resi-
dência médica em Endocrinologia?
Dr. Francisco Bandeira: Não neces-
sariamente. Um dos critérios aceitos 
é a comprovação de quatro anos de 
pratica endocrinológica, mais 100 
pontos em eventos de atualização, 
de acordo com a tabela da CNA/AMB 
(Comissão Nacional de Acreditação / 
Associação Médica Brasileira).

Sou médico e tenho mestrado em 
Endocrinologia. Posso fazer o TEEM, 
mesmo sem ter feito residência na 
área?
Dr. Francisco Bandeira: Se o mestra-
do tiver sido na área de Endocrinolo-

gia Clínica e for oferecido em serviço 
credenciado pela SBEM, o certificado 
será aceito na inscrição para a prova.

Sei que a residência médica ou es-
pecialização em instituições creden-
ciadas são uma das opções para rea-
lização da prova de título, mas quero 
saber mais sobre as outras formas 
de obtenção do TEEM. No que diz 
respeito ao edital, quando mencio-
na: “comprovação de treinamento/
capacitação na área de Endocrino-
logia por meio de atividades profis-
sionais realizadas em um período 
de tempo equivalente a pelo menos 
quatro anos em relação à data do 
concurso e participação em ativida-
des científicas na área, as quais de-
verão atingir no mínimo 100 pontos, 
utilizando como modelo o sistema 
de pontuação da AMB”, a que tipo 
de treinamento/capacitação e ativi-
dades profissionais se refere? 
Dr. Francisco Bandeira: Os pontos 
dizem respeito à participação em 
eventos (congressos e encontros) 
com aval da SBEM / AMB. c

Tirando Dúvidas Sobre o TEEM

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
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Links sobre o TEEM
Muitas informações sobre a obtenção do 
Título de Especialista podem ser obtidas no 
site da SBEM ou nos sites da CNA e AMB. 

Lista do Serviços Credenciados pela 
SBEM: www.endocrino.org.br/servicos-
-credenciados

Posicionamento Oficial da SBEM 
sobre os cursos de especialização: 
www. endocrino.org.br/posicionamento-
-oficial-cursos-de-especializacao

Site da AMB: www.amb.org.br

Site da CNA: www.cna-cap.org.br
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N o dia 2 de março, membros 
da SBEM Nacional e das Re-

gionais participam de mais uma edi-
ção da Oficina de Trabalho “SBEM 
que Queremos”. A quinta edição do 
evento será na Sala Copacabana A 
do Rio Othon Palace Hotel, no Rio de 
Janeiro, com o início das atividades 
às 8h30, e tem como objetivo prin-
cipal fazer um balanço dos feitos da 
Sociedade em 2012 e discutir pro-
postas a serem implementadas em 
2013.

Após a Oficina de Trabalho, ou-
tra importante atividade será reali-
zada: a Cerimônia de Posse da Dra. 
Nina Mussolino, presidente eleita 
durante o CBEM 2012, em Goiânia. 
Ela assumirá o comando da Socie-
dade durante os anos de 2013 e 
2014. Na ocasião, serão empossa-
dos também os novos membros da 
Diretoria.

A cobertura da SBEM Que Que-
remos e da Cerimônia de Posse 
será feita pelo site da SBEM. As 
principais informações do even-
to também poderão ser acom-
panhadas pelas redes sociais da 
entidade, pelo Facebook (www.
facebook.com/sbemnacional) e 
Twitter (www.twitter.com/endo-
crinologia). 

A Oficina foi criada pelo Dr. Ruy 
Lyra, em 2009, e tem como objetivo 
falar sobre o futuro da Sociedade e 
traçar metas para o ano seguinte.

Prova do TEEM – 
Será realizada, no dia 1 de março,  
um dia antes da Oficina, a Prova Prá-
tica do TEEM para os médicos que 
entraram com o recurso na prova 
do ano passado, realizada durante 
o Congresso Brasileiro de Endocri-
nologia e Metabologia, em Goiânia.
Endereço: Rio Othon Palace Hotel - 
Av. Atlântica, 3264 c

Definindo os Rumos de 2013
Programação – Oficina SBEM que Queremos
08h30 Início das atividades

08h45 Abertura e boas vindas: Dr. Airton Golbert e Dra. 
Nina Musolino

09h00 – 09h50 Apresentação do relatório de atividades: Dr. Airton 
Golbert, Dra. Rosane Kupfer (anuidades, resultados 
financeiros), Cristina Dissat (DC Press), Elisa Nunes 
(Contexto Assessoria) e Eduardo Frick (Webmaster)

