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m Congresso de Atualização em Endocrinologia e Meta-
bologia 2013 recebeu 1.250 participantes em Natal. De 
acordo com o presidente do evento, Dr. Tadeu Fonseca, o 
congresso também reuniu o maior número de trabalhos 
científicos. Homenagens, premiações e o resultado posi-
tivo na divulgação estão na reportagem nas páginas 8 e 9.

m Como previamente informado, foram 
realizadas a Assembleia Geral da SBEM e a 
reunião do Conselho Deliberativo durante 
o CBAEM 2013. A diretoria da Nacional 
apresentou um balanço dos trabalhos no 
primeiro semestre e foi escolhida a cidade 
de Vitória para sediar a próxima edição do 
evento. (pág. 4)

m O Dr. Cesar Luiz Boguszewski, presidente do Comitê Executivo do CBEM 
2014, fala sobre os preparativos do Congresso Brasileiro em 2014, em Curi-
tiba, no Paraná. O evento, que retorna a capital paranaense depois de 20 
anos, acontece entre os dias 5 a 9 de setembro.                                       (pág. 11)

Resultados do CBAEM 2013

Conselho Deliberativo 
e Assembleia

CBEM 2014 Retorna à Curitiba

m Dr. José Gilberto Vieira faz um 
relato de um trecho da História 
da Endocrinologia, abordando os 
Ensaios Hormonais.            (pág. 14)

Ensaios 
Hormonais
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D epois da posse da nossa direto-
ria, foi no CBAEM que tivemos 

a oportunidade de prestar contas aos 
associados sobre os trabalhos neste 
primeiro semestre. Nosso contato ini-
cial, como vocês devem ter acompa-
nhado, foi durante a Oficina SBEM que 
Queremos, onde tivemos represen-
tantes de 21 das 22 Regionais, 12 das 
16 Comissões e oito dos dez Depar-
tamentos, debatendo sobre os rumos 
da Sociedade. Consideramos uma ex-
celente representação da entidade. 

Outros tópicos deste balanço vo-
cês irão encontrar nesta edição, no re-
sultado da Assembleia Geral e do Con-
selho Deliberativo, realizado em Natal. 
Aproveito para parabenizar, mais uma 
vez, já que o fiz durante a abertura do 
evento, a Regional do Rio Grande do 
Norte pela realização do CBAEM, em 
nome do Dr. Tadeu Fonseca e da pre-
sidente da Regional, Dra. Neidmar da 
Mata. Também desejamos boa sorte à 
Regional do Espírito Santo, escolhida 
para sediar o próximo CBAEM e agra-
decer seu presidente, Dr. Albermar 
Harrigan, pelo apoio à SBEM. 

Procuramos realizar uma reunião 
com uma pauta bem definida e com co-
locações objetivas para otimizar nosso 
tempo a favor da SBEM. Observamos 
um bom número de participantes, mas 
acredito que precisamos de mais par-
ticipação dos sócios nesse momento 
de decisões. Uma delas, no Conselho 
Deliberativo e confirmada pela Assem-
bleia Geral, foi a aprovação de estudo 

para reforma estatutária. Em breve, di-
vulgaremos todos os detalhes no site, 
mas, posso adiantar que, os associa-
dos poderão apresentar as propostas 
até o dia 30 de abril de 2014.

Ainda nesta edição da Folha da 
SBEM abordamos várias questões 
que se desenrolaram no decorrer do 
CBAEM, pois foi um dos pontos de en-
contro mais importantes do ano. Ti-
vemos a realização da prova do TEEM 
em duas etapas, coordenada pelo Dr. 
Francisco Bandeira. A novidade foi a 
premiação para a melhor nota, como 
um estímulo aos candidatos. 

Nosso estande recebeu um gran-
de número de associados e nossa 
equipe de trabalho procurou atender 
e encaminhar as solicitações. Foram 
diversas reuniões ao longo de todos 
os dias, período de muito trabalho, 
aproveitando a presença de vários 
colegas no evento. 

Outro ponto abordado trata do 
andamento do Congresso Brasileiro, 
em 2014. Não está distante, muito 
pelo contrário. O presidente do CBEM, 
Dr. Cesar Boguszewski, fala sobre os 
preparativos. O congresso está sendo 
preparado já há algum tempo e sugiro 
aos associados fazerem o mesmo, re-
servando data e preparando os temas 
livres e a viagem com antecedência. 

Estamos analisando, em conjun-
to com a Comissão de Comunicação 
Social, algumas mudanças na linha 
editorial do nosso jornal. Uma delas 
começou na edição anterior e rece-

bemos retorno com aprovação de vá-
rios colegas. Nesta edição teremos a 
história dos ensaios hormonais, um 
resumo de texto preparado pelo Dr. 
Dr. José Gilberto Henrique Vieira, que 
estará disponível no site. Seria muito 
bom conhecer a opinião dos associa-
dos sobre a inclusão de artigos rela-
cionados a temas da endocrinologia. 

Seis meses se passaram desde a 
posse desta diretoria e temos sen-
tido falta de maior contato dos as-
sociados com seus anseios, suges-
tões, criticas ou elogios. Lembro que 
nossa parte do trabalho que deve ser 
voltada aos associados pode “flo-
rescer” em resposta às solicitações, 
aguardo os comentários.

Bom início de primavera!

Nina Musolino
Presidente SBEM Nacional 2013/2014
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Agenda de Webmeetings

P ara deixar anotado na agenda, 
seguem as datas e temas dos 

webmeetings. A palestra online tem 
tido uma grande aceitação dos as-
sociados. Na realizada em setembro, 
com o tema Avaliação em Osteopo-
rose: Laboratório e Atualização em 
DXA, com os doutores João Lindolfo 
e Cynthia Brandão, o site da SBEM 
registrou um pico de visitantes si-
multâneos, acompanhando o deba-
te online. Neste mesmo dia, foram 
mais de 14 mil views em diversas pá-
ginas do site.

No dia 8 de outubro é a vez do  
Webmeeting Tratamento do Hipo-
gonadismo Feminino e Masculino, 
tendo como palestrantes a Dra. Do-
lores Pardini (feminino) e Dra. Elaine 
Costa (masculino).

Em novembro será a última edi-
ção de 2013. A decisão de não reali-
zar eventos online em dezembro foi 
acertada no início do ano pela Dire-
toria Nacional e Comissão de Educa-
ção Continuada da SBEM. 

Último debate online de 2013: 
Adrenal e a Infância, realizada pela 
Dra. Sonir Antonini (Insuficiência 
Adrenal na infância) e Dra. Milena 
Caldato (Atualização em Hiperplasia 
Adrenal Congênita).

