
Órgão Informativo da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia – Ano XXII - Outubro 2014 101

m	 Para agilizar os trabalhos da nova diretoria, que assume em 1 de janeiro 
de 2015, foi realizada a Oficina SBEM Mais Forte, em São Paulo. Diretorias, 
presidentes das Regionais, Departamentos e Comissões traçaram as estra-
tégias para o próximo ano. (pág 6)

m	 Foram 4.100 participantes reunidos nos cinco dias do Con-
gresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia, em Curi-
tiba. Além da cobertura publicada no site da entidade e respec-
tivas redes sociais, a Folha da SBEM faz um balanço geral do 
evento com resultados e sugestões para futuras atividades. 
A presidente da SBEM, Dra. Nina Musolino, e os presidentes da 
Comissão Organizadora e Científica, respectivamente, os dou-
tores Cesar Boguszewski e Victoria Borba, analisam a reper-
cussão internacional e fazem uma avaliação científica do que 
aconteceu. (págs 8 e 9)

Resultados do CBEM 2014

m		Veja as decisões das reuniões administrativas rea-
lizadas durante o CBEM 2014. Dentre elas, a escolha 
da sede do evento em 2018 e a  nomeação de espe-
cialistas para cargos da entidade. (pág 7)

m	 Pela primeira vez, a SBEM Nacio-
nal realiza eleições para a diretoria da 
entidade utilizando um novo sistema 
online. Os sócios puderam votar pela 
internet, diferente do formato antigo, 
feito somente em papel depositado 
em urna. O resultado foi positivo, com 
uma boa aceitação. (pág 2)

Conselho Deliberativo  
e Assembleia Geral

Votação Online
Oficina SBEM Mais Forte
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D urante o 31º Congresso Brasi-
leiro de Endocrinologia e Me-

tabologia, que aconteceu em setem-
bro, na cidade de Curitiba, foi elei-
ta a diretoria da SBEM para o biênio 
2015/2016. O grupo tem o Dr. Ale-
xandre Hohl (SC) como presiden-
te. Para essa eleição, um novo sis-
tema foi implementado e os sócios 
puderam votar através da internet, 
diferente do formato antigo, feito 
somente em papel depositado em 
urna. O resultado foi positivo, com 
boa aceitação dos que participaram. 
O procedimento foi realizado dentro 
do site da entidade e qualquer asso-
ciado quite pôde exercer seu direito 
de votar, mesmo não estando pre-
sente no CBEM 2014.

No total foram 635 votos, sen-
do 94% deles aprovando a chapa 
“SBEM Mais Forte”. O número mos-
trou que este novo formato é  um su-
cesso, já que, em 2014, foi registrada 
a participação recorde de votantes. 
O Dr. Alexandre Hohl, presidente 
eleito, comentou sobre a mudança 
de estilo adotado. “A votação online 
é muito bem-vinda e a participação 
demostra o apoio que recebemos. 
Quando temos mais de 600 pessoas 
votando, e uma aprovação de 94% 
da chapa que encabeçamos, é um 
sinal da importância dessa votação. 
Mesmo sendo chapa única, isso não 
significa que as pessoas estão con-
cordando com ela, mas com 94% 

Processo Eleitoral e a Nova Diretoria da SBEM

de aprovação, é uma resposta que 
há uma concordância com a forma-
tação da diretoria proposta”. Você 
pode conferir a entrevista com o mé-
dico, na integra, em vídeo, no canal 
da SBEM no Youtube: www.youtu-
be.com/sbemnacional. 

O Dr. Henrique Suplicy, que coor-
denou o processo de votação, comen-
tou que o objetivo foi o de facilitar o 
processo eleitoral e, com isto, aumen-
tar o número de votantes. “O procedi-
mento de votação foi muito simples 
e obtivemos um recorde de eleitores. 
Seguindo a tendência da maioria das 
sociedades médicas, acredito que a 
SBEM deva adotar este formato de 
eleições via internet em definitivo”.

O endocrinologista comentou so-
bre uma nova proposta para desvin-
cular a eleição da data do Congresso. 
“O atual Estatuto da SBEM diz que as 
eleições devem ser realizadas duran-
te o Congresso Brasileiro de Endocri-
nologia e Metabologia. Desta forma, 
dias antes do evento, os endocrino-
logistas ainda de casa poderão vo-
tar com mais tranquilidade e assim, 
acredito, que teremos a quase tota-
lidade dos sócios votando”, explicou 
o Dr. Suplicy.