09h50 – 10h05 Relatório da prova do TEEM em Goiânia: Dr. Fran-
cisco Bandeira

10h05 – 10h20 Resultados do CBEM 2012: Dr. Nelson Rassi

10h20 – 10h35 CBAEM 2013: Dr. Tadeu Alencar Fonseca e Dr. Josi-
van Lima

10h35 – 10h50 Ligas Acadêmicas na SBEM: Dra. Vivian Ellinger

10h50 – 11h05 ABE&M: Dr. Sérgio Dib

11h05 – 11h20 Certificação CNA: Dra Marise Lazaretti

11h20 – 11h45 Comentários e discussões com os participantes

11h45 – 12h00 Orientações sobre as atividades da tarde: Dr. Josi-
van Lima

12h00 – 13h30 Almoço Rio Othon Palace 

Apresentação de 04 temas para discussão:

13h30 – 13h40 Tema 1: Serviços de residência médica. Estão for-
mando adequadamente os especialistas? Dr. Fran-
cisco Bandeira

13h40 - 13h50 Tema 2: Devemos restringir os eventos oficiais e 
criar critérios para a manutenção dos atuais? Pode-
mos aglutinar alguns deles? Dr. Josivan Lima

13h50 – 14h00 Tema 3: É possível aprimorar a Educação Médica 
Continuada à Distância? Poderíamos testar novos 
formatos? Dr. Dalisbor Silva

14h00 – 14h10 Tema 4: Papel da SBEM nas ações governamentais: 
Sugestões para atuação prática. Dra. Nina Musolino

14h10 - 15h30 Discussões dos temas (cada mesa deverá escolher 
um coordenador e um secretário)

15h30 – 17h00 Apresentações das discussões de cada mesa e 
encerramento dos trabalhos

17h00 – 20h00 Intervalo

20h00 – 21h00 Cerimônia de Posse

21h00 – 21h30 Coquetel

21h30 Jantar
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N os dias 29 e 30 de abril, duran-
te a realização do X Congresso 

Brasileiro Pediátrico de Endocrinolo-
gia e Metabologia (COBRAPEM), em 
Brasília, serão realizadas as provas 
do Concurso para Obtenção do Cer-
tificado de Área de Atuação em Endo-
crinologia Pediátrica. As inscrições se 
encerraram no dia 8 de fevereiro e a 
confirmação, o local e horário serão 
divulgados até o dia 8 de março nos 
sites da Sociedade Brasileira de Pe-
diatria (SBP) e da SBEM. 

A prova prática está marcada para 
o dia 29 de abril e o conteúdo inclui 
todos os tópicos relacionados à En-

Atuação em Endocrinologia Pediátrica
docrinologia Pediátrica. A avaliação 
será feita através de casos clínicos 
ou na forma de questões diretas. De 
acordo com o edital, no teste será 
atribuída nota com valor máximo de 
100 pontos. A prova teórica acontece 
no dia 30 de abril e terá pontuação 
máxima de 100 pontos. Serão apro-
vados no concurso apenas os que 
atingirem nota igual ou superior a 
60 pontos em cada prova realizada. 

De acordo com a Comissão Paritá-
ria, formada por membros da SBEM 
e da SBP, a nota final no concurso 
será a média ponderal da nota obtida 
na prova prática e na prova teórica. O 

candidato que não for aprovado em 
alguma das etapas deverá repetir 
todo o processo no ano seguinte. 

O resultado da prova prática e o 
gabarito oficial preliminar da prova 
teórica serão divulgados através dos 
sites da SBEM (www.endocrino.org.
br) e da SBP (www.sbp.com.br) no 
dia 13 de maio. O candidato que se 
julgar prejudicado poderá recorrer 
do resultado da prova prática e do 
gabarito da prova teórica até o dia 15 
de maio, às 17h. A lista dos aprova-
dos e o gabarito oficial serão publi-
cados nos sites de ambas as socie-
dades até o dia 27 de maio. c

N o final do ano, a diretoria da 
SBEM Nacional incluiu, em 

uma de suas reuniões online sema-
nais, uma avaliação dos resultados 
dos webmeetings de 2012. O objeti-
vo foi analisar o resultado da frequên-
cia dos especialistas, temas e datas 
escolhidas para a atividade para, en-
tão, fazer uma programação no início 
deste ano. 

Entre os pontos já definidos para 
2013 está a nova agenda dos encon-
tros online onde estarão excluídos 
os meses de janeiro e dezembro para 
as atividades. É um período muito 
complicado para os especialistas e 
são meses, inclusive, de baixa visi-
tação, não só em sites de saúde, mas 
na internet de uma forma geral. 

Além dos temas, ficou definido 
que a divulgação via boletins ele-
trônicos, além da identificação no 
assunto como já está sendo feita, 
poderá ser feita em duas vezes, sen-
do uma na véspera do webmeeting 
e outra (com o mesmo conteúdo) na 

Webmeeting e a Programação 2013
parte da tarde do dia da atividade 
online. 