Prova do TEEM 

A SBEM lembra que a lista dos 
aprovados na prova para Tí-

tulo de Especialista em Endocrino-
logia e Metabologia está disponível 
no site da entidade, assim como o 
gabarito da prova. A prática e a teó-
rica foram realizadas em Natal, du-
rante o CBAEM.

Primeiro Lugar do TEEM

N este ano, o exame foi realizado 
nos dias 20 (prova teórica) e 21 

de agosto (prova prática), no Centro 
de Convenções de Natal (RN). Foram 
87 participantes aprovados, tendo a 
primeira colocação conquistada pela 
Dra. Maria da Glória Tavares.

De acordo com a Dra. Maria da 
Glória, as experiências adquiridas 
na residência do Serviço de Endo-
crinologia do Hospital Universitário 
Presidente Dutra da Universidade 
Federal do Maranhão foram decisi-
vas. “Mesmo sem perceber comecei 
minha preparação para o TEEM com 
o início da minha residência médica. 
A base sólida que formei durante os 
dois anos da residência foi essen-
cial”, declarou.

A médica montou um cronogra-
ma de estudos, objetivando aprofun-
dar e organizar os conhecimentos, 
em que além dos livros, incluiu arti-
gos de relevância citados em aulas, 
indicados por professores ou cole-
gas, além de fazer e refazer as ques-
tões dos anos anteriores.

A Dra. Maria da Glória explicou 
que um ou dois meses antes da pro-
va, revisou os tópicos mais cobrados 
e os mais citados nos últimos cursos 
e congressos que frequentou. Ela de-
clarou que alcançar a primeira posi-
ção não foi apenas uma grande rea-
lização, como também o resultado 

positivo de todo o estudo e esforço 
dedicado. 

Como não estava presente no 
encerramento do CBAEM, só teve a 
certeza da colocação ao ver no site 
da SBEM. 

Consultoria Advocatícia

D esde o dia 1o de junho de 2013, 
a SBEM Nacional passou a 

ser representada por Sass, H. Cos-
ta, Miguel e Perrone Sociedade de 
Advogados, com os doutores Cleber 
Marega Perrone e Marcelo H. Cos-
ta. Qualquer informação sobre essa 
questão pode ser obtida com a ge-
rência da Nacional, no Rio de Janeiro. 

Informações sobre Eventos

A tesouraria da SBEM Nacio-
nal lembra aos organizadores 

de eventos que a abertura de con-
tas bancárias para movimentação 
financeira de atividades dos depar-
tamentos deve ser feita no CNPJ da 
Nacional.

Em relação à divulgação em veí-
culos de comunicação da SBEM, de-
vem ser observadas as regras cria-
das na Hierarquia de Eventos, publi-
cada no site da Sociedade. Entre os 
pontos importantes estão: não libe-
ração de mailing de associados e a 
impossibilidade de envio de e-flyers 
através do sistema de boletins ele-
trônicos. Este último é caracterizado 
como spam e não é autorizado pelo 
sistema utilizado pela Nacional. 

Comissão Eleitoral

D urante a Assembleia Geral da 
SBEM foi eleita a Comissão 

Eleitoral, já que em 2014, haverá vo-
tação para novos cargos nas dire-
ções da entidade. Compõem a Co-
missão: Dr. Henrique Suplicy, Dra. 
Valéria Guimarães, Dr. Josivan Lima, 
Dr. Cláudio Kater e Dr. Luiz Griz. cFo
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C omo noticiado, a Comissão de 
Comunicação Social da SBEM 

esteve reunida durante o CBAEM 
2013 para avaliação geral do jornal 
da entidade, entre outras questões. 
Nessa reunião, um dos itens discuti-
dos foi a linha editorial da Folha. Uma 
das mudanças, é na coluna Panorama 
Internacional. A ideia é, que a partir 
de agora, sejam valorizadas as parti-
cipações de especialistas brasileiros 
no exterior.

Relações Internacionais na 
UNICAMP

A Dra. Laura Ward, membro da 
diretoria do Departamento 

de Tireoide da SBEM, foi nomeada 
como Assessora da Pro-Reitoria de 
Graduação da UNICAMP, com o ob-
jetivo de trabalhar na Vice Reitoria de 
Relações Internacionais, coordenan-
do o Programa Ciência sem Frontei-
ras. Ela explica que fará a coordena-
ção do Escritório de Mobilidade Es-
tudantil, responsável por todos os 
intercâmbios da UNICAMP, incluin-
do o CsF, e também pós-graduação 
e pesquisa.

ta. Ela se formou em Língua e Litera-
tura Francesa antes de decidir fazer 
Medicina. O pós doutorado foi nos 
Estados Unidos. 

“Ou seja, tenho uma vivência 
multicultural e sou uma grande ad-
miradora do conceito de Internacio-
nalização das Universidades, função 
na qual agora me vejo Imersa”, expli-
cou a Dra. Laura.

European Journal of 
Endocrinology

O Dr. Cesar Bogusweski, presi-
dente do Congresso Brasilei-

ro de Endocrinologia e Metabologia 
2014, foi convidado para ser Editor 
Associado da América do Sul (Asso-
ciate Editor, South America) do Euro-
pean Journal of Endocrinology.

A publicação é a revista médi-
ca oficial da 
S o c i e d a d e 
Europeia de 
Endocrinolo-
gia (European 
Society of En-
docrinology - 
www.eje-onli-
ne.org), assim 
como os Arqui-
vos Brasileiros 
de Endocrinologia são a revista ofi-
cial da SBEM

O especialista conta que foi indi-
cado pela Comissão Editorial da Re-
vista (Editorial Board) e convidado 
pelo Editor-Chefe, que é o Professor 
Dr. Johannes A Romijn (Universida-
de de Amsterdam, Holanda). “Junto 
comigo, foi indicado o nome do Pro-
fessor Ken Ho (Austrália), para Edi-
tor Associado da Austrália, e o Pro-
fessor Andre Lacroix (Canadá) para 
passar a integrar o Comitê Editorial”.

Na página da revista na internet, 
o nome do Dr. Cesar já consta entre 
os membros da Comissão Editorial 
da Revista. O trabalho do especialis-
ta brasileiro será o de avaliar os arti-

gos científicos submetidos à revista, 
selecionar revisores para avaliação 
dos artigos, e auxiliar o Editor-Chefe 
na seleção dos submetidos que são 
selecionados para publicação e os 
que são rejeitados.

Hiperparatiroidismo 
Primário 

O Dr. Francisco Bandeira, presi-
dente da Comissão de Título de 

Especialista da SBEM, foi convidado 
para ser um dos palestrantes do IV 
Workshop Internacional sobre Hiper-
paratiroidismo Primário. O evento 
foi organizado pela Universidade de 
Florença, pelo Massachusetts Gene-
ral Hospital de Boston e pelo College 
of Physician and Surgeons da Uni-
versidade Columbia de Nova Iorque.

