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CBEM 2014: Endocrinologia e
Sustentabilidade em Curitiba
m A programação científica preliminar da 31ª
edição do Congresso Brasileiro de Endocrinologia
e Metabologia (CBEM 2014) já está disponível no
site oficial. Com quase 30 palestrantes internacionais confirmados, o evento contará, ainda, com atividades científicas especiais em parceria com grandes entidades internacionais. Vejam os detalhes do
evento, presidido pelo Dr. Cesar Luiz Boguszewski,
nesta edição da Folha. O CBEM acontecerá de 5 a
9 de setembro, em Curitiba (PR). Uma data para
deixar a sua agenda fechada desde já.
(pág 7)

EBT Reúne 2 mil Participantes Panorama
Internacional

m O Encontro Brasileiro de Tireoide recebeu excelente público em São
Paulo em sua 30ª edição. À frente do encontro, estiveram a Dra. Carmen
Cabanelas Pazos de Moura, presidente do EBT e do Departamento de
Tireoide, e os doutores Gisah Amaral e José Agusto Sgarbi, nas comissões Científica e Organizadora, respectivamente.
( pág 10)

m A Dra. Valéria Guimarães foi escolhida pela Endocrine Society para
receber o 2015 Outstanding Public
Service Award.
(pág 11)

Nova Atividade de Educação Anuidade
Médica Continuada
m Este ano, a Comissão de Educação
Médica Continuada iniciou um novo formato de atualização científica para seus
associados. A atividade engloba os Webmeetings assim como palestras e highlights
gravados durante eventos de especialidades e departamentos da entidade. (pág 6)

m A SBEM lembra aos associados
que a anuidade vence em fim de
maio. O pagamento é feito somente
através do site da SBEM Nacional,
pelo PagSeguro. Ano passado, os
associados utilizaram o sistema e
o percentual de aprovação foi alto.
Veja essas e outras informações na
coluna SBEM Informa.
(pág 5)
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SBEM e SBD: Posicionamentos em Conjunto
P
or várias vezes, durante as
assembleias da Sociedade,
os associados cobravam posicionamentos ágeis em relação a veiculações polêmicas na grande imprensa. Ao longo de três gestões
da SBEM Nacional, o trabalho vem
sendo feito, se solidificando e com a
atuação também nas redes sociais.
As respostas oficiais passaram a
ser feitas com muita agilidade e utilizando todos os canais de comunicação, incluindo da assessoria de
imprensa da entidade.
O caso mais recente, e que resultou
em um trabalho em conjunto entre SBEM
e SBD, foi a reportagem veiculada no
Jornal Nacional, da TV Globo, em fim de
março.
Assim que a notícia sobre possíveis
efeitos de medicações antidiabéticas foi
ao ar, uma grande mobilização envolvendo diversos especialistas começou a ser
feita no Facebook e na Fanpage da entidade. No mesmo dia, foi informado que
um posicionamento seria tomado. Novos
contatos entre as diretorias da SBEM e
SBD foram feitos, resultando em um
comunicado oficial divulgado, inclusive
com boletins eletrônicos encaminhados
a todos os associados e ao público, ou
seja, cerca de 10 mil mensagens.
Na Fanpage, só o comunicado teve
mais de 85 mil visualizações.
A repercussão foi forte e uma segunda reportagem foi veiculada no JN, no dia
seguinte, incluindo uma entrevista com o
Dr. Walter Minicucci, presidente da SBD.
A seguir os dois comunicados na íntegra.

Comunicado Importante da SBEM e SBD
A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e
Metabologia (SBEM) e Sociedade Brasileira
de Diabetes (SBD) vêm, através deste comunicado conjunto, contrapor informações
veiculadas na edição do Jornal Nacional de

28/03/2014 sobre a ocorrência de efeitos adversos de medicações antidiabéticas.
O texto da matéria ressalta, entre outras informações:
“Para o coordenador do núcleo de estudos
da Vigilância Sanitária, a situação é grave. ‘A
gente tem percebido, principalmente, a ocorrência de pancreatite, alguns casos de câncer
pancreático e também reações adversas na
tireoide, como neoplasia de tireoide’, revela
Adalton Guimarães Ribeiro, diretor do núcleo
de estudos da Vigilância Sanitária de São Paulo. Na mira da Vigilância Sanitária, uma lista
de dez medicamentos, com sete princípios
ativos: liraglutida, exenatida, linagliptina,
metformina, saxagliptina, sitagliptina e vildagliptina.”
Este texto contém incorreções importantes,
tais como:
1. É absolutamente incorreta a inclusão da
metformina nessa lista; este fármaco é
utilizado no tratamento do diabetes há várias décadas, está consagrado, e faz parte de simplesmente todos os consensos
científicos nacionais e internacionais sobre o tratamento do diabetes como medida inicial de conduta. Ela definitivamente
não está associada a qualquer dos efeitos
colaterais mencionados na matéria.

2. As demais drogas citadas estão sendo
alvo de ampla discussão pelas sociedades científicas, no mundo todo, já há alguns anos, a respeito de seu potencial de
causar doenças no pâncreas e na tireoide.
As evidências até o momento, que estão
consolidadas em documentos de consenso das duas maiores entidades científicas internacionais da área de diabetes,
e endossadas pelas entidades científicas
brasileiras, apontam para a ausência de
relação causal entre esses tratamentos e
aquelas doenças. O assunto, porém, ainda está em aberto na comunidade médica
científica internacional.
3. O alerta diz respeito ao fato de que alguns
destes princípios ativos, especificamente
os de uso injetável, realmente estão libe-

rados pela ANVISA para venda livre, sem
prescrição. A SBD e a SBEM posicionam-se contrariamente a esta regulamentação, sendo da opinião de que deveria
haver maior controle sobre a prescrição e
dispensação destes remédios injetáveis.