Como já tem sido realizada, a 
divulgação também é feita durante 
o dia, através das redes sociais da 
SBEM, como a fan page no facebook 
e o Twitter. 

A Comissão de Educação Médi-
ca Continuada já definiu os temas 
básicos da programação do ano 
dos webmeetings, mas que podem 
sofrer alterações de acordo com 
disponibilidades dos palestrantes 
e alguma eventual repercussão de 
atividade internacional. 

Temas deste Ano
•	 A Adrenal e a Infância
•	 Atualização em Hiperaldostero-

nismo
•	 Puberdade: Quando Diagnosti-

car a Precocidade?
•	 Avaliação da Criança com Geni-

tália Ambígua
•	 Apneia do Sono e suas Reper-

cussões Metabólicas.

•	 Importância dos Estrógenos na 
Função Reprodutora Masculina

•	 Disruptores Endócrinos
•	 Endocrinologia Feminina e An-

drologia
•	 Pcos e Excesso de Andrógenos: 

o Que Temos de Novo?
•	 Micropênis e Criptorquidia
•	 Adenomas Hipofisários Clinica-

mente não Secretores
•	 Armadilhas do Diagnóstico da 

Síndrome de Cushing
•	 Pé Diabético, Como Eu Diagnos-

tico e Trato
•	 Diabético Idoso, Estamos Dando 

a Devida Atenção?
•	 Câncer Diferenciado de Baixo 

Risco: Como eu Trato?
•	 A Tireoide na Síndrome Metabó-

lica
•	 Atualização em Dxa 
•	 Hiperparatireoidismo Secundário 
•	 Novas Medidas de Adiposidade: 

Tem Aplicabilidade Clínica
•	 Atualização Terapêutica na Obe-

sidade c
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Identidade Médica Digital
M édicos e especialistas já po-

dem solicitar, junto ao Con-
selho Federal de Medicina (CFM), o 
novo modelo de cédula de identifica-
ção profissional. O novo CRM possui 
um chip com um sistema que evita 
fraude e permite a certificação digital 
dos atos de seu portador. Segundo o 
CFM, mais de 50 mil profissionais já 
solicitaram a nova identidade.

De acordo com o CFM, ela po-
derá ser utilizada em questões pro-

fissionais, como em sistemas de 
Prontuário Eletrônico do Paciente 
(PEP) e serviços do Sistema Con-
selho de Medicina no Portal Médi-
co que serão disponibilizados, ou 
em questões pessoais, como envio 
declarações de impostos pela inter-
net, recuperação de informações 
sobre histórico de declarações, as-
sinatura de contratos digitais, entre 
outros.

O novo modelo ainda está em fase 

de implementação, mas, em alguns 
estados, já está funcionando. A dis-
ponibilidade deve ser consultada nos 
conselhos regionais e a solicitação 
deve ser feita diretamente no Con-
selho Regional de Medicina onde o 
médico está inscrito. 

Ainda de acordo com o CFM, a 
cédula de identidade de médico em 
papel será gradualmente substituída 
e continuará válida por período inde-
terminado. c
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A Diretoria da SBEM Nacional e 
a Comissão de Comunicação 

Social informa que, após algumas 
reuniões, foram estabelecidas re-
gras de divulgação para os eventos 
na área de Endocrinologia nos meios 
de comunicação da entidade. 

Estes informes estão sendo di-
vulgados em todos os canais de co-
municação da SBEM, além de envio 
para as secretárias das Regionais 
e será mantida uma divulgação na 
homepage do site da entidade, para 
evitar dúvidas de associados e orga-
nizadores de atividades científicas.

A SBEM considera importante a 
veiculação de todos os eventos cien-
tíficos, mas lembra às Regionais, De-
partamentos e demais interessados 
sobre as prioridades de divulgação. 
Veja a seguir, as normas de divulga-
ção. 
•	 Na área de Eventos em Destaque 

no site são publicados até quatro 
eventos de acordo com a ordem 
de realização.

•	 A ordem de prioridade de divul-
gação de eventos é a seguinte: 
em primeiro lugar vêm os Con-
gressos Nacionais, promovidos 
pela SBEM (CBEM e CBAEM); 

Hierarquia para Divulgação de Eventos 
em seguida, os eventos dos 
Departamentos. Depois, os 
organizados em conjunto por 
várias Regionais e, finalmente, 
os organizados pelas Regionais, 
individualmente.

•	 Os eventos promovidos pelas 
Regionais da SBEM entram au-
tomaticamente nos veículos de 
comunicação, sem necessidade 
de autorização prévia. A solici-
tação pode ser feita diretamente 
para sbem@endocrino.org.br, 
que repassará ao presidente da 
Comissão de Comunicação So-
cial, Dr. Ricardo Meirelles.