A nova diretoria da SBEM Nacio-
nal biênio 2015/2016 é composta da 
seguinte forma: 
• Presidente: Dr. Alexandre Hohl (SC)
• Vice-Presidente: Dr. João Eduar-

do Nunes Salles (SP)

• Secretário Executivo: Dr. Fábio 
Rogério Trujillo (BA)

• Secretário Executivo Adjunto: Dr. 
Guilherme Alcides Flores Soares 
Rollin (RS)

• Tesoureiro Geral: Dr. Rodrigo de 
Oliveira Moreira (RJ)

• Tesoureira Adjunta: Dra. Nina 
Rosa de Castro Musolino (SP)

Além da diretoria da entidade, 
foram escolhidas as diretorias dos 
Departamentos, também através de 
votação. Confira os nomes dos pre-
sidentes eleitos: 
• Adrenal e Hipertensão

Dr. Sonir Roberto Rauber Antoni-
ni (SP); 

• Dislipidemia e Aterosclerose
Dr. Fernando Flexa Ribeiro Filho (PA); 

• Endocrinologia Básica
Dra. Tânia Maria Ruffoni Ortiga (RJ); 

• Endocrinologia Feminina e An-
drologia
Dra. Dolores Perovana Pardini (SP);

• Endocrinologia Pediátrica
Dr. Paulo César Alves da Silva (SC); 

• Metabolismo Ósseo e Mineral
Dr. Sérgio Setsuo Maeda (SP); 

• Tireoide
Dra. Gisah Amaral de Carvalho (PR); 

• Neuroendocrinologia
Dr. Lucio Vilar Rabelo Filho (PE); 

• Obesidade
Dra. Cintia Cercato (SP); 

• Diabetes Mellitus
Dr. Walter José Miniccuci (SP). c
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Presidente:
Dr. Alexandre Hohl (SC)

Vice-Presidente: 
Dr. João Eduardo Nunes Salles (SP)

Secretário Executivo:
Dr. Fábio Rogério Trujillo (BA)

Secretário Executivo Adjunto:
Dr. Guilherme Alcides Flores 
Soares Rollin (RS)

Tesoureira Adjunta:
Dra. Nina Rosa de Castro 
Musolino (SP)

Tesoureiro Geral:
Dr. Rodrigo de Oliveira Moreira (RJ)
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M eus amigos da SBEM, esta 
Folha, a de número 101, edita-

da depois do 31o CBEM em Curitiba, 
traz importantes informações sobre 
algumas reuniões ocorridas durante 
o Congresso. 

Como vocês sabem, é durante 
os eventos da Nacional, o CBEM e o 
CBAEM, que ocorrem as mais impor-
tantes reuniões da SBEM. Esta Folha 
apresenta um resumo das decisões 
destas reuniões e informações so-
bre vários outros acontecimentos 
do CBEM. 

Também apresentamos aqui um 
calendário de eventos que inclui 
2015, aconselho vocês a manterem à 
mão esta edição do jornal para reser-
varem as datas e fazerem o bloqueio 
de agendamento do consultório para 
o período do CBAEM 2015. O VI CBA-
EM será em agosto, em Vitória-ES, e 
a comissão científica e organizadora 
está trabalhando para apresentar a 
vocês o melhor evento da endocri-
nologia brasileira em 2015. 

Escrevo este editorial também 
logo após a realização da oficina de 
trabalho para a gestão 2015/16 e a 
cerimônia de posse da nova gestão, 
que iniciará seu trabalho em 1o de 
janeiro próximo. Esta oficina, an-
tecipada por dois meses, foi muito 
importante para que os gestores da 
SBEM iniciem seu trabalho sem ne-

nhuma perda de tempo. 
Durante a oficina foi reunida a 

nova Comissão do TEEM 2015/16, 
presidida pelo Josivan, que decidiu 
por realizar a prova de Título em En-
docrinologia e Metabologia em maio 
de 2015 em São Paulo, desvincula-
da do Congresso. Há muito tempo 
os candidatos desejam que a prova 
se realize no primeiro semestre para 
que aqueles que finalizem a resi-
dência ou curso de especialização 
possam receber seu Titulo de Espe-
cialista em menos tempo. Em breve, 
estarão disponíveis no site mais in-
formações a este respeito. 