Realizado no Palazzo Ximenes 
Panciatichi, em Florença, foi dividido 
em duas partes: as apresentações 
temáticas abertas à audiência e as 
reuniões em grupos para finalização 
do manuscrito que será submetido à 
publicação em breve. 

Os coordenadores foram os Drs. 
Maria Luisa Brandi, John Potts e John 
Bilezikian. As novas pesquisas sobre 
a doença, desde a epidemiologia, até 
o diagnóstico e o tratamento foram 
mostradas. Os dados do Brasil e da 
América Latina 
foram apresen-
tados pelo Dr. 
Francisco Ban-
deira durante as 
sessões plená-
rias e nas reu-
niões do grupo 
sobre diagnós-
tico. A Dra. Ma-
rise Lazaretti, membro da diretoria 
da SBEM Nacional, é a representan-
te da ABrASSO no Comitê cientifico 
que esta organizando o Congresso 
conjunto entre a International Osteo-
porosis Foundation e a International 
Society for Clinical Densitometry.c

“Tem sido uma vida toda nova, 
muito apropriada para mim. Sou 
nascida na Romênia e vim para o 
Brasil ainda pequena. Aqui no Bra-
sil, como meu pai era diretor da Rho-
dia (Rhone Poulenc, firma francesa), 
acabei estudando em uma escola em 
semi-internato de franceses. Apren-
di a ler e a escrever em Francês e só 
aos 11 anos fui transferida para uma 
escola Brasileira”, conta a especialis-
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D uas reuniões importantes 
aconteceram no CBAEM 2013. 

Elas traçaram as estratégias de tra-
balho da entidade, além de presta-
rem contas das atividades feitas pela 
diretoria em exercício. 

Balanço Geral de Atividades
Nas duas reuniões, Conselho e As-
sembleia, a presidente Nina Musoli-
no apresentou um resumo das ações 
feitas nos primeiros meses de traba-
lho. Entre os pontos mencionados 
estavam:
•	 Resultado da primeira oficina 

SBEM que Queremos;
•	 Reuniões: de diretoria - três 

presenciais, além de 13 virtu-
ais; com a Comissão de Título 
de Especialista para revisão de 
questões de prova; e da Comis-
são de Comunicação Social, para 
planejamento de divulgação dos 
veículos de comunicação;

•	 Apresentação da evolução no 
quadro de associados da SBEM, 
com um crescimento de adim-
plência de 62% em 2011 para 
72% em 2013;

•	 Informe sobre a reunião com 
representantes da indústria 
farmacêutica para apresentação 
de projetos da SBEM e coleta 
opiniões;

•	 Balanço dos sete webmeetings 
realizados e dos três programa-
dos até o fim do ano;

•	 Presença da SBEM na Jornada 
de Endocrinologia (RJ), COBRA-
PEM (DF), COPEM (SP), ABESO 
(PR), Endorecife (PE) e Endosul 
(PR). A Sociedade realizou sim-
pósios e montou estandes para 

Reunião do Conselho 
Deliberativo e Assembleia Geral 

atender aos só-
cios, com ótimos 
resultados;

•	 Participação em 
eventos interna-
cionais: convite 
para o Global 
Leadership Ex-
change Breakfast 
(na Endocrine 
Society);

•	 Revistas - manutenção de aces-
so ao Endocrine Reviews, Jour-
nal of Clinical Endocrinology and 
Metabolism e Endotex; e acordo 
para descontos em publicações 
na Endocrinology, Diabetes and 
Metabolism Case Reports ;

•	 Representação nas reuniões da 
AMB e CFM;

•	 Reuniões com o Governo Fede-
ral, ANS (Rol de Procedimentos), 
Câmara dos Deputados, Senado 
Federal, Seminário Nacional 
sobre Redução de Consumo de 
Açúcar.

Propostas e Decisões
Entre os pontos votados e aprova-
dos estão o da proposta orçamen-
tária para 2013 e 2014 e escolha de 
membros da Comissão Eleitoral, 
tendo em vista às eleições em 2014, 
conforme publicado no SBEM Infor-
madesta edição (pág. 5).

Foram indicados, e aprovados 
por unanimidade, seis sócios hono-
rários: Dra. Maria Odete Ribeiro Lei-
te (SP), Dr. Bernardo Liberman (SP), 
Dra. Ieda Therezinha do Nascimen-
to Verreschi (SP), Dr. Adolfo Milech 
(RJ), Dr. Luiz de Lacerda Filho (PR) e 
Dr. Atlântido Borba Cortes (PR).

A Regional Espirito Santo foi in-
dicada para sede do CBAEM 2015 e 
o presidente Dr. Albermar Harrigan 
agradeceu muito a oportunidade 
que está sendo confiada à Regional. 

Foi realizada uma intervenção na 
Regional Mato Grosso, com nomea-
ção de uma nova diretoria interina: 
presidente Cristina Bardou Pizarro; 
vice-presidente Marcelo Maia Pi-
nheiro; tesoureira Maria Luisa Tra-
bachin; primeira secretária Denise 
Dotta Abech; e segunda secretária, 
Diana Barros.

Foi comunicada o encerramento 
da pendência da Regional do Pará, 
resolvida pela Dra. Milena Caldato, 
atual presidente da regional, logo 
nos primeiros dias de sua gestão.

Outro ponto que a diretoria quer 
reforçar entre os associados se refe-
re à revisão dos Estatutos da SBEM. 
São vários itens a serem analisados 
pela comissão e apresentados para 
os associados para análise. Os deta-
lhes sobre o regimento interno que 
orientarão as mudanças podem ser 
acessados no site da SBEM Nacional. 

Foram duas reuniões muito obje-
tivas, seguindo totalmente o pré-es-
tabelecido na pauta, dando agilidade 
aos trabalhos. c

Fo
to

: A
nd

ré
 B

or
ge

s

n
o
 9

5 
- 

o
u

tu
b

ro
 d

e 
20

13
 



Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

REPORTAGEM8

“O maior número de inscritos, 
trabalhos científicos e de 

empresas na feira expositora”. Essas 
foram as palavras do presidente do 
CBAEM 2013, Dr. Tadeu Fonseca, no 
discurso de abertura, mostrando sua 
satisfação com o sucesso do evento. 
Realizado no Centro de Convenções 
de Natal, entre os dias 21 e 23 de agos-
to, o Congresso recebeu 1.250 partici-
pantes e tratou de diversos temas da 
endocrinologia, com sugestões dos 
próprios associados da SBEM. 

A presidente da entidade, Dra. 
Nina Musolino, comentou, durante 
as boas vindas do Congresso, a óti-
ma integração entre as comissões 
organizadora e a SBEM Nacional. Se-
gundo a presidente todas as interven-
ções e sugestões da SBEM Nacional 
foram bem recebidas. “Parabenizo, 
também, o Dr. Tadeu Fonseca pelo 
bom número de inscritos e agradeço, 
em nome da Nacional, o seu empe-
nho na organização do evento.”