•	 A SBEM não divulga eventos 
pessoais nem de empresas em 
seus veículos.

•	 Boletins eletrônicos somente 
com um evento são autorizados, 
apenas, para o Congresso Brasi-
leiro e o Congresso de Atualiza-
ção.

•	 Divulgação de eventos das Re-
gionais e Departamentos podem 
ser enviados em conjunto via 
boletim eletrônico.

•	 Não são permitos envios de bo-
letins eletrônicos com e-flyer ou 
imagens, pois o sistema confi-

gura como spam e não dispara o 
material.

•	 A SBEM não repassa o mailing 
de associados para nenhuma 
empresa nem organizadores de 
eventos.

•	 Todas as informações sobre 
eventos entram no item do Menu 
- Eventos Médicos.

•	 Quando datas importantes de 
vencimento de inscrição ou 
envio de trabalhos estiverem 
próximas, será colocada uma 
chamada na homepage do site. 
Após a data, o evento volta para 
a parte interna do site.

•	 Por ocasião da realização do 
evento, será incluída uma cha-
mada na homepage do site.

•	 As coberturas de eventos médi-
cos seguem as seguintes nor-
mas: eventos da Nacional e de 
Departamentos são financiados 
pela SBEM Nacional. Regionais 
que desejarem cobertura da 
reportagem do site da SBEM 
devem cobrir as despesas da 
equipe de reportagem para os 
devidos locais de eventos, assim 
como prover de conexão neces-
sária para as transmissões  c
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ma por meio do Revalida.
Não concordamos com a atual 

política do governo federal no que 
diz respeito ao PROVAB, ao bônus, 
à criação da câmara recursal como 
está na Comissão Nacional de Resi-
dência médica (CNRM). 

Fechamos parceria para o desen-
volvimento de conteúdo científico 
de qualidade, que será gratuito e 
ficará disponível no nosso portal. 
Temos compromisso com o ensino 
médico continuado e valorizamos 
a residência médica, o título de es-
pecialista, a atualização do título a 
cada cinco anos. A AMB capitaneará 
a CNA, junto com suas Sociedades 
de Especialidade. Com isso, valori-
zaremos o conhecimento e mostra-
remos a importância da atualização 
profissional. É bom para o médico, 

Em Defesa do Médico 
e da População

m Dr. Florentino Cardoso 
Presidente da Associação 
Médica Brasileira

A Associação Médica Brasileira 
(AMB) está engajada em vários 

projetos que dizem respeito ao médi-
co e à saúde da população.

O Brasil ainda tem locais de di-
fícil acesso e provimento de médi-
cos. Nesse momento, já é possível 
interiorizar a medicina e, em médio 
e longo prazo, interiorizar o médico. 
Há número crescente de médicos 
deixando de atender pelo SUS, que 
remunera mal, e o trabalho tem sido 
precarizado. Queremos o SUS forte, 
atendendo às demandas da popula-
ção. 

Sabendo que o principal proble-
ma da saúde pública é o subfinancia-
mento (outros dois importantes são 
gestão e corrupção), a AMB lançou 
o projeto de lei de iniciativa popular, 
junto à OAB Nacional e à Academia 
Nacional de Medicina, que é apoiado 
também por entidades médicas na-
cionais, representações sociais, re-
ligiosas e políticas. Acesse o site da 
AMB (www.amb.org.br) para saber 
mais sobre o projeto.

Defendemos a carreira de estado, 
com um Plano de Cargos, Carreira e 
Vencimentos, que possibilite a reci-
clagem e a atualização do conheci-
mento. Médico formado no exterior 
é bem-vindo para trabalhar no Brasil, 
desde que tenha revalidado o diplo-

melhor ainda para nossos pacientes.
A AMB defende qualidade. O go-

verno tem defendido quantidade 
(quer ainda mais médicos formados 
cada ano no Brasil e também médi-
cos formados no exterior com revali-
dação automática do diploma). 

O governo poderia nos respon-
der quantos médicos o Brasil preci-
sa? Em que áreas do conhecimento? 
Como deverá ser esse crescimento 
nos próximos cinco, dez e 20 anos? 
Com esse cenário, aceleramos o 
processo de discussão do Exame de 
Ordem (no segundo, quarto e sexto 
anos do curso médico). 

Para que sejamos bem claros na 
defesa da qualidade. Contribua com 
sua opinião, participe! 