Dentro de pouco tempo estare-
mos ao final da gestão e começa a  
aparecer em mim a sensação de que 
falta tão pouco tempo para o final do 
ano e temos ainda tanto a realizar, 
sensação comum também no nosso 
dia a dia. Minha alegria é saber que 
deixarei a SBEM em boas mãos, a 
nova diretoria, da qual tenho a hon-
ra de também fazer parte, participará 
das reuniões da atual diretoria para 
que o período de transição possa 
permitir transparência e decisão em 
parceria de forma a não interromper 
os trabalhos de nossa Sociedade. 

Boa leitura!

Nina Musolino
Presidente SBEM Nacional 2013/2014
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A última prova realizada para 
obtenção do Título de Espe-

cialista em Endocrinologia e Meta-
bologia (TEEM) aconteceu no dia 4 
de setembro de 2014, um dia antes 
da realização do 31ª edição do Con-
gresso Brasileiro de Endocrinologia 
e Metabologia (CBEM), em Curitiba, 
no Paraná. 

Como tem ocorrido nos últimos 
eventos, a prova foi feita em duas 
etapas, sendo uma prática e outra te-
órica. No total, foram 291 candidatos 
e 213 foram aprovados. A primeira 
colocação ficou com a Dra. Larissa 
Pereira Marcon que, como premia-
ção, recebeu da SBEM um ano de 
insenção na anuidade da entidade. A 
informação foi divulgada na Cerimô-
nia de Encerramento do CBEM 2014, 
no dia 9 de setembro de 2014, com 
entrega de certificado pelo resultado.

Diversas questões foram avalia-
das pela Comissão do TEEM e pela 
Diretoria da SBEM Nacional após a 
última prova, para traçar novas es-
tratégias para 2015.

Para 2015 – Depois de cerca de 10 
anos à frente da Comissão do Títu-
lo de Especialista em Endocrinolo-
gia e Metabologia, o Dr. Francisco 
Bandeira passa o cargo para o Dr. 
Josivan Lima. O novo presidente 
da Comissão já vem trabalhando há 
bastante tempo como membro do 
grupo, inclusive na gestão atual que 
deixa o cargo no fim do ano. Duran-
te a Oficina realizada em São Paulo, 
o Dr. Bandeira recebeu aplausos e 
agradecimentos pela dedicação na 
produção e realização da prova. 

A Comissão 2013/2014 é compos-
ta pelos seguintes membros: Presi-
dente: Dr. Francisco Bandeira; Vice-
-Presidente: Dr. Osmar Monte; Mem-
bros: Dr. Josivan Lima, Dr. Cezar Bo-
guszewski, Dr. Márcio Mancinni, Dra. 

Prova do TEEM 2014 e em 2015

Marisa Coral, Dra. Marília Guimarães.
Para a gestão 2015/2016, a com-

posição ficou da seguinte forma: Dr. 
Josiva Lima (presidente), Dr. Márcio 
Mancini, Dr. César Boguszewski, 
Dra. Marília Guimarães, Dra. Marise 
Lazaretti Castro, Dr. Mauro Czepie-
lewski e Dr. Renan Júnior. 

Entre as principais mudanças que 
acontecerão em 2015 está a realiza-
ção da prova fora do período dos 

Congressos da SBEM. Segundo a 
Comissão e a Diretoria da Nacional 
esse era um pedido que vinha sendo 
avaliado e agora pode ser concreti-
zado. 

As informações detalhadas com 
a definição final da data serão feitas 
no site da SBEM e na próxima edição 
da Folha, mas estão sendo avaliadas 
outras modificações que serão infor-
madas o mais breve possível. c

Sala onde foi realizada a prova do TEEM, em Curitiba, durante o CBEM 2014

Especialistas durante a prova do TEEM

Dr. Francisco Bandeira Dr. Josivan Lima
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CBEM 2014: Vídeo 
Institucional 

T odos que visitaram o estande 
da SBEM durante a 31ª edição 

do CBEM 2014 puderam assistir ao 
vídeo institucional produzido para a 
Sociedade. A iniciativa da diretoria 
foi de compartilhar informações im-
portantes do trabalho desenvolvido 
pela entidade. Durante cerca de dois 
meses, várias trocas de e-mails en-
tre a diretoria e a produtora para a 
definição das imagens e conteúdo 
a ser passado aos associados e ao 
público. 