Nota de Esclarecimento sobre Medicações
Antidiabéticas
A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e
Metabologia (SBEM) vem, através deste comunicado, esclarecer informações veiculadas
no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em
12 de março de 2014, pelo Núcleo de Farmacovigilância do Centro de Vigilância Sanitária
da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
(CVS/SES/SP), sobre a ocorrência de efeitos
adversos de medicações antidiabéticas.
De acordo com a sociedade, o maior perigo é que os pacientes interpretem a informação de maneira errada, gerando insegurança
naqueles que utilizam as medicações presentes no documento, para tratar o diabetes.
Caso o uso da droga seja interrompido há o
risco de descompensação da doença e todas
as suas consequências.
Em carta publicada na revista New England, dia 27 de fevereiro de 2014, o Food and
Drug Administration (FDA) e a European Medicines Agency (EMA), agências reguladoras
americana e europeia, afirmam que exploraram múltiplos fluxos de dados relativos a
doenças no pâncreas associados com o uso
desses medicamentos. Ambas as entidades
concordam que afirmações sobre uma associação causal entre medicamentos à base
de incretinas e pancreatite ou câncer de pâncreas, como a literatura e a mídia científicas
expressaram recentemente, são incompatíveis com os dados atuais. Até então, toda a
revisão atual afirma que os medicamentos
são seguros, mas as agências vão continuar
monitorando.
Alguns destes princípios ativos, especificamente os de uso injetável, são liberados
pela ANVISA sem retenção de receita. A SBEM
concorda que as medicações não devem ser
utilizadas sem indicação médica e posiciona-se contrária à venda livre e defende que deveria haver maior controle sobre a prescrição
e uso destes remédios injetáveis. c
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omeçar dizendo que as últimas
semanas estão muito movimentadas parece repetitivo, mas é o
que vem acontecendo. A profissionalização da SBEM, em crescimento
progressivo nos últimos anos, trouxe impressivo volume de atribuições
para todos nós, assim como uma visibilidade fundamental para o crescimento da entidade. Isso tem mostrado aos órgãos de imprensa, entidades e governo o que existe por
trás dos mais de 4 mil associados da
entidade, ou seja, um trabalho sério
e de credibilidade.
Não foi à toa que uma reportagem problemática no Jornal Nacional teve espaço no dia seguinte para
uma explicação melhor conduzida
sobre os antidiabéticos em função
de manifestação da SBEM e da SBD,
através de suas diretorias e assessorias de imprensa. A mobilização foi
enorme e, mesmo sem que o resultado final fosse perfeito, foi aberto
um espaço para um esclarecimento
da reportagem.
O período também esteve repleto
de atividades científicas como a realização do SINE e do EBT. Aproveitamos a presença dos membros da
diretoria no EBT para a realização de
uma reunião presencial, que incluiu
a presença dos Drs. Sérgio Dib e
Laura Ward, dos ABE&M, Albermar
Harrigan, futuro presidente do CBAEM 2015 e do Cesar Boguszweski,

presidente do nosso Congresso
este ano. O trabalho na organização
do CBEM 2014 vem sendo realizado
com bastante antecedência, o que só
trará pontos positivos para o evento.
Convido vocês para lerem as notícias do evento nesta edição e no site
do CBEM 2014. Temos certeza que o
trabalho das comissões científica e
organizadora deste evento alcançará o sucesso que se espera. Façam
suas inscrições e o planejamento da
viagem o quanto antes.
Dois pontos importantíssimos
para a entidade e que precisam estar na pauta dos associados são: o
pagamento da anuidade e a reformulação dos estatutos da SBEM. Foram
coletadas opiniões que serão discutidas pela Comissão de Estatutos e
Regulamentos e disponibilizados no
site da Sociedade para conhecimento de todos antes da discussão em
Assembleia. Quanto à anuidade, o
sistema de pagamento ou emissão
de boleto apenas pela internet trouxe grande avanço para o controle
da adimplência, embora ainda com
dificuldade por parte de alguns associados. Sabemos que mudanças
podem encontrar certa resistência
mas acabam sendo positivas e bem-vindas. Para facilitar a adaptação foi
incluído, no site da SBEM, o passo a
passo para ajudar os que ainda possam não ter domínio do sistema.
Entre as datas importantes, res-
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EDITORIAL

saltamos o Dia Internacional da Tireoide – 25 de maio – cujas atividades estão sendo organizadas pelo
Departamento de Tireoide e também
pela Comissão de Campanhas. As informações estão todas integradas,
incluindo as nossas redes sociais.
Gostaria de finalizar dando parabéns às doutoras Monica Gadelha e
Valéria Guimarães. As duas endocrinologistas receberam premiações
nacionais e internacionais pelo brilhante trabalho que fazem em suas
áreas. Mais uma conquista da endocrinologia brasileira.
Aproveitem a leitura e até a próxima edição da Folha da SBEM.
Nina Musolino
Presidente 2013/2014
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ARTIGO

O Mercado Paralelo de Anabolizantes
m Dr. Fabio Moura
Endocrinologista de Olinda (PE),
idealizador da Comissão Temporária
para o Estudo da Endocrinologia do
Exercício e do Esporte (CTEEE)

D

uas tendências, uma regulamentação da Lei e um (triste)
desfecho: O Mercado Paralelo de
Anabolizantes Explode no Brasil.
Tendência 1: A demanda pelo uso legal de Androgênios vem aumentando de modo exponencial. Segundo
estudo publicado em junho de 2013
no JAMA (Journal of the American
Medical Association), o número de
prescrições de Testosterona e seus
derivados triplicou nos EUA, entre os
anos de 2001 e 2010, ultrapassando a
marca de 10 milhões de prescrições.
Em tese, esse aumento se deveu à
maior atenção ao Hipogonadismo
Masculino tardio. O problema, segundo o mesmo estudo, é que 30%
desses pacientes nunca tiveram ao
menos uma simples dosagem de
Testosterona total. Ou seja, o uso
do medicamento foi legal mas não
necessariamente adequado. No Brasil, embora os dados sejam escassos,
a procura pelo uso de Testosterona
também parece estar aumentando.
Tendência 2: O uso ilegal da Testosterona continua aumentando em
todo o mundo. Nos EUA 6,5%, dos
adolescentes admitiram já ter usado
esteroides com fins estéticos. Um
inquérito realizado no Brasil chegou
aos inacreditáveis 30% de usuários
de esteroides anabólicos entre praticantes de musculação. A venda ilegal ocorre em vários locais: esquinas,
farmácias, academias de ginástica e
outros, mas a venda ilegal através da
internet talvez seja o problema po-

Na última edição da Folha da SBEM, o Dr. Roberto Luís
Zagury, presidente da Comissão Temporária para o Estudo
da Endocrinologia do Exercício e do Esporte (CTEEE) falou
sobre O Perigo dos Anabolizantes. Dando continuidade a
série de artigos que abordam temas que vem preocupando
diversos profissionais da área de saúde, o Dr. Fabio Moura,
membro do Comitê Científico da Comissão, fala sobre o
mercado paralelo dos medicamentos.

tencialmente mais grave. Um levantamento realizado pelo Ministério da
Saúde, em 2012, detectou mais de
1.200 sites ilegais para venda de diferentes medicamentos. Só para a venda de Cytotec, foram identificados
359 sites (30% do total). Em segundo
lugar ficou a venda de medicamentos
inibidores de apetite, com 382 (32%)
e, em seguida, foram encontrados esteroides anabolizantes, em 258 sites
(22%). O faturamento envolvido nesse comércio no período de um ano foi
estimado em R$ 153 milhões.
A Regulamentação da Lei: Em 2009
foi regulamentada e aprovada a PL
124 de 2005, que enquadra a venda
de anabolizantes como crime, com
pena de reclusão de dois a cinco
anos, ficando ainda os infratores sujeitos ao pagamento de multa (equivalente à do tráfico ilícito de substância entorpecente). Até então, essa
venda era considerada infração à legislação sanitária, com penas mais
brandas. A dispensação das drogas
continuaria restrita à apresentação
e retenção, pela farmácia ou drogaria, da cópia carbonada de receita
emitida por médico devidamente
registrado no CRM. A receita, além
do nome e do CRM, precisaria ter o
CPF, o endereço, o telefone do médi-

co, além do CID da doença, o nome
e o endereço do paciente. Deveria
ainda ficar retida por cinco anos no
estabelecimento. O problema é que
o farmacêutico que dispensar as drogas com informações incompletas,
mesmo que comprovadamente para
fins terapêuticos, está sujeito a punições cíveis e criminais, embora com
atenuantes.
O (triste) desfecho: A consequência
desses fatos é o aumento exponencial dos crimes associados ao uso de
Testosterona e derivados na explosão do já milionário mercado negro
de Androgênios, no aumento dos casos de roubo e na falsificação de carimbos médicos, para simular prescrições legais de androgênios. Em
meio a esse tiroteio, ficam prejudicados os pacientes que realmente necessitam utilizar as drogas, pois tem
o seu acesso dificultado; os farmacêuticos sérios, pois trabalham com
medo de punição; nós, médicos, pois
além da dificuldade para a prescrição
das drogas, corremos o risco de ver
o nosso bom nome associado a esse
tipo de ocorrência; e até a ANVISA,
que tem a sua competência mais
uma vez questionada. A solução,
sem dúvidas, necessitará do esforço
conjunto de todas as partes. c
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Anuidade 2014:
De olho no Prazo