A AMB é nossa e precisamos vê-
-la cada vez mais forte. c

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
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A SBEM estabeleceu novas re-
gras para a cobrança de sua 

anuidade e para a reintegração de 
associados inadimplentes. De acor-
do com Dra. Rosane Kupfer, tesou-
reira-geral da Sociedade, o novo es-
tatuto, que estabelece as alterações, 
está vigente desde agosto de 2012 e 
tem, entre as suas mudanças, o fato 
de que sócios inadimplentes já des-
ligados não precisarão mais saldar 
débitos anteriores para serem read-
mitidos. 

De acordo com a especialista, a 
regra tem como objetivo principal 
aumentar a adimplência, ampliar o 
número de associados e fortalecer a 
atuação das Regionais. “Isso servirá 
de estímulo para a volta de muitos 
associados, que teriam uma grande 
despesa caso estivéssemos sob a 
vigência do estatuto anterior e aca-
bavam desestimulados a regularizar 
sua situação”, explica a especialista. 
“É uma ótima oportunidade para se 
reintegrarem à Sociedade e readqui-
rirem seus direitos”, afirma.

As mudanças no formato de pa-
gamento começaram há dois anos, 
quando foi implantado o sistema do 
PagSeguro, feito online, através do 
site da SBEM Nacional. “Esse siste-
ma permite monitorar a situação do 
associado e, por centralizar as infor-
mações, possibilita o corte de bene-
fícios de inadimplentes de maneira 
imediata”, explica. 

Associados em atraso com a 
anuidade perdem o direito de acesso 
à Área Científica, além de: 
•	 Participar de webmeetings ao 

vivo e gravados; 
•	 Acesso às Revistas científicas 

Journal of Endocrinology and 
Metabolism e Endocrine Re-
views ;

Reintegrando Associados
•	 Descontos nos Congressos 

Nacionais e Regionais e outros 
eventos pagos da SBEM e De-
partamentos;

•	 Recebimento da revista ABE&M 
e da Folha da SBEM;

•	 Acesso aos eventos gratuitos da 
sociedade.

Associados em débitos superio-
res a dois anos estão automatica-
mente desligados da Sociedade. 

Regularizando a Situação – Asso-
ciados inadimplentes há dois anos 
que querem regularizar sua situa-
ção devem submeter a solicitação 
de novo sócio à secretaria da Regio-
nal mais próxima de sua residência, 
preenchendo o formulário e apre-
sentando a documentação exigida. 

O s  a s s o c i a d o s 
inadimplentes há 
um ano deverão 
quitar a anuidade 
de 2012 para en-
tão poder pagar a 
de 2013. Em caso de 
dúvidas, associados de-
vem entrar em contato com 
a secretaria da Regional ou da 
SBEM Nacional. 

Pagamento em 2013 – O paga-
mento deve ser feito através do 
sistema PagSeguro, disponibili-
zado na Área Científica e clicar 
no link do box “Dados Cadas-
trais”.

Logo em seguida, deve cli-
car na aba “Financeiro”e 
verificar sua situação 
f inanceira junto à 
SBEM.O pagamento 
deve ser feito clican-
do no botão verde do 

PagSeguro.
O associado deve então digitar o 

CEP, que é exigência do site, preen-
cher os dados solicitados e clicar no 
botão “Finalizar Compra”.

Em seguida, ele deve preencher 
nome, telefone e email, ou fazer o 
login, caso já seja cadastrado no 
PagSeguro. Para finalizar, basta es-
colher a forma de pagamento, que 
poderá ser boleto, débito em conta 
corrente, cartão de crédito etc e fina-
lizar o procedimento. Quando o bo-
leto é gerado pelo sistema, o venci-
mento é automaticamente definido 
para até dois dias após. O valor da 
anuidade em 2013 
é R$416,40 e o 
ven c im en to 
é em 31 de 
maio. c
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12 FLASHES

A cidade de Brasília será sede do 10° Congresso Brasileiro Pediátrico de 
Endocrinologia e Metabologia (COBRAPEM), marcado para acontecer 

do dia 1º ao dia 4 de maio. Presidido pelo Dr. Luiz Cláudio Castro, o evento 
deve receber cerca de 1.000 participantes esse ano.

Segundo o presidente, uma das novidades do COBRAPEM será a sessão 
“O Ano Em”, onde alguns nomes da Endocrinologia Pediátrica Brasileira 
discutem os principais estudos, artigos e teses que foram publicados nos 
últimos 12 meses sobre dois temas na área: crescimento e fatores de cres-
cimento das gônadas. Outro destaque fica por conta dos simpósios com 
palestrantes de sociedades internacionais de Endocrinologia Pediátrica, 
como a Latino-americana de Endocrinologia Pediátrica (ISLEP), Europeia de 
Endocrinologia Pediátrica (ESPE) e a Internacional de Diabetes na Criança 
e no Adolescente (ISPAD). Os Drs. Fernando Goluboff Cassorla, Horácio 
Domené, Jean-Pierre Borguignon, Nick Bishop, Pierre Chatelain e Thomas 
Danne já confirmaram presença.