Projetos como os webmeetings, 
as publicações e principais eventos 
estão entre as imagens e informa-
ções incluídas no vídeo.  O mate-
rial pode ser conferido no canal do 
YouTube oficial da SBEM Nacional 
– www.youtube.com/sbemnac.

O projeto inclui também entre-
vistas com sócios da SBEM que ti-
veram e têm importante papel para 
a Sociedade. Durante o CBEM em 
Curitiba foram gravadas entrevistas 
que, depois de editadas, irão com-
por um outro filme institucional am-
pliado.

Últimos Webmeetings do Ano

E m 21 de outubro foi realizado 
webmeeting sobre “Tratamen-

to atual da obesidade no Brasil” com 
participação dos Drs. Marcio Mancini 
e Cintia Cercato e está disponível na 
área restrita do site para aqueles que 
não puderam acompanhar ao vivo.

A última edição do Webmeeting 
em 2014 está programada para dia 
25 de novembro de 2014. O tema 
será “Hiperaldosteronismo e Hiper-
tensão de Origem Endócrina”. Os 
associados devem ficar atentos aos 
informes passados através de bo-
letins eletrônicos e de publicações 
no site da SBEM. Está confirmada a 
participação do Dr. Cláudio Kater e 
da  Dra. Paula Elias.

Para todos que desejam assistir as 
apresentações é necessário acessar a 
área de Webmeeting, conectando-se 
a Área Científica do site da SBEM, na 
data e hora marcada, assim o parti-
cipante também poderá enviar per-
guntas em tempo real e tornar sua 
participação mais interativa.

CBAEM 2015

A cidade de Vitória, no Espírito 
Santo, será a sede da 6ª edição 

do Congresso Brasileiro de Atualiza-
ção de Endocrinologia e Metabolo-
gia (CBAEM). O evento acontecerá 
no período do dia 11 até 14 de agosto 
de 2015, e está sendo presidido pelo 
Dr. Albermar Roberts Harrigan. 

Os veículos de comunicação da 
SBEM acompanharão o desenvolvi-
mento do evento que terá, em breve, 
um site com a programação e de-
mais informações. Reservem a data 
na agenda.

Cadastro de Pesquisas 

P ara conhecer melhor as áreas 
de pesquisa desenvolvidas pe-

los associados, foi criado, no site da 
SBEM, o “Cadastro de Pesquisas”. 
Através deste banco de dados, com 
informações fornecidas pelos pró-
prios sócios. 

Este cadastro permite que os as-
sociados informem quais linhas de 
pesquisa estão estudando e relacio-
nem as pesquisas em andamento.

Para participar, é preciso estar lo-
gado na Área Científica, clicar no link 
para e seguir os requisitos abaixo:

Primeiro escolha uma ou mais 
linhas de pesquisa. O sistema lista 
as especialidades da Endocrinologia 
e você pode adicionar uma nova se 
não encontrar um tema adequado.

Para cada linha de pesquisa você 
pode cadastrar uma ou mais pes-
quisas. Em cada pesquisa você deve 
preencher o título, a descrição, a 

data prevista de término e os coau-
tores envolvidos no projeto.

Clique em “Enviar Formulário” 
para salvar os dados preenchidos. Use 
as caixas de opção “Excluir” em baixo 
de cada pesquisa ou linha de pesquisa 
para apaga-las, caso necessário.

Sede do CBEM 2016 e 2018

A escolha do local do CBEM sem-
pre acontece com quatro anos 

de antecedência pelo Conselho Delibe-
rativo. Durante a realização do CBEM 
2012, em Goiânia, foi escolhida a Bahia 
como sede do CBEM 2016 e este ano, 
em Curitiba, Belo Horizonte foi escolhi-
da como sede do CBEM 2018.

A Bahia irá receber a 32ª edição 
do Congresso Brasileiro de Endo-
crinologia e Metabologia, que será 
realizada na Costa do Sauípe (foto). c

SBEM INFORMA 5
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6 REPORTAGEM

R egularmente, a SBEM tem re-
alizado Oficinas de Trabalho 

para o planejamento das novas ges-
tões, ocorrendo em período próximo 
da posse. Em função da mudança da 
data para que a nova diretoria eleita 
assuma a entidade – 1o de janeiro de 
2015 e não mais em março – foi reali-
zada uma reunião em São Paulo, com 
apresentações e grupos de trabalho.