O

s associados da SBEM que
ainda não quitaram o valor
da sua anuidade 2014 devem ficar
atentos ao calendário. A entidade não envia cobrança pelos Correios. O prazo para que o pagamento seja efetuado é dia 31 de maio.
O valor de R$439,41 deve ser pago
pelo sistema online (PagSeguro) ou
pela impressão do boleto que deve
ser acessado pelo mesmo sistema
no site da Sociedade. É importante enfatizar que o PagSeguro envia
automaticamente a informação do
pagamento à SBEM Nacional, sendo assim não é necessário que o associado encaminhe o comprovante
à entidade.

das durante o IV Encontro Brasileiro
de Endocrinologia Pediátrica (EBEP),
nos dias 14 e 15 de maio, em Florianópolis. Outras informações podem
ser obtidas pelo email sbem@endocrino.org.br ou telefone (21) 25790312.

Opinião Online

A

Comissão Temporária para o
Estudo da Endocrinologia do
Exercício e do Esporte (CTEEE) está
realizando uma pesquisa para saber
a opinião dos associados a respeito do uso de suplementos alimentares e anabolizantes, por intermédio
do site da SBEM Nacional. A pesquisa é uma das primeiras ações
da Comissão, conforme divulgado
na Folha da SBEM nº 96, publicada
em dezembro de 2013. Para participar, basta estar logado na área restrita. Os dados serão utilizados em
pesquisas e apresentações em congressos e simpósios.

Hierarquia de Eventos

E

CAAEP 2014: Inscrições
Encerradas

A

s inscrições para realização
do Concurso para obtenção
do Certificado de Área de Atuação
em Endocrinologia Pediátrica (CAAEP) encerraram em março. No total,
55 candidatos estão inscritos para o
exame.
A Comissão Paritária do CAAEP
divulgou a confirmação das inscrições no dia 28 de abril, nos sites da
SBEM e SBP. As provas serão realiza-

m um ano repleto de projetos é
importante que as Regionais e
Departamentos estejam cientes das
principais normas para a divulgação
de seus eventos nos meios de comunicação da SBEM. Confira:
No site são publicados até quatro
eventos área de Eventos em Destaque, de acordo com a ordem de realização.
A ordem de prioridade de divulgação de eventos é a seguinte: em
primeiro lugar vêm os Congressos
Nacionais, promovidos pela entidade (CBEM e CBAEM); 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 auto-
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maticamente nos veículos de comunicação, sem necessidade de
autorização prévia. A solicitação
pode ser feita diretamente para
sbem@endocrino.org.br, que repassará ao presidente da Comissão
de Comunicação Social, 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 Brasileiro
e o Congresso de Atualização.
Eventos das Regionais e Departamentos pode ser divulgados por
boletim eletrônico, desde que sejam
em conjunto com outros.
Não são permitidos envios de
boletins eletrônicos com e-flyer ou
imagens, pois o sistema configura
como spam e não dispara o material.
A SBEM não repassa o mailing de
associados para nenhuma empresa
nem organizadores de eventos.
No site, todas as informações sobre eventos entram no item do Menu
- Eventos Médicos.
Quando estiverem próximas
datas importantes de vencimento
de inscrição ou envio de trabalhos,
será colocada uma chamada da
homepage do site. Após a data, o
evento volta para a parte interna do
site.
Por ocasião da realização do
evento será incluída uma chamada
na homepage do site.
As coberturas de eventos médicos seguem as seguintes normas:
Eventos da Nacional e de Departamentos são financiados pela SBEM
Nacional. Regionais que desejarem
cobertura da reportagem do site da
Sociedade devem cobrir as despesas da equipe de reportagem para
os devidos locais de eventos, assim
como prover de conexão necessária
para as transmissões. c

no 98 - abril de 2014

SBEM INFORMA

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

REPORTAGEM

no 98 - abril de 2014

6

Começa a Nova Atividade de
Educação Médica Continuada
E

m 2014, a SBEM Nacional iniciou
um novo formato de Educação
Médica Continuada, disponível para
seus associados. A atividade engloba os Webmeetings, realizados com
videoconferências e participação ativa dos associados, assim como palestras e highlights gravados durante
eventos de especialidades e departamentos da entidade.
A primeira edição foi gravada
durante 5º Congresso Brasileiro de
Densitometria, Osteoporose e Osteometabolismo (Bradoo), realizado
em Porto de Galinhas, Pernambuco,
no ano passado e disponibilizada no
site da SBEM em março deste ano.
O presidente da Comissão de
Educação Médica Continuada da
SBEM, Dr. Dalisbor Weber Silva, explicou sobre as mudanças no formato e dinâmica. “A atividade continuará tendo a periodicidade habitual,
porém os formatos serão um pouco
diferentes. Além de Webmeetings,
teremos sessões de aulas importantes gravadas nos principais congressos de especialidades, ou de reuniões interessantes, onde previamente poderá haver interação através de
discussões via site da Sociedade”. O
médico complementa que também
haverá distribuição de temas importantes em endocrinologia, em forma
de artigos publicados. “Estamos

Dr. Dalisbor Weber Silva

abertos a sugestões e trabalhando
junto aos departamentos para levar
mais conhecimento aos endocrinologistas”, afirma.
A palestra, filmada durante o 5º
Bradoo, que faz parte da primeira
atividade de Educação Médica Continuada de 2014, teve como tema
“Todo paciente fraturado deve realizar densitometria óssea?”, e foi
ministrada pelos Drs. Nelson Watts
(USA) e Michael McClung (USA).
Sobre a dinâmica das gravações
durante o evento, o presidente do
Departamento de Metabolismo Ósseo e Mineral, Dr. Sérgio Maeda, comentou que foram feitas gravações
das palestras de importantes nomes
internacionais e de reconhecimen-