Na manhã do dia 1º de maio, ocorrem os cursos abertos com os seguintes 
temas: “Distúrbios da Diferenciação Sexual” e “Diabetes – Uso de Novas 
Tecnologias e Reposição Hormonal na Adolescência”. Eles terão duração 
de quatro horas cada. Na sessão “Encontro com o Professor”, cada tema 
será desenvolvido por dois especialistas que discutirão, diretamente com o 
público, tópicos que fazem parte do dia a dia da Endocrinologia Pediátrica. 

Os interessados em participar podem fazer a inscrição no site do evento. 
Os valores, até o dia 20 de março, são: R$520 para associados da SBEM e da 
Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP); R$825 para não sócios da SBP e da 
SBEM; R$635 para médicos pós-graduandos não associados; R$230 para 
graduandos; e R$ 300 para outros profissionais. c

A 5ª edição do Congresso Paulis-
ta de Endocrinologia e Metabo-

logia (COPEM) acontecerá nos dias 
16, 17 e 18 de maio. O evento será re-
alizado no Centro de Convenções Frei 
Caneca, em São Paulo, e está sendo 
coordenado pela Dra. Nina Musolino, 
presidente da Regional São Paulo e 
eleita presidente da SBEM para a ges-
tão 2013/2014. De acordo com a en-
docrinologista, estima-se que 1.500 
pessoas participem do congresso. 

Os convidados internacionais Dr. Robert Gagel, 
Dr. Michael Haller, Dr. Louis J. Guillette Jr, Dr. André 
Lacroix, e a Dra. Bernadette Biondi confirmaram par-
ticipação na grade científica. Além de ser um impor-

tante evento para atualização mé-
dica, o COPEM também se destaca 
pelas premiações. Serão entregues 
o Prêmio SBEM-SP, o Prêmio Jovem 
Pesquisador SBEM-SP e os prêmios 
para os melhores trabalhos apresen-
tados durante o congresso. 

Os interessados em participar 
podem efetuar a inscrição na pági-
na do evento. Os valores, até o dia 8 
de março, são: R$500 para sócios da 

SBEM; R$660 para não sócios e R$275 para estudan-
tes, residentes ou pós-graduandos. A submissão dos 
trabalhos se encerrou em 25 de fevereiro e o resultado 
será divulgado no dia 25 de março, no site do evento, 
numa área restrita. c

O Hotel Bourbon, localizado na 
cidade de Curitiba, será a sede 

do próximo Encontro de Endocrino-
logia e Metabologia da Região Sul 
(Endosul), marcado para aconte-
cer entre os dias 2 e 3 de agosto. O 
evento acontecerá paralelamente à 
11ª edição do Reciclendo.

Está prevista na programação 
científica a abordagem de assun-
tos como: Impacto da Vitamina 
D no Crescimento, no Diabetes e 
na Cirurgia Bariátrica; Cushing ou 
Síndrome Metabólica; Aplicação 
Prática dos Marcadores de Tireoi-
de no Diagnóstico e Segmento da 
Doença de Tireoide; Biomarcado-
res na Avaliação do Risco Cardio-
vascular e Tratamentos Medica-
mentosos dos Tumores Hipofisá-
rios.

Na edição de 2012, o evento foi 
realizado na cidade de Gramado, no 
Rio Grande do Sul, e contou com a 
presença de 500 pessoas. c

COBRAPEM em Brasília

Congresso em São Paulo

EndoSul
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O 19ª Congresso da Sociedade 
Brasileira de Diabetes (SBD) 

acontece entre os dias 9 e 11 de ou-
tubro, no Centro de Convenções 
Centro Sul, em Florianópolis (SC) 
e será presidido pelo Dr. Luiz Antô-
nio de Araújo. As inscrições estão 
abertas e podem ser feitas no site 
do congresso até o dia 26 de setem-
bro. Após essa data, o preenchi-
mento da ficha de inscrição conti-
nuará sendo realizado online, con-
tudo o pagamento deverá ser feito 
no local do evento. Os valores, até 
o dia 16 de maio, são: R$600 para 
médicos sócios SBD, ABESO ou 
SBEM; R$800 para médicos não só-
cios; R$450 para outros profissio-
nais sócios; R$600 para outros pro-
fissionais não sócios; R$550 para 
residentes; R$550 para pós-gradu-
andos; e R$320 para acadêmicos de 
graduação.