A presidente da Regional da 
SBEM Rio Grande do Norte, Dra. 
Neidmar da Mata, falou sobre o for-
talecimento dos especialistas locais 
com um evento desse porte na capi-
tal. “Estamos na busca desse evento 
há muito tempo e felizes de receber 
os congressistas na ‘Cidade do Sol’”.

Premiações e Homenagem
Na abertura e no encerramento do 
CBAEM foram entregues premia-
ções e feita uma homenagem espe-
cial. O Dr. Amélio Godoy-Matos foi 
o homenageado do CBAEM 2013. 
O endocrinologista fez um discurso 
agradecendo aos organizadores e 

Os Resultados do CBAEM 2013 
recebeu de presente, um vídeo com 
alguns dos momentos marcantes da 
sua carreira, como a participação e 
organização do International Con-
gress of Endocrinology, no Brasil, 
além de mensagens de familiares e 
amigos. O Dr. Amélio também mos-
trou preocupação com a especiali-
dade. Para ele, é preciso manter o 
mistério da endocrinologia, que ne-
cessita de tanto estudo e dedicação.  

Durante o encerramento foram 
entregues vários prêmios aos me-
lhores trabalhos, ABE&M 2012 e para 
o melhor desempenho na prova para 
Título de Especialista em Endocri-
nologia e Metabologia 2013 (TEEM). 
Vejam a lista dos premiados:
•	 Prêmio ABE&M Prof. Thales Mar-

tins - Melhor trabalho publicado 
na área Básica Translacional no 
ano de 2012 publicado nos Arq. 
Bras. Endocrinol. Metab. 2012; 
56(9): 646-52;

•	 “Análise de mutações nos genes 
TAC3 e TACR3 em pacientes com 
distúrbios puberais centrais idio-
páticos”. Autores: Cintia Tusset, 
Sekoni D. Noel, Ricka B. Trarbach, 
Lticia F. G. Silveira, Alexander A. 
L. Jorge, Vinicius N. Brito, Priscilla 
Cukier, Stephanie B. Seminara, 
Berenice B. de Mendonça, Ursula 
B. Kaiser, Ana Claudia Latronico.

•	 Prêmio ABE&M Prof. Waldemar 
Berardinelli -  Melhor trabalho 
publicado na área Clínica no ano 
de 2012 nos Arq. Bras. Endocri-

nol. Metab. 2012; 56(4): 250-58 
“Tratamento de hipotiroidismo 
primário com doses semanais 
de levotiroxina: um estudo ran-
domizado, unicego, crossover”. 
Autores: De  autoria de Andressa 
Bornschein, Gilberto Paz Filho, 
Hans Graf, Gisah A. de Carvalho.

Melhores Posteres:
•	 Associação entre a hiperplasia 

adrenal macronodular  indepen-
dente de ACTH e a ocorrência 
de meningiomas intracranianos 
- Alencar G.A., Mendonça B.B., 
Nishi M.Y., M.Q. Lerário, A.M., 
Fragoso, M.C.B.V.

•	 Hiperplasia adrenal congênita por 
deficiência de 11B-hidrolaxe: es-
tudo clínico e molecular de dois 
novos casos do Brasil - Pfeilsti-
cker A.C.V., Valadares, L.P., Car-
doso, S.C., Moraes, O.L., Amato, 
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Os Resultados do CBAEM 2013 

A.A., Porto, A.L.
•	 Alteração do Metabolismo da vita-

mina D no tecido adiposo de ratos 
obesos programados pelo des-
mame precoce: importância da 
terapia dietética com cálcio - No-
bre J.L, Quitete F.T., Carvalho JC, 
Lisboa P.C., Moura E.G., Oliveira E.

Melhores Temas Livres:
•	 Primeiro Lugar: Guilherme Asmar 

Alencar - Hiperplasia adrenal ma-
cronodular indpendente de ACYH 
(AIMAH) familial: aspectos clíni-
cos, laboratoriais, radiológicos e 
moleculares.

•	 Segundo Lugar: Clementino Mon-
teiro Quinto - Variação clinica-
mente significante da tireoglobu-
lina em pacientes com carcinoma 
de tireoide.

•	 Terceiro Lugar: Camila Ayume A. 
Cavalare - Polimorfismos no gene 

da leptina (LEP) podem alterar 
suas concentrações sericas e au-
mentar o risco para o carcinoma 
diferenciado da tireoide.

Prova do TEEM
Como já ocorreu no TEEM anterior, 
foram realizadas duas provas duran-
te o evento, sendo uma teórica e, no 
dia seguinte, a prática. As duas fo-
ram realizadas no auditório do Cen-
tro de Convenções. A divulgação dos 
resultados foi feita no site da SBEM.

Certificados do CBAEM
Adotando a proposta de usar o míni-
mo de papel possível, o CBAEM mon-
tou a exposição de pôsteres – como 
foi feito em Goiânia – em monitores e 
não foram entregues os certificados 
impressos. Eles estão disponíveis no 
site do CBAEM para quem desejar o 
documento impresso. Para imprimir 
é necessário preencher com CPF ou 
o número da inscrição.

Site e Redes Sociais da SBEM
Uma das ferramentas utilizadas para 
ampliar a divulgação dos eventos, 
promovidos pela SBEM, tem sido o 
site da Nacional e as redes sociais, 
principalmente, o Facebook. Para 
avaliar os resultados, a visitação 
do site e redes são monitoradas o 
tempo todo. Durante a semana do 
CBAEM 2013, observou-se um au-
mento significativo no número de 
acessos. Ao comparar com o mes-

mo período do mês de julho - do dia 
18 ao dia 31, quando não ocorreu 
atividade científica - o aumento do 
número de visitas foi cerca de 50%. 
Em relação ao número de páginas li-
das, o crescimento foi de 60%. Esses 
dados refletem o sucesso do evento. 
Durante os dias do CBAEM, o site da 
SBEM recebeu 101.632 visitas, que 
acessaram 169.573 páginas. 

Nas publicações, feitas em tem-
po real no Facebook, a interação foi 
expressiva. Nos quatro dias de Con-
gresso, foram 65 postagens, com um 
alcance de 73.411 pessoas.

No site da SBEM, a diretoria e a 
Comissão de Comunicação Social 
optaram por adotar, além de tex-
tos, reportagens em vídeos. Na área 
SBEM Repórter, foram feitas 10 en-
trevistas em vídeos, chamadas de 
Breaking News, com alguns espe-
cialistas que participaram do evento. 