to internacional, como os doutores
Nelson Watts e Michael McClung.
“Eles defenderam diferentes pontos de vista, respondendo à pergunta ‘se todos os pacientes fraturados
devem fazer densitometria óssea’”.
Além disso, Dr. Sérgio complementa que foram incluídos outros destaques do 5º Bradoo, com a participação das doutoras Victória Zeghbi
Cochenski Borba, membro da diretoria da SBEM Nacional, e Carolina
Aguiar Moreira Kulak.
Assim como era com a programação dos Webmeetings, vale lembrar
que para acessar as Atividades de
Educação Médica Continuada é preciso fazer seu login na área científica
e estar com seu cadastro atualizado,
com os campos Nome, Email, RG,
CPF e CRM corretamente preenchidos, além de estar com a anuidade
quitada.
No novo formato, a interação dos
associados da SBEM se dá da seguinte maneira: o associado poderá assistir ao vídeo disponibilizado,
em qualquer horário, e enviar suas
perguntas e considerações para o
email emc@endocrino.org.br. O
departamento que tiver organizado
a atividade ficará encarregado de
respondê-la. Fique atento ao site e
aos boletins da SBEM para saber a
programação das atividades. c
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CBEM 2014: Endocrinologia e
Sustentabilidade em Curitiba
A

programação científica preliminar da 31ª edição do Congresso
Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia (CBEM 2014) já está disponível no site oficial, conforme informado
na última edição da Folha da SBEM.
Com quase 30 palestrantes internacionais confirmados, o evento contará,
ainda, com atividades científicas especiais em parceria com grandes entidades internacionais. O CBEM, presidido pelo Dr. Cesar Luiz Boguszewski,
acontecerá de 5 a 9 de setembro, em
Curitiba (PR). Uma data para deixar a
sua agenda fechada desde já.
É importante lembrar que o Congresso de 2014 não terá programação
pré-congresso, ou seja, o evento começa já no dia 5 pela manhã e na tarde
do primeiro dia acontece os “Highlights of ENDO”, um programa desenvolvido em parceria com a Endocrine
Society em que sete palestrantes internacionais trarão novidades dos temas
mais interessantes apresentados no
ENDO 2013 e 2014. Nos dias 6 e 7, será
a vez de representantes da European
Society of Endocrinology dividirem
seus consensos e experiências com a
plateia no Brasil. No dia 8 acontecerá o
workshop em conjunto com a Growth
Hormone Research Society com quatro palestrantes que farão uma grande
abordagem sobre o papel do hormônio
de crescimento na infância e na vida
adulta.
Com o tema “Endocrinologia e
Sustentabilidade”, a comissão organizadora do evento afirma que está
adotando medidas que visam reduzir o impacto que o Congresso possa
causar ao meio ambiente como, por
exemplo, a coleta seletiva de lixo e o
uso de materiais recicláveis. “Como
essa prática ainda não é adotada no

Brasil, estamos pesquisando, planejando, sugerindo e adotando algumas medidas. Haverá o descarte
consciente dos banners de trabalhos
científicos, cujas sobras serão enviadas para uma cooperativa que transforma banners em outros produtos.
Além disso, foi solicitado aos expositores que desenvolvam seus projetos de stands levando em consideração a questão da sustentabilidade”,
informa Juliane Lumertz, gerente de
projetos da CCM Eventos, empresa
que está organizando o Congresso.
Enquanto a data do evento não
chega é impor tante que todos
aqueles que desejam participar ou
já estejam inscritos fiquem atentos
aos prazos determinados pela organização. A data limite para o envio de trabalhos, por exemplo, foi
encerrada no último dia 21 de abril
com número recorde de trabalhos
submetidos: 740. E, para ganhar um
pacote completo para o Congresso
no Endobolão, o prazo para as apostas foi estendido até o dia 11 de junho, véspera de início da Copa do
Mundo.

Edição 100 da Folha
A Folha da SBEM, que teve sua
primeira edição impressa durante a gestão do Dr. Antonio
Rodrigues Ferreira (1992/1994),
em 1993, terá a sua centésima edição veiculada durante o
CBEM 2014. A Diretoria da SBEM
Nacional está preparando uma
publicação especial e comemorativa para marcar esses vinte
anos de edições impressas.

Programação Social
No dia 5 de setembro, às 18h30, acontecerá a Cerimônia de Abertura com
atração especial no Grande Auditório
do Teatro Positivo, um dos maiores
da América Latina. E a grande festa
da Endocrinologia Brasileira será no
dia 8, a partir das 20h, no Pavilhão do
“ExpoRenault Barigui”. Denominado
EndoParty 2014 o evento convida todos os participantes a “liberarem os
seus hormônios”.
Inscrições
Em meados de abril, o congresso já
contava com mais de 1.200 inscritos.
Aos que ainda não efetuaram suas
inscrições, é importante marcar a
data do terceiro e último vencimento com desconto: 6 de julho. Os valores até este prazo são: R$650 para
Sócio SBEM; R$ 650 para Sócios
SBD, Abeso, Abrasso, R$1.100 para
Não Sócios, R$350 para Residentes,
Pós-Graduandos e Sócios da SBEM,
R$600 para Residentes, Pós-graduandos Não Sócios da SBEM, R$350
para Estudantes de Graduação e
R$150 para acompanhantes.
Vale lembrar que os associados
da entidade, em dia com a anuidade, possuem valores diferenciados.
A data do vencimento da anuidade é
no final de maio e o pagamento é feito através do site da SBEM Nacional.
Na Internet
Além do tradicional site oficial do
evento, o 31º CBEM mostra que está
acompanhando as novas ferramentas digitais e tem mantido a sua
FanPage (no Facebook) atualizada
com as informações do Congresso.
O endereço é: www.facebook.com/
cbem2014. c
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Mantenha sua anuidade em dia
A SBEM é a terceira sociedade médica do mundo, na área da endocrinologia,
em número de sócios. Dentre seus benefícios estão: desconto em eventos científicos;
acesso à Área Científica do site da SBEM; recebimento dos Arquivos Brasileiros
de Endocrinologia e Metabologia (ABE&M); acesso às revistas internacionais Journal
of Endocrinology and Metabolism e Endocrine Reviews.
Este ano, uma série de eventos possuem os valores especiais aos sócios da SBEM.
Vai perder a chance de manter-se no grupo dos endocrinologistas mais renomados do país?

www.endocrino.org.br
SBEM - Rua Humaitá, 85 - 5º andar - Botafogo - Rio de Janeiro / RJ - CEP 22261-000 - Tel: 21 2579 0312
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Cargo de Honra na ANM
A

Dra. Mônica Gadelha, Diretora
do Departamento de Neuroendocrinologia da SBEM e integrante
da Comissão Editorial Nacional dos
ABE&M, foi eleita em março deste
ano como Membro Titular da Cadeira 06, Secção de Medicina, da Academia Nacional de Medicina. O cargo, cujo Patrono é o Dr. Manoel de
Valadão Pimentel, teve como último
ocupante o Dr. Luiz Cesar Póvoa, ex-presidente de honra do IEDE.
A endocrinologista é a primeira mulher, eleita na Secção de Medicina (área
clínica), em 184 anos de existência da
Academia Nacional de Medicina. Sua
posse na ANM está prevista para maio.
Além de ter sido a primeira mulher na
referida Secção, a Dra. Mônica é a única endocrinologista da Academia. “Minha proposta é participar ativamente
da ANM. Como única endocrinologista
nela, pretendo representar bem a nos-

sa especialidade”, declarou a doutora
que promete se dedicar ao máximo
para honrar o cargo recebido.
Além disso, a endocrinologista
destaca o quanto é importante ocupar um cargo como este. “A emoção
de ter sido escolhida em uma eleição
extremamente disputada foi enorme, com certeza um dos dias mais
importantes da minha vida profissional. É uma grande honra fazer parte
da Academia”, comentou.
A trajetória da Dra. Mônica dentro da
SBEM também é ampla. Além de suas
atribuições atuais dentro da Sociedade foi “Diretora de Cursos”, da SBEM
Nacional, nos anos de 2000 a 2002 e
presidente das comissões científica e
executiva em duas edições do SINE.
Formada em Medicina pela UFRJ, em
1989, onde recebeu o prêmio Estetoscópio de Ouro (primeiro lugar da turma),
fez residência médica nos Serviços de