De acordo com a programação 
preliminar, os principais temas de-
batidos no congresso serão Com-
plicações Agudas e Crônicas; Te-
rapia Comportamental; Educação; 
Nutrição; Atividade Física; Relações 
Governamentais; Epidemiologia; Fi-
siopatologia e Genética; Obesidade, 
SM e Pré-diabetes; Cérebro e Dia-
betes; Diabetes Gestacional; Tera-
pêutica DM 1 e 2; Câncer e Diabe-
tes; Diabetes e Tireoide e Diabetes 
na Infância. 

Os interessados em enviar traba-
lhos científicos devem ficar atentos 
à data limite para submissão: 30 de 
junho.

O resultado dos aprovados será 
divulgado no dia 12 de agosto, no 
site do Congresso. c

D e 30 de maio a 1º de junho, 
Curitiba, no Paraná, recebe 

a 15ª edição do Congresso Brasilei-
ro de Obesidade e Síndrome Me-
tabólica (CBOSM). O evento está 
sendo coordenado pela Dra. Rosa-
na Radominski, presidente da As-
sociação Brasileira para o Estudo 
da Obesidade e da Síndrome Me-
tabólica (ABESO), que integra um 
dos Departamentos Científicos da 
SBEM.

Até o dia 15 de março, os va-
lores para inscrição, que pode ser 
efetuada no site do evento, se-
guem os seguintes valores: R$600 
para médicos sócios da ABESO, SBEM, SBD ou SBCBM; R$750 para 
médicos não sócios; R$300 para nutricionistas, psicólogos, educadores 
físicos e outros profissionais sócios; R$380 para nutricionistas, psicó-
logos, educadores físicos e outros profissionais não sócios e R$250 
para estudantes.

O envio de trabalhos acontece até o dia 7 de março, e, este ano, 
seguem o tema “Obesidade e Síndrome Metabólica”. O resultado será 
divulgado no dia 8 de abril, em uma área restrita, denominada “Meus 
Trabalhos”. c

E ntre os dias 27 e 29 de junho, 
a cidade de Porto de Galinhas 

recebe mais uma edição do Endo-
Recife. O evento será presidido pelo 
Dr. Amaro Gusmão, também presi-
dente da SBEM Regional Pernam-
buco.

Entre os tópicos que farão parte 
da programação científica estão te-
mas como: Peculiaridades em Dia-
betes, Avaliando e Tratando a Adre-
nal, Aspectos Práticos em Tireopa-
tias, Metabolismo Ósseo, Tratamen-

to em Diabetes, Endocrinopediatria, 
Atualização em Neuroendócrino, 
Cirurgia Bariátrica, entre outros.

As inscrições estão abertas 
e, até o dia 31 de abril, custam: 
R$480 para médicos sócios qui-
tes da SBEM, R$580 para médi-
cos não sócios/ não quites com 
a SBEM; R$300 para residentes 
e outros profissionais; e R$230 
para estudantes. A submissão de 
trabalhos está aberta e tem data li-
mite de envio até o dia 2 de maio. c

Debatendo a Obesidade Diabetes 
em Pauta

Atualização em 
Pernambuco
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F lorianópolis (SC) sediará o 
LATS 2013 - XV Congress of 

the Latin American Thyroid Socie-
ty (www.lats2013.com.br) entre os 
dias 20 e 23 de março. O evento, 
presidido pela Dra. Márcia Netto 
de Campos da Silva, tem o objeti-
vo de promover a disseminação do 
conhecimento e de novas estraté-
gias no tratamento das doenças ti-
reoidianas, bem como a integração 

científica entre as diversas especia-
lidades médicas envolvidas.

Segundo a organização do con-
gresso, o comitê executivo do LATS 
está trabalhando para aumentar a 
participação de países latino-ame-
ricanos, ressaltando a importância 
de pertencer à entidade. A força-ta-
refa educacional está organizando 
cursos e guidelines em várias na-
ções da região e o esperado é que 

o LATS 2013 seja o ápice de todas 
essas atividades.

Além da programação científica, 
o evento é uma excelente oportu-
nidade para conhecer a capital ca-
tarinense. Grande parte da cidade 
fica em uma ilha, que mistura a par-
te urbana com um meio ambiente 
bastante rico. É um destino muito 
procurado por praticantes de es-
porte e apreciadores da natureza. c

O s especialistas que estejam desenvolvendo al-
guma pesquisa de ponta e desejam apresentar 

seu trabalho no ADA 73rd Scientific Sessions devem 
ficar de olho no The Late Breaking Abstract Program. A 
página para envio dos artigos está disponível desde o 

dia 4 de fevereiro, no site do congresso. Vale lembrar 
que o prazo para envio se encerra em 1º de abril.