A Oficina contou com a presença 
de todos os presidentes (ou repre-
sentantes) das Comissões, Departa-
mentos e Regionais, além dos mem-
bros das duas diretorias (atual e elei-
ta) e equipes de trabalho na área de 
comunicação. 

A Dra. Nina Musolino, presidente 
da SBEM, abriu os trabalhos onde fez 
um balanço das atividades, decisões 
do Conselho Deliberativo e explica-
ções sobre como seria o processo de 
transição das diretorias. Segundo a 
presidente, a SBEM está trabalhando 
para a regulamentação das atas de 
posse para que os novos gestores 
possam dar início às atividades com 
toda a documentação em dia. 

Entre os pontos destacados esta-
va o número de sócios ativos e uma 
adimplência que chegou a 87% em 
2014. A SBEM conta com 3.670 só-
cios ativos com 3.203 adimplentes. 

A Dra. Nina mencionou a troca da 
assessoria jurídica da SBEM, assim 
como a nova responsável pela co-
mercialização dos veículos da SBEM, 
Estela Kater. 

O balanço detalhado do trabalho 
realizado pela atual diretoria estará 
na edição de fim de ano, quando será 
encerrada a gestão à frente da SBEM. 

Desafios – Dr. Alexandre Hohl, que 
assume a presidência da SBEM em 
2015, mencionou os desafios que 
têm pela frente. Ele enfatizou a im-
portância da leitura dos Estatutos e 

Oficina – SBEM Mais Forte
Regulamentos. Crescer, valorizar e 
educar foram os três pilares de tra-
balho definidos. Mencionou, ainda, 
a necessidade de uma participação 
ativa de todos os Departamentos e 
Comissões, além da continuidade 
do relacionamento com entidades 
internacionais. 

O Dr. Hohl listou vários artigos 
dos Estatutos da SBEM, a importân-
cia de priorizar determinados gastos 
e reduzindo outros para manter a 
saúde financeira. Na edição de final 
de 2014, um detalhamento sobre as 
novas propostas da SBEM será feito.

Na parte da tarde, foram realizadas 
algumas apresentações. Dra. Nina fa-
lou sobre novidades dos ABE&M (a 
serem divulgadas na edição de fim de 
ano); o Dr. Cesar apresentou mais da-
dos sobre os resultados do 31º CBEM, 
mostrando estatíistica dos participan-
tes e excelente resultado financeiro 
necessário para o trabalho da SBEM; 
o Dr. Itairam da Silva Terres abordou a 
ética, com orientações sobre conflito 
de interesses, posição do médico e 
qual a forma correta de trabalhar, ain-

da mais estando ligado a um cargo de 
gestão da entidade. Entre as suges-
tões estava a importância das Regio-
nais terem comissões de ética, como 
já feito pela SBEM Rio de Janeiro. 

O Dr. Josivan Lima, que assume a 
presidência da Comissão do TEEM, 
apresentou várias propostas de mu-
danças e fez um agradecimento es-
pecial ao trabalho realizado pelo Dr. 
Francisco Bandeira que coordenou o 
grupo por cerca de 10 anos. 

O Dr. Ricardo Meirelles, que per-
manece como presidente da Comis-
são de Comunicação Social, fez um 
panorama geral de como a SBEM se 
comunica com seus sócios e com 
o público leigo, listando também 
questões importantes que devem 
ser observadas pelos novos gesto-
res das Regionais e Departamentos.

Mídia Training – A última atividade 
foi apresentada pelo médico e jor-
nalista, Luiz Fernando, que fez um 
treinamento geral para detalhar so-
bre como deve ser o relacionamento 
entre imprensa e especialista. c

• Tema 1: Defesa do Título de 
Especialista pelas Sociedades 
Médicas: Previsão do “Mais 
Especialistas”, Relação com o 
Ministério da Saúde, Trabalho 
em conjunto com AMB, CFM e 
outras Sociedades Médicas.

• Tema 2: Projeto Diretrizes: Reno-
vação das diretrizes feitas, reali-
zação de novas diretrizes, viabi-
lização de possível publicação. 