Fotos do Evento 
A entidade possui uma galeria de fo-
tos online: www.flickr.com/photos/
sbemnacional. Na internet é possí-
vel acessar o álbum de fotos feitas 
no CBAEM. O material é de uso da 
SBEM e apenas para utilização pes-
soal dos participantes. Para qualquer 
uso comercial, a entidade precisa ser 
consultada. 

Canal de Vídeos
Além dos registros no Facebook, é 
possível acessar vídeos no canal da 
SBEM no Youtube, com alguns dos 
momentos do CBAEM. O endereço 
na internet é www.youtube.com/
sbemnac c
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m Dr. Florentino Cardoso 
Presidente da Associação 
Médica Brasileira

O Brasil é um dos países com 
mais médicos no mundo (400 

mil), conta com mais de 200 esco-
las de medicina. É o segundo país 
do mundo em número de escolas, 
só perde para a Índia, e o número de 
alunos por escola quem autoriza é 
o Ministério da Educação. Contudo, 
para que existam condições adequa-
das no atendimento de saúde, man-
tendo o custeio continuado das uni-
dades básicas de saúde, policlínicas 
e hospitais, valorizando os recursos 
humanos, é essencial um bom pla-
nejamento.

Postos de saúde em várias cida-
des, estão em locais improvisados, 
muitos deles alugados pelas prefei-
turas e até mesmo com eletricidade 
e água “puxadas” de escolas vizi-
nhas. O caos na saúde pública, que 
o governo tenta atribuir à falta de 
médicos, na verdade, é subfinancia-
mento, falta de gestão qualificada e 
corrupção continuada.

A Associação Médica Brasileira 
entrou com Ação Civil Pública no 
Supremo Tribunal Federal (STF) em 
junho deste ano, cobrando explica-
ções do Ministério da Saúde por ter 
deixado de utilizar R$ 17 bilhões do 
orçamento da pasta no ano passado. 

Uma questão de 
gerenciamento 
da saúde

Em 2012, sobraram R$ 9,01 bilhões 
de créditos não utilizados. Historica-
mente, 2% a 3% não são investidos 
em projetos devido à morosidade e 
burocracia da máquina pública, mas 
9,64% do orçamento aprovado é ina-
ceitável. Do total empenhado, R$ 8,3 
bilhões foram inscritos em restos a 
pagar não processados, porém o Tri-
bunal de Contas da União não sabe 
onde estão essas contas ou se elas 
existem. O povo brasileiro merece e 
exige explicações.

O programa Mais Médicos, lança-
do pelo Governo Federal, apresenta 
alternativas absurdas para a saúde 
pública, como importação de mé-
dicos estrangeiros sem revalidar o 
diploma e sem comprovar fluência 
no português. Com isso, o governo 
cria dois tipos de medicina: a pri-
meira formada pelos que poderão 
exercer a profissão livremente em 

todo o território nacional e a se-
gunda composta pelos médicos in-
tercambistas, que terão seu direito 
ao exercício profissional limitado a 
determinada região, com qualidade 
duvidosa para atender a população 
que depende do SUS, já que não te-
rão seus conhecimentos avaliados.

Médicos formados em qualquer 
lugar do mundo são muito bem-
-vindos, desde que aprovados pelo 
REVALIDA, nos moldes atuais, pois 
o Governo fala em calibrar o exame 
(baixar o ponto de corte, coloca em 
risco a saúde da população). O que 
queremos é preservar a saúde da 
nossa população, avaliando quem 
quer vir trabalhar no Brasil e forma-
do fora.

Uma das soluções para a melhor 
distribuição dos médicos no Brasil é 
criar carreira de estado para a aten-
ção básica, a nível federal, para que 
os médicos tenham desenvolvimen-
to na carreira e possam ficar um tem-
po em regiões remotas e, depois, 
progredir e atuar em outros locais. 
Outra possibilidade é a interioriza-
ção da medicina, ou seja, médicos 
(das universidades públicas, por 
exemplo) trabalhariam em regime 
de rodízio em regiões carentes.c
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E m 2014, a cidade de Curitiba, 
no Paraná, receberá o Con-

gresso Endocrinologia e Metabolo-
gia (CBEM). O evento está de volta à 
cidade depois de 20 anos e a organi-
zação promete que será, mais uma 
vez, um Congresso especial. 

Apesar de faltar um ano para o iní-
cio do evento, o trabalho já começou. 
A data foi marcada com bastante ante-
cedência, assim como a divulgação: 5 
a 9 de setembro. Com o tema central 
“Endocrinologia e Sustentabilidade”, o 
Congresso pretende levantar questões 
que envolvam a especialidade e tópi-
cos ligados ao meio ambiente, como 
é o caso dos disruptores endócrinos.

Presidido pelo Dr. Cesar Luiz Bo-
guszewski, o congresso contará com 
novidades nesta edição, como a rea-
lização de dois simpósios, sendo um 
em conjunto com a Endocrine Society 

CBEM 2014: De Volta à Curitiba
e outro com a Growth Hormone Re-
search Foundation . “O comitê exe-
cutivo está em plena atividade para 
que possamos ter um bom evento. A 
programação científica, em processo 
de finalização, tem à frente a Dra. Vic-
toria Borba. Até o momento, já temos 
duas programações confirmadas”, 
declarou o especialista. 

Para os interessados em parti-
ciparem do CBEM, as inscrições já 
podem ser efetuadas no site oficial. 
Os valores das taxas são: R$450,00 
para Sócios SBEM; R$450,00 para 
Sócios SBD, ABESO, ABRASSO; 
R$900,00 para não sócios; R$250,00 
Residentes, R$ 500,00 Pós-gradu-
andos e Sócios da SBEM; R$250,00 
para estudantes de graduação; e 
R$150,00 para acompanhantes. To-
dos os valores são válidos até o dia 
6 de dezembro. 

Em relação aos trabalhos cientí-
ficos, a meta é chegar a um núme-
ro recorde. A proposta, intitulada 
“Trabalhos 1000”, tem como objeti-
vo atingir o número de mil projetos 
inscritos. Ainda serão divulgadas as 
áreas temáticas e instruções para a 
submissão de resumos. A data limite 
para a entrega  dos trabalhos já foi 
determinada:  5 de abril de 2014. 

EndoBolão
Em ano de Copa do Mundo, os or-
ganizadores do CBEM criaram uma 
campanha para todos aqueles que 
acompanham e gostam do futebol.  
O “EndoBolão” é  uma brincadeira 
para acertar o resultado da Copa 
2014. Os dois primeiros colocados 
receberão um pacote completo 
para participar do evento. Detalhes: 
www.cbem2014.com.br. c

O ano de 2013 foi marcado por 
uma mudança social no cenário 

do país. A luta teve início com o lema 
”abaixo os vinte centavos” e, poste-
riormente, se transformou em “não 
é só pelos vinte centavos”, servindo 
como pontapé inicial para uma série 
de ações na educação e na saúde.