O ADA 73 sd Scientific Sessions acontece entre 
os dias 21 e 25 de junho, em Chicago, nos Estados 
Unidos. c

A s inscrições online para o The Endocrine Society’s 95th Annual 
Meeting & Expo (ENDO 2013), que acontece entre os dias 15 e 18 

de junho, em São Francisco (Estados Unidos ), já estão disponíveis pelo 
site do evento: www.endo-society.org/endo2013. Pode-se aproveitar 
o preço promocional até o dia 24 de abril: US$1170 para não sócios e 
US$560 para associados da Endocrine Society.

Durante o congresso, a entidade dará prêmios para estudantes, 
membros da entidade e profissionais com pouco tempo de carreira, 
fornecendo grande apoio para seus projetos de pesquisa e planos de 
carreira. Serão entregues as seguintes premiações:
•	 Acromegaly Clinical Research Fellowship Award
•	 Clinical Research Fellowship Award in Women’s Health
•	 Endocrine Scholars Award
•	 Summer Research Fellowships
•	 The Early Investigators Awards

O congresso oferece atividades especiais, sendo que algumas exi-
gem inscrições à parte. Para se programar e não perder nenhum tema de 
interesse, a agenda se encontra em www.endo-society.org/endo2013/
program-and-events.cfm. c

Q uem quiser economizar 
na inscrição para o 15th 

European Congress Endocrino-
logy (ECE 2013) deve ficar de 
olho nas datas. O dia 11 de mar-
ço é o prazo final para valores 
com desconto: €450 para asso-
ciados da European Society of 
Endocrinology e €750 para não 
sócios. Entre os dias 12 de março 
e 5 de abril, os valores passam 
a ser de €550 e €850, respecti-
vamente. Após essa data, não 
é mais possível fazer inscrições 
pelo site (www.ece2013.org), 
mas somente no local do even-
to, pelos preços de €600 e €900.

O congresso acontece entre 
os dias 27 de abril e 1º de maio, 
em Copenhagen, Dinamarca. c

LATS Será em Florianópolis

ECE 2013 Congresso da 
Endocrine Society

ADA 73rd Scientific Sessions
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Fevereiro 2013

ATTD 2013
 ▪ Data: 27 de fevereiro a 1º de março
 ▪ Local: Paris, França
 ▪ Informações: www2.kenes.com/attd

Março 2013

Simpósio da SBD: Avanços no Tratamento 
do Diabetes
 ▪ Data: 16
 ▪ Local: Salvador, BA
 ▪ Informações: www.diabetes.org.br

Latin American Thyroid Congress
 ▪ Data: 20 a 23
 ▪ Local: Florianópolis, SC
 ▪ Informações: www.lats2013.com.br

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

Abril 2013

15th European Congress Endocrinology – 
ECE 2013
 ▪ Data: 27 de abril a 1º de maio
 ▪ Local: Copenhagen, Dinamarca
 ▪ Informações: www.ece2013.org

Maio 2013

Congresso Brasileiro Pediátrico de 
Endocrinologia e Metabologia - 10º 
COBRAPEM
 ▪ Data: 1º a 4 
 ▪ Local: Brasília, DF
 ▪ Informações: www.cobrapem2013.com.br

X Congresso Paulista de Endocrinologia e 
Metabologia
 ▪ Data: 16 a 18 
 ▪ Local: São Paulo, SP
 ▪ Informações: www.copem2013.com.br

XV Congresso Brasileiro de Obesidade e 
Síndrome Metabolica
 ▪ Data: 30 de maio a 1º de junho
 ▪ Local: Curitiba, PR
 ▪ Informações: www.cbosm2013.com.br

Junho 2013

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

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

EndoRecife 2013
 ▪ Data: 27 a 29
 ▪ Local: Porto de Galinhas, PE
 ▪ Informações: www.endocrinologiape.com.br

Agosto 2013

8º Endosul
 ▪ Data: 1 a 3
 ▪ Local: Curitiba, PR
 ▪ Informações: www.sbempr.org.br

Congresso Brasileiro de Atualização em 
Endocrinologia & Metabologia - CBAEM 
2013
 ▪ Data: 21 a 25 
 ▪ Local: Natal, RN
 ▪ Informações: www.cbaem2013.com.br

Setembro 2013

49th Annual Meeting of the European 
Association for the Study of Diabetes – EASD
 ▪ Data: 23 a 27
 ▪ Local: Barcelona, Espanha
 ▪ Informações: www.easd2013.com

Outubro 2013

XIX Congresso da Sociedade Brasileira 
de Diabetes - Diabetes 2013
 ▪ Data: 9 a 11 
 ▪ Local: Florianópolis, SC
 ▪ Informações: www.diabetes2013.com.br

Dezembro 2013

World Diabetes Congress
 ▪ Data: 2 a 6
 ▪ Local: Melbourne, Austrália
 ▪ Informações: www.idf.org/worlddiabetescon-
gress
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