• Tema 3: Como otimizar o traba-
lho dos Departamentos?, Reno-
vação das diretorias, cadastra-
mento de sócios, estímulo à pro-
dução científica com revisões e 

posicionamentos.
• Tema 4: Avaliação dos Serviços 

de Endocrinologia e Metabolo-
gia: Qualidade e capacidade de 
formação médica com objetivo 
de crescimento. 

• Tema 5: Como estimular a apro-
ximação dos Residentes com a 
SBEM? Como estimular a vinda 
de novos sócios, resgate de só-
cios antigos e integração deles 
na SBEM?

• Tema 6: Existem novos forma-
tos de Educação Médica Conti-
nuada? O que a SBEM oferece 
atualmente é suficiente?

Grupos de Trabalho
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Presença dos membros do Conselho Deliberativo na reunião em Curitiba

A s duas reuniões administrati-
vas mais importantes realiza-

das dentro dos Congressos Brasilei-
ros de Endocrinologia e Metabolo-
gia são as do Conselho Deliberativo 
(CD) e a Assembleia Geral(AG). 

A primeira reúne representantes 
das Regionais, Departamentos e Co-
missões Científicas que, estatuaria-
mente, podem debater e votar em 
assuntos pré-estabelecidos nos Es-
tatutos da entidade, como a escolha 
das sedes dos Congressos Brasilei-
ros e de Atualização, escolha das Di-
retorias das várias comissões etc. Já 
a Assembleia Geral, órgão máximo 
deliberativo da SBEM, com convoca-
ção e aberta a todos os sócios quites, 
apresenta um resumo das atividades 
da Diretoria em exercício e as resolu-
ções tomadas durante o Conselho De-
liberativo, presta contas de uma forma 
ampla sobre o trabalho tanto na parte 
financeira como administrativa e vota 
questões de diversos itens incluídos 
na pauta divulgada previamente. 

Reunião do CD no CBEM 2014 – A 
reunião do CD aconteceu no dia 7 de 
setembro, no período da tarde, e a 
Assembleia Geral foi realizada no dia 
8, aberta a todos os sócios. No CD, 
que durou cerca de duas horas, fo-
ram debatidos, votados e discutidos 
os seguintes tópicos:
• Definição dos novos membros 

das várias Comissões.
• Eleição do novo editor-chefe dos 

Arquivos Brasileiros de Endocri-
nologia e Metabologia – Dr. Mar-
cello Bronstein.

• Eleição do novo presidente da Co-
missão de Título de Especialista 
em Endocrinologia e Metabologia 
(TEEM) – Dr. Josivan Lima.

• Balanço das atividades realizadas 
pela diretoria ao longo do último 
ano. A mesma apresentação foi 
feita na Assembleia Geral, no dia 
8 de setembro, e será detalha-
da na última edição da Folha da 
SBEM de 2014.

• Apresentação de documento com 
sugestões sobre as relações entre 
as Ligas Acadêmicas de Endocrino-
logia e Metabologia  e a SBEM, pro-
cedimentos mínimos para a partici-
pação das Ligas na entidade e em 
eventos regionais etc. As explica-
ções foram feitas pela Dra. Vivian 
Ellinger, que já vem trabalhando 
nesse projeto há algum tempo. 

• A Dra. Cristina Pizarro, presidente 
interina da Regional Mato Grosso, 
que tinha como meta a recupera-
ção da Regional, apresentou exce-
lentes resultados, onde estiveram 
incluídas a criação de uma fanpa-
ge para passar informes aos as-
sociados, sem custos adicionais, 
e um grupo no whatsapp, usado 
até para lembrar do pagamento da 
anuidade. Foram feitas programa-
ções de eventos locais, campanha 
do Dia Mundial do Diabetes, etc. A 
iniciativa foi considerada excelen-
te pela diretoria e a manutenção 

da Regional foi aprovada por una-
nimidade dos presentes.

• Definição do valor da anuidade 
para 2015 e respectiva forma de 
reajuste, que manteve-se como 
no ano anterior, ou seja, utilizando 
o índice IGPM.

• Votação da sede do Congresso 
Brasileiro em 2018 – Regional Mi-
nas Gerais eleita.

• Escolha dos sócios honorários. 
Alguns participantes sugeriram 
que a forma de votação seja feita 
de forma diferente, e com sigilo, 
na próxima reunião do Conselho. 