Endocrinologia e Nutrologia do HUCFF
- UFRJ (1990-1993) e tornou-se especialista em Endocrinologia e Metabologia,
pela SBEM, em 1992. A Dra. Mônica realizou o Mestrado em 1995 e Doutorado em 1999, ambos em Endocrinologia,
pela Faculdade de Medicina da UFRJ,
tendo realizado doutorado sanduíche
com bolsa concedida pelo CNPq na
University of Illinois at Chicago.
Atualmente, é pesquisadora do
CNPq, sendo autora de mais de 100
artigos completos publicados em periódicos nacionais e internacionais.
Além disso, é Professora Adjunta do
Departamento de Clínica Médica da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
e chefe da Neuroendocrinologia e do
Laboratório de Biologia Molecular do
Instituto Estadual do Cérebro Paulo
Niemeyer, da Secretaria Estadual de
Saúde do Rio de Janeiro. c

Curso de Ultrassonografia da Tireoide
E

stão abertas as inscrições para
o Curso de Ultrassonografia
da Tireoide (CUT), coordenado pelos doutores Rosalinda Camargo e
Eduardo Tomimori. Com o apoio da
SBEM Nacional, o curso tem o objetivo de capacitar os especialistas
para realizarem exames ultrassonográficos da tireoide, punção aspirativa por agulha fina guiada pela ultrassonografia e esclerose de cistos
e gânglios metastáticos com etanol.
A capacitação é feita através de um
programa, dividido em três módulos, partindo da abordagem teórica
sobre as doenças da tireoide, seguido de etapas sobre os diagnósticos
ultrassonográficos e procedimentos
intervencionistas.

O primeiro módulo é destinado
aos médicos que queiram ampliar
seu conhecimento. Ele será teórico e
online. Já os módulos seguintes são
práticos e direcionados aos especialistas: endocrinologistas, cirurgiões
de cabeça e pescoço, ultrassonografistas, médicos nucleares e radiologistas. O módulo 2 terá aulas com
equipamentos de ultrassonografia e
acontece nos dias 30 e 31 de maio.
Já o módulo 3 será em 15 e 16 de
agosto, abordando a ultrassonografia intervencionista, punção aspirativa por agulha fina de nódulos da
tireoide e gânglios cervicais, além da
injeção percutânea de etanol guiada
pela ultrassonografia para esclerose
de cistos, nódulos e gânglios metas-

táticos cervicais.
Haverá uma avaliação para todos
os candidatos, com emissão de certificado pela SBEM, ao final de cada
módulo, e só poderão realizar a etapa seguinte os aprovados no módulo
anterior.
As inscrições para o primeiro
módulo estão abertas e o valor é de
R$700. É possível escolher, também,
a opção da inscrição nos três módulos, com o preço de R$2.950. Os encontros presenciais acontecerão no
Bourbon Convention Ibirapuera, em
São Paulo. Para inscrições e programação completa do evento, assim
como esclarecer dúvidas os interessados devem acessar o site do curso
em www.cursocut.com.br. c
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EBEP: Programação Científica e CAEEP
D

e 15 a 17 de maio será realizada a 4ª edição do Encontro
Brasileiro de Endocrinologia Pediátrica da SBEM. O evento acontecerá
em Florianópolis, em Santa Catarina,
no Hotel Majestic, e é presidido pelo
Dr. Paulo César Alves Silva, o então
presidente do Departamento de Endocrinologia Pediátrica da SBEM. No
evento acontecerá a prova de obtenção do CAAEP.

A programação científica completa
está disponível no site oficial do EBEP
e tem como palestrantes confirmados
os doutores: Gil Guerra Filho (SP);
Cristiane Kochi (SP); Osmar Monte
(SP); Luiz Claudio Castro (DF); Hamilton Cabral de Menezes Filho; Julienne
Ângela Ramires de Carvalho (PR); Angela Spinola e Castro (SP); Maria Alice Neves Bordallo (RJ); Sonir Roberto
Rauber Antonini (SP); Ruth Clapauch

(RJ); Marilia Martins Guimarães (RJ);
Sofia Helena Valente de Lemos Marini
(SP) e Alexander Augusto.
No primeiro dia de evento está
programdo um Curso Pré-Congresso, abordando “Imagens da tireoide na endocrinologia pediátrica” e
“Neuroimagem na endocrinologia
pediátrica”. A abertura acontecerá
antes da primeira palestra do dia 16
de maio, às 8h. c

EBT Reúne 2 mil Participantes
O

Encontro Brasileiro de Tireoide deste ano aconteceu de 1
a 3 de maio. Esta foi a 16ª edição
do evento que completou 30 anos
de existência e voltou à cidade de
São Paulo, onde foi realizado pela
primeira vez. À frente do encontro,
estiveram a Dra. Carmen Cabanelas
Pazos de Moura, presidente do EBT
e do Departamento de Tireoide, e os
doutores Gisah Amaral e José Agusto Sgarbi, nas comissões Científica e
Organizadora, respectivamente.
Cerca de dois mil participantes estiveram presentes e o câncer de tireoide
foi um dos temas de destaque, desde o
diagnóstico por meio dos painéis moleculares, até os mais recentes avanços
na terapia-alvo, com grande interação
entre clínicos e cirurgiões. O evento
contou com diversos simpósios sobre
o assunto, tanto sobre o aumento da
incidência, que é maior no público feminino, quanto sobre métodos de diagnóstico e modalidades de tratamento.
Outro aspecto bastante impactante discutido foi a ação dos agentes expostos no meio ambiente e
que interferem no sistema regulador desta glândula. O bisfenol A foi
apresentado como um antagonista

Homenagem aos fundadores do evento

do hormônio tireoidiano, de forma a
inibir a sua produção no organismo,
causando as alterações.
De acordo com o presidente da
Comissão Organizadora, Dr. José
Augusto Sgarbi, uma das principais contribuições internacionais
foi apresentada pelo especialista
Samuel Refetoff, de Chicago (EUA),
estudioso em Genética Molecular
do Câncer de Tireoide e pioneiro na
identificação da Síndrome de Resistência ao Hormônio Tireoidiano,
ocorrida na década de 70.
Trata-se de mutações que ocorrem
no receptor do TSH - hormônio da hipófise, glândula que fica no sistema
nervoso central que controla todas as
outras glândulas do organismo. A novidade apresentada pelo especialista
foi uma síndrome que pode ocorrer

não somente no receptor, mas no
transportador do hormônio da tireoide. O médico explicou que há casos
raros em que, embora o organismo
do paciente produza o hormônio da
tireoide, as mutações ocorridas no
transportador deste hormônio impedem que ela chegue ao receptor.
O especialista também apresentou
as pesquisas que estão em desenvolvimento na investigação de novas proteínas que possam fazer um transporte
alternativo. De acordo com Dr. Sgarbi,
no Brasil, essa síndrome é rara e estima-se que existam apenas cerca de 20
pacientes em todo país, e os sintomas
apresentados variam entre retardo
mental e dificuldades musculares.
A integração entre especialista foi
ressaltada pelo presidente da Comissão Cientítica. “Este encontro itinerante é realizado em um formato um pouco mais informal do que acontece nos
demais Congressos da especialidade
e propicia uma maior inteiração entre
os palestrantes e os participantes.”
Para comemorar os 30 anos de
EBT foram prestadas homenagens
aos fundadores do evento: a Profa.
Doris Rosenthal, o Prof. Rui Maciel e
o Prof. João Romaldini. c
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Homenagem pela
Prestação de Serviços
A