No dia 21 de junho, a presidente 
Dilma Rousseff discursou que uma 
das soluções para área médica se-
ria trazer profissionais cubanos para 
atuarem no Brasil. O programa Mais 
Médicos previa abrir cerca de 10 mil 
vagas para atuação na área de aten-
ção básica no Norte e no Nordeste, pe-
riferia de grandes cidades e interior de 
todas as regiões do país. Em princípio, 
seriam privilegiados os profissionais 
com diplomas brasileiros. Mas se o 

Retrospectiva: Área Médica nas Ruas
número de médicos não fosse sufi-
ciente para preencher todas as vagas, 
profissionais de fora do país seriam 
trazidos para cá, sem a necessidade 
de passar pelo exame nacional de re-
validação de diplomas estrangeiros, 
o Revalida. Esse ponto gerou discor-
dância e revolta entre os profissionais 
de saúde. Outra razão para que os 
profissionais fossem às ruas foi o Ato 
Médico, debatido por parlamentares e 
profissionais em 27 audiências públi-
cas nas duas casas legislativas antes 
da sanção presidencial. Foi aprovado, 
mas teve alguns pontos vetados pela 
presidente Dilma. O mais polêmico é 
o artigo 4º, que teve nove pontos não 
aprovados. Os profissionais de pelo 
menos 22 estados paralisaram aten-
dimento e foram às ruas reivindicar 

seus direitos. As manifestações se re-
petiram por vários estados em locais 
de grande visibilidade, convocadas 
pela Fenam (Federação Nacional dos 
Médicos), CFM (Conselho Federal de 
Medicina) e AMB (Associação Médica 
Brasileira).

A assessoria da Fenam conta, ain-
da, que a entidade tem participado 
ativamente de todas as audiências 
públicas realizadas no Congresso 
Nacional, além do corpo a corpo 
com senadores e deputados.

A SBEM Nacional entendendo da 
importância do momento político, se 
vê no dever de manter seus associa-
dos informados através dos meios 
de comunicação da entidade. Veja os 
detalhes e o cronograma das ações 
no site da SBEM Nacional. c
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R ealizado paralelamente ao 
XVIII Encontro Gaúcho de Dia-

betes nos dias 6 e 7 de setembro, o 
III Encontro Gaúcho de Endocrinolo-
gia teve como finalidade fazer uma 
atualização científica e uma troca 
de experiência entre os participan-
tes. Presidido pelo Dr. Luis Henrique 
Santos Canani, o evento aconteceu 
no Hotel Plaza São Rafael, em Porto 
Alegre. 

F lorianópolis, um dos quatro destinos do Brasil mais procurados 
para realização de eventos, sediou a 19ª edição do Congresso da 

Sociedade Brasileira de Diabetes 2013. Presidido pelo Dr. Luiz Antonio 
de Araújo, o Congresso é um dos mais aguardados e é referência na 
área. Será realizado entre os dias 9 e 11 de outubro, o evento abordou 
“Peculiaridades da hipertensão arterial no Diabetes Mellitus”, “Novas 
considerações sobre síndrome metabólica”, “Renopatia diabética”, “As 
várias faces da metformina”, “O diabético com doença renal”, entre tan-
tos outros. 

O Diabetes 2013 teve cobertura pela equipe de jornalismo da SBEM 
para o site da Sociedade e para a Fan Page no Facebbok. c

A contece nos dias 24, 25 e 26 de outubro o 5º Congresso 
Brasileiro de Densitometria e Osteometabolismo (BRA-

DOO). O Summerville Beach Resort, na Praia do Muro Alto, em 
Porto de Galinhas, será o cenário desse evento, presidido pelo 
Dr. Francisco Bandeira. Esse será o primeiro BRADOO da era 
ABRASSO, após a fusão da SBDens, SOBEMOM e SOBRAO. 
O Congresso conta com quatro convidados internacionais: Dr. 
John Bilezikian, da Columbia University, Dr. Michael McClung, 
de Oregon Osteoporosis Center, Dr. Nelson Watts, de Mercy 
Bone Center e Prof. Richard Eastell, de Bone Metabolic Center 
da University of Sheffield.

As inscrições poderão ser feitas através do site www.bradoo.
com.br até o dia 4 de outubro ou na secretaria do evento, a partir 
das 14h do dia 23 de outubro. Para quem enviou trabalhos, o 
resultado dos aprovados estará disponível online a partir do dia 
1 de outubro. c

O rganizado pela SBEM Regional Amazonas e 
presidido pela Dr. Lucely Paiva, o EndoAma-

zon acontece no dia 8 de novembro, no Teatro Dire-
cional, em Manaus. Na programação temas como 
“Insulina no DM2: Quando e como iniciar? Quando 
e como retirar?”, “Vitamina D e DM2”, “Metas indi-
viduais de tratamento. Vale a pena intensificar o con-
trole do paciente não controlado cronicamente?” e 
“Drogas Orais & Análogas GLP-1” estão presentes. 

Para os interessados, as inscrições com valor pro-
mocional podem ser feitas pelo site www.sbemam.
org até o dia 20 de outubro. Depois disso, só serão 
aceitas através do preenchimento da ficha, encon-
trada no endereço eletrônico, e o pagamento deverá 
ser efetuado no dia do evento. c

A SBEM Regional Minas Gerais 
está preparando o XIV Con-

gresso Mineiro de Endocrinologia e 
Metabologia. O evento, presidido pelo 
Dr. Paulo Augusto Carvalho Miranda, 
será realizado entre os dias 14 e 16 de 
novembro. Entre os convidados para 
o Congresso estão o Dr. David Coo-
per, formado pela Tufts University 
School of Medicine, professor de me-
dicina e radiologia na Hopkins School 
of Medicine da Universidade Johns; e 
o Dr. Verbalis, professor de Medicina 
e Fisiologia e chefe da Divisão de En-
docrinologia e Metabolismo. 

Na programação preliminar, estão 
incluídos temas como câncer da tireoi-
de, distúrbio do crescimento, diabetes 
do tipo 1, diabetes do tipo 2 e distúrbios 
gonadais. As inscrições estão sendo 
feitas exclusivamente pelo site até o 
dia 31 de outubro, no endereço www.
congremem.com.br. Vale lembrar que 
as inscrições antecipadas têm descon-
to e valores especiais para sócios qui-
tes com a anuidade da SBEM. c

Congresso SBD: em Outubro

BRADOO Endocrinologistas  
no Amazonas

Congresso 
Mineiro

Encontro Gaúcho
As atividades científicas foram 

definidas de acordo com o impacto 
para os interessados no estudo da 
endocrinologia, do diabetes e da 
obesidade. Entre os temas escolhi-
dos estiveram “Avanço no manejo 
nutricional do diabetes”, “Compli-
cações em diabetes”, “Doenças da 
tireoide”, “Doenças do metabolismo 
ósseo”, “Endocrinologia e envelheci-
mento”, entre outros. c
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C uritiba recebeu entre os dias 1 
e 3 de agosto os participantes 

do 8º Endosul. Presidido pela Dra. 
Gisah Amaral de Carvalho, foi reali-
zado no Bourbon Convention Hotel 
e contou com 400 participantes em 
seus três dias. O Prêmio Endosul, já 
tradicional no Congresso, foi confe-
rido ao Dr. Henrique Suplicy, logo no 
primeiro dia de evento. 