• Foi apresentado o balanço finan-
ceiro da entidade pela tesoureira, 
Dra. Rosane Kupfer, previamente 
analisado.

• Dr. Fábio Trujillo apresentou o an-
damento dos trabalhos em rela-
ção ao próximo Congresso Brasi-
leiro de Endocrinologia e Metabo-
logia, que será realizado na Costa 
do Sauípe, na Bahia, em 2016. 
Todos os nomes dos integrantes 

das comissões que estão na gestão 
2015/2016 estarão disponíveis na úl-
tima edição do ano da Folha da SBEM 
e publicados no site da entidade. O 
aviso será feito também através de 
boletins eletrônicos. c

Conselho Deliberativo e 
Assembleia Geral
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8 REPORTAGEM 

É bem nítido para quem se candi-
data a organizar um Congresso 

como o Brasileiro de Endocrinologia 
e Metabologia que terá de encarar 
um longo desafio por, pelo menos, 
dois anos seguidos. Reunir mais de 
4 mil congressistas, escolher uma 
grade de programação que seja di-
ferenciada e altamente científica, 
atendendo a algumas das principais 
necessidades dos endocrinologis-
tas, e definir dezenas de atividades 
paralelas durante todo o evento são 
tarefas difíceis. 

Todo o processo envolve uma 
enorme logística, que vai desde de-
finição dos convidados até as reuni-
ões administrativas, montagem da 
Feira Expositora, passando por mo-
mentos de confraternização, como a 
abertura. A tentativa é sempre de al-
cançar o melhor resultado possível. 
Sabendo disso, todas as comissões 
do CBEM 2014 trabalharam durante 
meses, desde a indicação para se-
diar até o primeiro dia do Congresso 
Brasileiro – 5 de setembro. 

Em uma avaliação dos resultados 
finais - em entrevista que está dispo-
nível no Canal da SBEM no YouTube 
- a presidente da entidade, Dra. Nina 
Musolino, relata que o evento teve 
uma repercussão internacional de 
grande impacto para a endocrinolo-
gia brasileira. Os estrangeiros, que 
tiveram a oportunidade de assistir 
a diversas aulas, puderam ter uma 
visão de como os estudos e pesqui-
sas são realizados no Brasil. “Acre-
dito que este seja um dos principais 
legados deixados pelo CBEM. Eles 
vivenciaram um alto nível de conhe-
cimento, pesquisas e uma sede de 
conhecimento dos brasileiros. O re-
flexo será no futuro”, disse a presi-
dente da SBEM.

Os Resultados do CBEM 2014
O fortalecimento da amizade 

entre os profissionais envolvidos 
no trabalho foi mencionado pelo 
presidente do CBEM, Dr. Cesar Bo-
guszewski, no encerramento. “Tudo 
o que passamos ao longo desse 
período, só vem fortalecer a nossa 
amizade por muitos e muitos anos”, 
agradeceu o presidente nas palavras 
finais.

Foram ao todo 4.100 congres-
sistas no CBEM 2014 e mais de 700 
trabalhos inscritos. A Dra. Victo-
ria Borba, presidente da Comissão 
Científica, analisou pontos positivos 
do evento e as questões a serem le-
vadas em conta nos próximos Con-
gressos. Para a endocrinologista, 
definitivamente, não é possível ter 
mais salas pequenas nos Centros 
de Convenções. “Só na sala dos Hi-
ghlights da Endocrine Society foram 
2.400 presentes. Entre os pontos que 
mudaria na organização está a obri-
gatoriedade do preenchimento do 
campo ‘preferência de assunto’ no 
ato da inscrição. Ao deixar para de-
pois, observamos que o congressis-
ta não preenche e acabamos sendo 
surpreendidos com as preferências 
deles e a lotação das salas”. 

Ela mencionou o grande número 
de participantes em atividades não 
tradicionais como o simpósio sobre 
Esporte e Atividade Física, que teve 
a sala alterada em função do núme-
ro de congressistas. Palestras sobre 
obesidade e o Simpósio do Departa-
mento de Metabolismo Ósseo foram 
outras que tiveram salas lotadas e 
até dificuldade de acesso, em função 
de questões de segurança, impostas 
pela fiscalização do Corpo de Bom-
beiros. 