Dra. Valéria Guimarães receberá o “2015 Outstanding
Public Service Award”, entregue pela
Endocrine Society. A premiação homenageia endocrinologistas pelo impacto do seu trabalho na sociedade civil. A
médica foi escolhida por sua participação em campanhas públicas de conscientização da população sobre a importância tireoide no funcionamento do
organismo e sobre doenças e câncer da
tireóide; pela sua atuação na Emenda
da Constituição Brasileira em 2006, que
permitiu a quebra do monopólio Estatal
na produção, comercialização e distribuição do radioisótopos de vida curta;
e por seu envolvimento nos programas
Escola Saudável e na Estratégia Global
sobre Dieta, Atividade Física e Saúde,
da Organização Mundial da Saúde.
“Divido este prêmio com a Diretoria
e com todos os que trabalham voluntariamente para a SBEM e para a Endocrinologia Brasileira”, afirma a Dra.
Valéria que receberá o prêmio durante
o ENDO 2015, a reunião anual da Sociedade que acontecerá entre os dias 5
e 8 de março do próximo ano, em San
Diego, Califórnia. A escolha da especialista foi feita pelo Endocrine Society’s
Laureate Awards Committee.
O Dr. Luiz Cláudio Castro, seu com-

panheiro de profissão e de trabalho
em determinadas campanhas, afirma
se sentir honrado em acompanhar,
de perto, o trabalho realizado nos
últimos 15 anos. “Com muita ética e
paixão ela dedicou parte significativa
da sua vida profissional a idealizar e
desenvolver a consciência pública e
dos serviços públicos, na tentativa de
oferecer assistência qualificada aos
pacientes que sofrem de distúrbios
endócrinos. Ela trabalha com pessoas e para pessoas. Uma de suas características marcantes é que ela usa
‘NÓS’ ao invés de ‘EU’”, comenta.
Trajetória Profissional
Formada, em 1987, pela Faculdade de
Medicina da Universidade de Uberlândia (MG), a Dra. Valéria fez a residência em Endocrinologia na Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo, onde também obteve seu
PhD como Doutora em Endocrinologia e Metabolismo, em 1996. Cursou
parte de seu doutorado na Universidade de Chicago, sob a supervisão do
Dr. Leslie De Groot. Em 1997, retornou
à sua cidade natal (Brasília) e começou sua carreira de endocrinologista,
tornando-se referência para seus colegas médicos, pacientes e para o go-

Dra. Valéria Guimarães

verno brasileiro. Nos anos de 1998 e
1999 fomentou campanhas públicas
para a educação do paciente sobre as
doenças da tireoide.
Como presidente da SBEM, nos
anos de 2003 e 2004, uma de suas
ações mais marcantes foi a implantação do Programa Escola Saudável,
em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Associação Brasileira para o Estudo Sobre a Obesidade e o Departamento de Nutrição
da Universidade de Brasília. De 2004
a 2008, a médica integrou o Comitê
Executivo da International Society
of Endocrinology (ISE), tendo representado a ISE no Senado brasileiro
em discussões envolvendo publicidade e obesidade infantil. c

Convidados para o ICE/ENDO 2014
A

Profª Dra. Laura S. Ward e o
Dr. José Augusto Sgarbi foram convidados pelos organizadores do ICE/ENDO 2014 para palestrar sobre Hipotireoidismo Subclínico. O 16 th International Congress
of Endocrinology & The Endocrine

Society’s 96 th Annual Meeting &
Expo, que acontecerá de 21 a 24 de
junho, na cidade de Chicago (EUA),
tem a previsão de reunir 10 mil médicos, especialistas e acadêmicos da
endocrinologia. Os especialistas falarão na sessão “Case Management

Forum Session”, uma sessão aonde
acontecerá um fórum em torno da
discussão da melhor conduta para
três casos. Os casos já foram preparados previamente e serão entregues na forma de folheto aos participantes da sessão. c
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FLASHES

Pediatria em Pauta
O
Hotel Windsor Florida, no Rio
de Janeiro, recebeu a 6ª Jornada Teórica-Prática de Endocrinologia Pediátrica no dia 29 de março.
O evento foi promovido pelo Departamento de Endocrinologia Pediátrica da SBEM e organizado pelos doutores Maria Alice Neves Bordallo (INCA-UERJ), Marília Martins
Guimarães (UFRJ), Paulo Ferrez Solberg (UERJ) e Vera Lucia Gomes Leal

(IEDE). Estiveram presentes aproximadamente 60 profissionais.
Com formato diferenciado, a Jornada funcionou com a seguinte dinâmica:
os palestrantes iniciavam com perguntas, nos slides, sobre um determinado
tópico e a plateia escolhia a resposta
correta, através de um aparelho eletrônico. Após a votação, o assunto era
apresentado e discutido e, ao final, a
resposta correta era divulgada. c

EndoRecife
E

ntre os dias 5 e 7 de junho a cidade de Porto de Galinhas receberá mais
uma edição do EndoRecife, a ser realizado no Hotel Summerville. A
programação cientifica inclui temas como diabetes, tireoide, metabolismo
ósseo e obesidade. Para o evento já estão confirmados 30 palestrantes nacionais e quatro internacionais. A programação está disponível no site da
SBEM-PE (www.endocrinologiape.com.br), organizadora do evento. As
inscrições também são realizadas pelo site e possuem valores com desconto até 20 de maio. Para este ano, são esperados 700 participantes. O
prazo para submissão de temas livres encerrou no início de abril.
Esta será a 16ª edição do encontro e o presidente Dr. Lucio Vilar
comenta que todos os envolvidos estão empenhados ao máximo no
sentido de realizar um evento que possa satisfazer plenamente aos
endocrinologistas, clínicos e demais profissionais de saúde. “Em 2014,
traremos algumas inovações no formato da grade científica, com maior
interação entre palestrantes e congressistas, visando a um maior aproveitamento das informações sobre os avanços no diagnóstico e tratamento dos distúrbios endócrinos mais relevantes”, completa. c