Entre os temas tratados no En-
dosul estavam “Tratamento em si-
tuações especiais: quando iniciar e 
alvo do TSH”, “TSH e risco de malig-
nidade”, “Endocrinopatia no idoso”, 
“Reposição androgênica no hipopi-
tuitarismo”, “Metabolismo ósseo”, 
entre outros. Além da programa-
ção científica, 
o Congresso 
contou ainda 
com um jantar 
de confraterni-
zação. c

A ABRASSO (Associação Brasileira de Avalia-
ção Óssea e Osteometabolismo) com o apoio 

da SBEM Regional do Paraná realizou a III Jorna-
da Paranaense de Osteoporose e Osteometabolis-
mo. Presidido pelo Dr. Jaime Kulak, o evento, que 
aconteceu nos dias 30 e 31 de agosto, teve como 
convidado de honra Prof. Dr. Roberto Carneiro. Na 
programação científica, temas como “Sacopenia x 
Dinapenia e sua relação com fraturas”, “Envelheci-
mento e calcificação vascular: papel do metabolis-
mo ósseo” e “Caso clínico de osteoporose bisfos-
fonatos x fraturas atípicas” estiveram em debate. c 

Prêmio e 
Atualização

III Jornada 
Paranaense

N o primeiro semestre de 
2014 – entre os dias 1º e 

3 de maio – acontece a décima 
sexta edição do Encontro Bra-
sileiro de Tireoide, promovido 
pelo Departamento de Tireoide 
da SBEM. O local será no Centro 
de Convenções Frei Caneca, em 
São Paulo. 

O site do evento está no ar – 
www.ebt2014.com.br  - e as inscri-
ções já podem ser feitas. O primei-
ro prazo com desconto no valor da 
inscrição é 18 de novembro. Os só-
cios da SBEM pagam até esta data 
R$ 550,00. Médicos não sócios ou 
sócios não quites pagam R$800; 
outros profissionais, R$500; resi-
dentes e pós-graduandos, R$250; 
acadêmicos, R$200.

Como vem ocorrendo nas úl-
timas edições, a expectativa é de 
receber cerca de 1.500 participan-
tes. Já estão confirmados dois 
convidados internacionais: Drs. 

James A. Fagin e Samuel Refetoff, 
ambos dos Estados Unidos. 

A presidente do EBT é a Dra. 
Carmen Cabanela Pazos de Mou-
ra, o presidente da Comissão Or-
ganizadora é o Dr. José Augusto 
Sgarbi e a presidente da Comissão 
Científica é a Dra. Gisah Amaral de 
Carvalho.

Para a Dra. Carmem, será um 
EBT especial, pois o evento com-
pletará 30 anos na ocasião. “Na-
quele momento se fazia história 
na Endocrinologia brasileira. A ini-
ciativa foi extremamente bem su-
cedida, pois imprimiu uma filoso-
fia de entrosamento entre os gru-
pos de pesquisa em Tireoide, que 
vem resultando no crescimento 
da nossa contribuição científica, 
com conquistas claras de respei-
tabilidade dos grupos brasileiros 
na comunidade internacional, em 
todas as áreas da tireoidologia” 
afirma a presidente. c

U m dos mais tradicionais eventos de endocrinologia 
está programado para acontecer entre os dias 3 e 5 de 

abril de 2014. O SINE - XVII Simpósio Internacional de Neuro-
endocrinologia será em Campinas (SP), no Royal Palm Plaza. 

Localizado estrategicamente próximo ao aeroporto de 
Viracopos, a atmosfera cosmopolita deste renomado resort 
servirá de base para o encontro de colegas e professores para 
discutir sobre os mais variados temas da neuroendocrinolo-
gia. À frente da Comissão Organizadora está o Dr. Heraldo 
Mendes Garmes. Mais informações serão divulgadas no site 
da SBEM e nas próximas edições do jornal da entidade.c

Encontro Brasileiro  
de Tireoide
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Como mencionado na edição ante-
rior, a Folha da SBEM começa uma 
coluna com artigos especiais. Nesta 
edição, um relato da história de uma 
parte da endocrinologia, com o Dr. 
José Gilberto Henrique Vieira.

A evolução da Endocrinologia ao 
longo do último século e início 

do atual ocorreu paralelamente ao 
desenvolvimento e validação das do-
sagens hormonais. Uma história fas-
cinante, similar à de muitas áreas do 
conhecimento médico, mas que na 
área da Endocrinologia foi particu-
larmente marcante. Os ensaios hor-
monais eram disponíveis em poucos 
centros de estudo e baseavam-se 
principalmente em bioensaios.

Talvez a visão mais popular do 
conceito de bioensaio seja o teste 
de Galli-Mainini, publicado em 1947 
como teste de gravidez. A utilização 
de bioensaios implicava em alguns 
pré-requisitos práticos e concei-
tuais. A existência de um biotério 
bem estruturado e intrinsecamente 
complexo para garantir a disponi-
bilidade de animais “padrão” (ca-
mundongos, ratos, coelhos etc.) era 
fundamental. 

A descrição, purificação e sínte-
se dos hormônios esteroides, nos 
anos 40 e 50, abriu uma nova fron-
teira pois o conhecimento detalhado 
de suas estruturas e características 
bioquímicas propiciou o desenvolvi-
mento de reações específicas para 
determinados grupamentos exis-
tentes em vários esteroides. Estas 
metodologias bioquímicas se popu-
larizaram com as dosagens urinárias 
de 17-hidroxi e cetoesteroides (17OH 
e 17KS). Foram, durantes décadas, a 

ARTIGOS ESPECIAIS

História Mundial dos 
Ensaios Hormonais
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base para a definição de um série de 
condições clínicas, em especial, re-
lacionadas à função adrenal. Outras 
foram desenvolvidas de maneira a 
medir com razoável precisão os es-
trógenos urinários (fenolesteroides) 
e os progestágenos (preganediol), 
além do desenvolvimento do méto-
do do PBI, ou protein-bound iodine, 
baseado na incineração da amostra 
de soro e posterior medida colorimé-
trica do iodo total existente. 