EndoSul 2014
O

principal encontro de endocrinologistas da região sul do Brasil, acontece
nos dias 21 e 22 de novembro no Resort Costão do Santinho, Florianópolis (SC). Esse evento, segundo o seu presidente, Dr. Itairan da Silva Terres, traz a
oportunidade do estreitamento das relações éticas entre a Sociedade, o endocrinologista e a indústria farmacêutica. “Estamos trabalhando intensamente para receber os colegas endocrinologistas de braços abertos, em novembro”, completa.
Os principais temas do evento serão: diabetes, obesidade, tireoide, metabolismo ósseo e mineral, endocrinologia pediátrica, hipertensão, entre
outros. Até o dia 12 de julho as taxas de inscrição são: Sócios SBEM/SBD/
ABESO pagam R$250; sócios não quites, não sócios e outros profissionais,
R$600; residentes e pós-graduados em medicina pagam R$200; e a taxa para
acadêmicos é de R$130. As inscrições vão até o dia 13 de novembro e são
feitas pelo site oficial do encontro (www.endosul2014.com.br). c

Aconteceu em
Campinas

R

ealizada de 3 a 5 de abril, a
17ª edição do Simpósio Internacional de Neuroendocrinologia (SINE) reuniu 386 congressistas e 60 trabalhos científicos
apresentados. Um dos mais tradicionais eventos da endocrinologia foi presidido pelo Prof. Dr.
Heraldo Mendes Garmes, e realizado no The Royal Palm Plaza,
em Campinas (SP).
“O XVII SINE premiou a plateia
com uma grade científica excepcional, num local agradável para o
convívio harmonioso dos participantes. Conferências como a dos
doutores Schlomo Melmed (EUA),
Marta Korbonits (Inglaterra), Tierry Brue (França), Ursula Kaiser
(EUA) entre outras, abrilhantaram
o evento, que foi premiado com a
apresentação da Orquestra Sinfônica da Unicamp”, afirmou o presidente do evento. c

Encontro
Catarinense

O

Encontro Catarinense de Endocrinologia e Metabologia
teve sua 19ª edição realizada em 12
de abril, na Associação Catarinense
de Medicina, em Florianópolis. Abordando a endocrinologia no processo do envelhecimento, o evento teve
como palestrantes os doutores Elaine Frade Costa, palestrante convidada de São Paulo; Lireda Meneses Silva, presidente da SBEM-SC; Fúlvio
Clemo Santos Thomazelli; Dalisbor
Marcelo Weber Silva, vice-presidente da SBEM-SC; e Marcelo Fernando
Ronsoni. c
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SBEM Conectad@
É

indiscutível o crescimento das
sociedades médicas dentro da
internet. Sites, fanpages, twitter, canal do youtube e outros fazem parte do dia a dia dos médicos. Muitos
deles estão conectados pelos smartphones e tablets, acessando informes das entidades com muita velocidade. A SBEM Nacional acha importante compartilhar os números e a
avaliação dos trabalhos da entidade
no segmento, por isso vem publicando diversas reportagens sobre essa
área de atuação.
As Páginas Mais Visitadas da SBEM
A avaliação sobre as páginas mais visitadas do site da entidade compreende o período entre março de 2013
até março de 2014 e é fundamental
não só para uma análise do perfil do
internauta quanto em relação às preferências e necessidades do público. No período o site da SBEM teve
3 milhões e 700 mil pageviews e 2
milhões 380 mil visitas únicas.
Com base nos relatórios de visitação, a série “10 Coisas que Você
Precisa Saber Sobre” é o que mais
chama a atenção do leitor. Localizado na área de “Cuidados com a Saúde” (um dos itens do menu do site da
SBEM), a série de reportagens “10
Coisas” serve para ajudar o público,
orientando-o sobre diversos temas
que envolvem a endocrinologia,
como atividade física, diabetes, obesidade, hipertensão, tireoide, entre
outros. É o campeão de audiência.
No período avaliado, os dados,
coletados da ferramenta de métricas Google Analytics, mostram que

das dez primeiras páginas mais vistas, sete foram da série. “10 coisas
sobre hipotireoidismo” é a página
mais visualizada de todo o site, com
294.693 views durante o ano analisado, seguida da página “10 coisas
sobre tireoide”, com 288.107 visualizações. Estes números confirmam
que a maioria dos visitantes do site
da SBEM chega a ele através de palavras-chave pesquisadas em sites de
busca, mostrando o bom posicionamento na ferramenta.
Somando as outras reportagens
da série que estão entre as dez mais
lidas - anabolizantes, hipertireoidismo, cirurgia bariátrica, crescimento e GH e diabetes -, cerca de 28%
dos visitantes, ou 1 milhão e 200 mil
visualizações do site, entraram no
www.endocrino.org.br por uma das
páginas da série “10 Coisas”. Essas
informações mostram como o público em geral tem um percentual altíssimo nas visitas.
Diante destes índices, a Comissão de Comunicação Social decidiu
completar a série, incluindo novos
assuntos. A cada 15 dias um tópico
da endocrinologia, ainda não abordado na série, será publicado. Dentre os temas já selecionados estão:
Hipoglicemia, Diabetes e Viagens,
Alterações Menstruais, Infertilidade
Masculina, Infertilidade Feminina,
Menopausa, Vitamina D, Câncer de
Tireoide, Hiperparatiroidismo, Hipoparatiroidismo e Transexualismo.
FanPages da Endocrinologia
Nos últimos anos, as redes sociais
dominaram boa parte do mundo vir-

tual. O Facebook destaca-se por ser
uma das principais vias de entretenimento e comunicação, e a preferida dos profissionais de saúde. Para
acompanhar as publicações, basta
clicar no botão “curtir” ou “adicionar” (dependendo do caso) da página. Na área médica, a criação de perfis e fanpages têm facilitado diversas
instituições no relacionamento com
o público.
Criada em 2011, a FanPage Oficial
da SBEM Nacional tem sido uma das
principais áreas de interação entre a
Sociedade, o público e os profissionais da área de saúde. Atualmente,
os números de “curtidas” passaram
dos 10 mil. As publicações incluem
links das matérias do site da Sociedade, fotos de palestras, vídeos com
médicos sendo entrevistados e coberturas em tempo real de alguns
congressos e encontros da entidade.
Algumas regionais da Sociedade
também adotaram a ideia e utilizam
o ambiente para manter um relacionamento direto com o público.
As Regionais do Ceará, Mato
Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo são algumas que
têm fanpages e vem utilizando a ferramenta para a divulgação de seus
eventos, links de informações publicadas nos respectivos sites etc.
A proposta é interessante, prática
e tendo planejamento pode ser uma
ótima oportunidade para divulgar a
especialidade e os endocrinologistas da sua região, além de manter o
público atualizado sobre diversos tópicos no mundo da endocrinologia. c
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Dia Internacional
da Tireoide
25 de maio

T

odos os anos o Departamento
de Tireoide da SBEM Nacional
incentiva a realização de atividades
para marcar o Dia Internacional da
Tireoide em todo o país. Para 2014,
a diretoria, tendo à frente da Dra.
Carmem Cabalezas Pazos de Moura
e Gisah Carvalho, optou por desenvolver ações utilizando, também, as
redes sociais.
Para dar início à divulgação da
data, o Departamento definiu um
tema para a Campanha de 2014 – Tireoide e Esportes. Para a Dra. Carmem, todas as atenções nesse período estão voltadas para a Copa do