A viabilização do uso rotineiro 
das dosagens hormonais, tanto em 
relação à sensibilidade, como espe-
cificidade e, principalmente, dispo-
nibilidade, tornou-se realidade após 
a descrição dos imunoensaios. O 
trabalho seminal de Solomon Ber-
son e Rosalyn Yalow de 1959 foi tão 
importante que culminou com o prê-
mio Nobel de Medicina em 1977. O 
ensaio baseava-se na competição 
entre uma quantidade fixa e limita-
da de insulina marcada (inicialmente 
com Iodo 131 e posteriormente com 
Iodo 125) e esse hormônio existe 
numa amostra, ou no padrão, por li-
gação em uma quantidade limitada 
de anticorpo anti-insulina. Após a 
separação entre a insulina ligada ao 
anticorpo daquela que não ligada, a 
fração ligada (ou livre, ou ambas) era 
quantificada em um contador gama 
e uma curva padrão construída. Dos 
anos 70 aos 80, essa metodologia 
teve ampla difusão e foi a base para o 
desenvolvimento da Endocrinologia 
moderna. Para todos os hormônios 
conhecidos e que foram descritos, 
purificados e sintetizados, um radio-
imunoensaio foi descrito. 

A descrição da produção de an-
ticorpos monoclonais ensejou uma 

revolução na área dos imunoen-
saios, possibilitando a substituição 
dos ensaios competitivos por não 
competitivos (imunométricos), utili-
zando dois anticorpos diferentes. A 
substituição dos marcadores radio-
ativos por marcadores fluorescentes 
e quiminoluminescentes, com maior 
capacidade de geração de sinal, as-
sociado ao desenvolvimento de 
equipamentos automáticos, trouxe 
a maioria das dosagens hormonais 
para a rotina diagnóstica que dispo-
mos neste início do século XXI. 

A possibilidade da utilização da 
espectrometria de massas em rotina 
diagnóstica foi uma evolução recen-
te. O primeiro grupo de hormônios a 
se beneficiar desta metodologia fo-
ram exatamente os esteroides, que 
haviam sido “deixados de lado” na 
evolução dos imunoensaios, pois seu 
baixo peso molecular impossibilita a 
ligação concomitante a dois anticor-
pos. O acoplamento de sistemas de 
purificação por cromatografia líquida 
de alta performance (HPLC) com es-
pectrômetros em tandem (HPLC-MS/
MS) permitiu o desenvolvimento de 
equipamentos e metodologias de alta 
sensibilidade e especificidade. São 
consideradas neste, início de século 
XXI as metodologias de referência 
para a dosagem de esteroides tanto 
urinários como séricos. A complexi-
dade técnica e o custo dos equipa-
mentos ainda são fatores limitantes, 
de maneira que sua aplicação ainda 
está restrita a poucos laboratórios de 
referência. Outro grupo de hormô-
nios que deverá ser beneficiado pela 
introdução dos sistemas de HPLC-
-MS/MS são as tironinas. A história 
ainda não acabou... c
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Outubro 2013

Diabetes Innovation 2013
 ▪ Data: 3 a 5
 ▪ Local: Washington, EUA
 ▪ Informações: www.diabetesinnovation.org

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

83rd Annual Meeting of the American 
Thyroid Association
 ▪ Data: 16 a 20
 ▪ Local: San Juan, Porto Rico
 ▪ Informações: thyroid.org/83rd-annual-mee-
ting-of-the-ata

5º Congresso Brasileiro de Densitometria, 
Osteoporose e Osteometabolismo – 
Bradoo
 ▪ Data: 24 a 26
 ▪ Local: Porto de Galinhas, PE
 ▪ Informações: www.bradoo.com.br

Novembro 2013

EndoAmazon 2013
 ▪ Data: 8
 ▪ Local: Manaus, AM
 ▪ Informações: simone_galvao@hotmail.com 
www.sbemam.org/

XV Congreso de la Associacion 
Latinoamericana de Diabetes
 ▪ Data: 12 a 15
 ▪ Local: Cancún, México
 ▪ Informações: www.magnocongreso2013.com

IV Simpósio Internacional de Atualização 
em Diabetes e Infecção 
 ▪ Data: 21 e 22 
 ▪ Local: Brasília, DF
 ▪ Informações: www.adbbrasilia.com.br

The 5th International Conference on 
Fixed Combination in the Treatment of 
Hypertension, Dyslipidemia and Diabetes 
Mellitus 
 ▪ Data: 21 a 24
 ▪ Local: Bangcoc, Tailândia
 ▪ Informações: www.fixedcombination.
com/2013

Dezembro 2013

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

42º Encontro Anual do IEDE
 ▪ Data: 13 a 15
 ▪ Local: Itaipava, RJ
 ▪ Informações: www.assex.org.br

Fevereiro 2014

5º Thyroid Cancer International Meeting 
 ▪ Data: 22 a 23
 ▪ Local: São Paulo, SP
 ▪ Informações: www.cancerdatireoide.com.br

Março 2014

The 3rd Latin America Congress on 
Controversies to Consensus in Diabetes, 
Obesity and Hypertension (CODHy)
 ▪ Data: 13 a 16 
 ▪ Local: Cidade do Panama, Panama
 ▪ Informações: www.codhy.com/LA

Abril 2014

SINE - Simpósio Internacional de 
Neuroendocrinologia
 ▪ Data: 3 a 5
 ▪ Local: Campinas, São Paulo
 ▪ Informações: Secretaria de eventos, Grow Up, 
(11) 3849-0090 / 3044-1339

Maio 2014

XVI Encontro Brasileiro de Tireoide
 ▪ Data: 1 a 3
 ▪ Local: São Paulo, SP
 ▪ Informações: www.ebt2014.com.br

Encontro Brasileiro de Endocrinologia 
Pediátrica (EBEP) 
 ▪ Data: 16 e 17 
 ▪ Local: Florianópolis, SC
 ▪ Informações: www.ebep.com.br

Junho 2014

EndoRecife 2014
 ▪ Data: 5 a 7
 ▪ Local: Porto de Galinhas, PE
 ▪ Informações: www.endocrinologiape.com.br

74th Scientific Session – American 
Diabetes Association
 ▪ Data: 13 a 17
 ▪ Local: São Francisco, Estados Unidos
 ▪ Informações: www.diabetes.org

96th Annual Meeting & Expo – Endo 2014 – 
Endocrine Society
 ▪ Data: 21 a 24
 ▪ Local: Chicago, Estados Unidos
 ▪ Informações: www.endocrine.org 

Setembro 2014

31º Congresso Brasileiro de 
Endocrinologia e Metabologia
 ▪ Data: 5 a 9
 ▪ Local: Curitiba, PR
 ▪ Informações: www.cbem2014.com.br
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