Mundo e utilizar o mesmo assunto
seria mais uma forma de chamar a
atenção da população sobre a glândula e os aspectos relativos à atividade física e a prática de esportes.
Foram incluídos para downloads - no
www.tireoide.org.br - folhetos informativos para os profissionais de
saúde e para o público que podem
ser impressos para distribuição nos
consultórios.
Além de informações, publicadas
no site do Departamento, foram produzidos diversos vídeos educativos,
com explicações feitas pelo Dr. Mário
Vaisman e Dra. Patrícia de Fátima, am-

bos da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, e especialistas no assunto.
No canal no Youtube – www.youtube.
com/tireoidesbem - também pode ser
assistido um convite da presidente do
Departamento, explicando a campanha. Além disso, podem ser encontradas informações sobre a importância
da tireoide no organismo, tratamento
e diagnóstico, nódulos, hormônios e
medicamentos.
Foi criada uma Fanpage – www.
facebook.com/diainternacionaldatireoide - que é atualizado constantemente com dicas, links para os
vídeos e demais informações que
possam ser úteis a médicos e ao público em geral. As publicações estão
sendo integradas as redes da SBEM
Nacional e ao site da entidade.
O Departamento está fazendo
contato com clubes e federações ligadas ao esporte para que também
participem da campanha.
Em paralelo às atividades, o Departamento solicita aos associados
e às Regionais que enviem materiais
com as divulgações feitas em suas
respectivas cidade. c

Reuniões Online
A

diretoria da SBEM Nacional continua realizando reuniões online
– através do Skype – para traçar as estratégias de trabalho, andamento das
ações e outras demandas necessárias
à parte administrativa e científica da
entidade. Esses encontros online vêm
sendo realizados, regularmente, todas
as quartas-feiras à noite, com a presença online da gerência da Sociedade
para que decisões possam ser agilizadas. Com representantes de diversos
estados, a diretoria da Nacional mantem o sistema, que é econômico para a
entidade, e mantem o grupo unido em
todas as definições adotadas.

A Comissão de Comunicação Social, que fazia reuniões presenciais,
passou a utilizar novamente a ferramenta este ano, pois o volume de
informações e troca de e-mails dos
membros só vem aumentando. No
último encontro, definições sobre a
divulgação de eventos e publicações
no site da SBEM foram tópicos que
tomaram mais tempo do grupo. O
assunto que já tem sido abordado
diversas vezes, foi debatido mais
uma vez na última reunião online
e a Comissão acredita que precisa
se intensificar a divulgação sobre
a hierarquia, que já foi definida há

mais de dois anos, entretanto ainda
é motivo de dúvida entre os organizadores de eventos tanto Regionais
quanto Nacionais.
As reuniões online podem ser
feitas por outras comissões e departamentos da entidade que sentirem necessidade de encontros para
tomadas de decisões. Para isso, é
preciso fazer a solicitação à Nacional que prepara um ambiente virtual
para o encontro – feito apenas em
áudio. As durações variam, mas,
para que se tornem produtivas, tem
período pré-determinado. A maioria
dura uma hora. c
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FUTUROS ENCONTROS

Maio
XVI EBT - Encontro Brasileiro de Tireoide
▪▪ Data: 1 a 3
▪▪ Local: Centro de Convenções Frei Caneca São Paulo, SP
▪▪ Informações: www.ebt2014.com.br / (51)
3086-9100 / 3086-9109
ECE - European Congress of
Endocrinology
▪▪ Data: 3 a 7
▪▪ Local: Wroclaw, Polônia
▪▪ Informações: www.ece2014.org
4º EBEP - Encontro Brasileiro de
Endocrinologia Pediátrica
▪▪ Data: 15 a 17
▪▪ Local: Hotel Majestic - Florianópolis, SC
▪▪ Informações: http://www.ebep.com.br /
(11) 3849-0099/ 3044-1528
Curso de Ultrassonografia da Tireopide
2014 - Módulo 2
▪▪ Data: 30 e 31
▪▪ Local: São Paulo, SP
▪▪ Informações: Tel: (21) 99602-4302 / www.cursocut.com.br / Email: cut@grupogen.com.br

Junho
EndoRecife 2014
▪▪ Data: 5 a 7
▪▪ Local: Hotel Summervile - Recife, PE
▪▪ Informações: www.endocrinologiape.com.br/
endorecife2014 / (11) 3849-0099/ 3044-1528
74th Scientific Session – American
Diabetes Association
▪▪ Data: 13 a 17
▪▪ Local: São Francisco, EUA
▪▪ Informações: http://www.ada-cmrglobalgroupservices.com

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

Agosto
Curso de Ultrassonografia da Tireopide
2014 - Módulo 3
▪▪ Data: 15 e 16
▪▪ Local: São Paulo, SP
▪▪ Informações: Tel: (21) 99602-4302 / www.cursocut.com.br / Email: cut@grupogen.com.br

Setembro
CBEM - Congresso Brasileiro de
Endocrinologia e Metabologia
▪▪ Data: 5 a 9
▪▪ Local: Expo Unimed Curitiba - Curitiba, PR
▪▪ Informações: http://www.cbem2014.com.br /
(51) 3086-9100 / 3086-9109
EASD - European Association for the
Study of Diabetes
▪▪ Data: 15 a 19
▪▪ Local: Viena, Áustria
▪▪ Informações: www.easd.org

outubro
TODDA – Curso Avançado no Tratamento
da Obesidade, Diabetes e Doenças
Associadas
▪▪ Data: 17 e 18
▪▪ Local: Rio de Janeiro, RJ
▪▪ Informações: Tel.: (21) 3543-0770 /
(11) 5641-1870

Novembro
1º Congresso Regional de Diabetes do Rio
de Janeiro
▪▪ Data: 13 a 15
▪▪ Local: Royal Tulip Hotel - Rio de Janeiro, RJ
▪▪ Informações: www.diabetesrio2014.com.br /
(21) 2548-5141
XII Seminário De Atualização em
Diabetes e Síndrome Metabólica do
Distrito Federal
▪▪ Data: 20 e 21
▪▪ Local: Distrito Federal, DF
▪▪ Informações: Tel.: (61) 9637-1530 / E-mail:
sbdbrasilia@gmail.com
9º EndoSul - Congresso de Endocrinologia
e Metabologia da Região Sul
▪▪ Data: 21 e 22
▪▪ Local: Costão do Santinho Resort,
Florianópolis, SC
▪▪ Informações: www.endosul2014.com.br /
(48) 3322-1021

Dezembro
IPSA 2014 – 3º Congresso da International
Pediatric Sleep Association
▪▪ Data: 3 a 5
▪▪ Local: Porto Alegre, RS
▪▪ Informações: www.ipsa2014.com
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NOVA MARCA,
NOVAS EMBALAGENS

Em breve, as embalagens dos medicamentos Biolab
irão mudar. A mudança acompanha a nossa nova marca,
lançada no início de 2013. São novas cores e grafismos
especiais, que expressam nossa evolução contínua e
estão alinhadas à jovialidade e ao jeito de ser da Biolab.

As embalagens antigas serão utilizadas até esgotarmos os
estoques, convivendo, durante alguns meses, com as novas.
As fórmulas, apresentações e a qualidade inconfundível dos
medicamentos Biolab continuarão as mesmas, conquistando
ainda mais adesão do paciente, agora com embalagens
modernas e atraentes.