A Comissão Organizadora men-
cionou o sucesso da Praça Científica 

e a opção do horário, no fim do dia, 
dos Simpósios Satélites.

Uma novidade adotada, e muito 
bem recebida por todos, foi a au-
sência do intervalo. Segundo os or-
ganizadores, colocar 4 mil pessoas 
circulando na feira expositora é algo 
impossível de ser realizado. Sem um 
intervalo específico, a Feira Exposi-
tora recebia os participantes durante 
o dia inteiro.

Estande da SBEM – Como vem 
acontecendo nos últimos Congres-
sos da SBEM, o estande tornou-se 
um importante ponto de encontro 
para troca de informações entre 
os especialistas, atendimento aos 
associados, troca de ideias e pla-
nejamento para futuros projetos. A 
movimentação foi intensa durante 
os cinco dias.

Além do estande principal, a 
SBEM contou com uma sala de 
apoio para reuniões da diretoria e 
comissões da entidade e do CBEM 
2014 e, ao lado desta, funcionou a 
redação, onde as equipes de traba-
lho produziam material para o site, 
Folha da SBEM e redes sociais, além 
de base de trabalho da assessoria 
de imprensa. No espaço, foram co-
locados quatro paineis com as 100 
capas da Folha da SBEM, desde 
1993, inclusive um com a primeira 
capa. Os congressistas observavam 
as imagens históricas das edições, 
além de ganharem um botton co-
memorativo. 

Parcerias Internacionais – Um dos 
destaques do CBEM 2014 foi a par-
ceria com a Endocrine Society. Na 
abertura do simpósio, os represen-
tantes da entidade mencionaram o 
recorde de público, fora dos Estados 
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Unidos. Presidentes - eleito e atual 
- da Endocrine Society declararam 
estarem impressionados com o que 
o Brasil conseguiu realizar. Os deta-
lhes e declarações dos representan-
tes da entidade internacional estão 
na coluna Panorama Internacional, 
na página 11. 

Premiações do Congresso – A Co-
missão Organizadora do CBEM in-
cluiu na edição 2014 do evento, di-
versas premiações, entregues desde 
a abertura oficial, no início de todos 
os dias de congresso até na cerimô-
nia de encerramento. 

Os registros das premiações es-
tão publicados em um álbum de fo-
tos no Flickr da SBEM. Para as comis-
sões organizadoras, a manutenção 
dos prêmios é fundamental para a 
valorização do trabalho dos especia-
listas. 

Premiações: 
• Prêmio Luiz César Póvoa – Entre-

gue ao Dr. Leonard Wartofsky (Es-
tados Unidos)

• Prêmio SBEM-PR – Homenagea-
da: Dra. Doris Rosenthal (RJ)

• Prêmio José Dantas de Souza Lei-
te – Homenageado: Lucio Augus-
to Velloso (SP)

• Prêmio Antonio Barros de Ulhôa 
Cintra – Homenageado: Dr. Cláu-
dio Elias Kater (SP)

• Prêmio José Schermann – Home-
nageado: Dr. Mauro Antonio Cze-
pielewski (RS)

• Prêmio ABE&M Prof. Waldemar 
Berardinelli – Apresentação do 
Trabalho: Luciana Otero Lima

• Prêmio ABE&M Prof. Thales Mar-
tins – Apresentação do Trabalho: 
Patricia Ebersbach-Silva
Além destas, no último dia do 

evento, os melhores trabalhos - pôs-
teres e temas livres - inscritos rece-
beram seus respectivos prêmios, as-
sim como os relativos aos ABE&M. 
Diferente de edições anteriores, os 
vencedores dos prêmios ABE&M 
apresentaram os trabalhos publi-
cados em um simpósio de encerra-
mento cuja listagem está publicada 
no site da SBEM, na área de cobertu-
ra dos congressos e SBEM Repórter.

Demais Atividades – Enquanto as sa-
las estavam lotadas de participantes, 

H á mais de um ano que a Co-
missão Organizadora pensa-

va em uma forma de transformar 
a Cerimônia de Abertura em um 
momento especial. Foram várias 
ideias e propostas, levantadas pelo 
Dr. Cesar Boguszweski, até chegar 
à decisão final. 

Logo na entrada, os congres-
sistas e convidados receberam 
cachecóis de presente e o tempo 
colaborou, já que a temperatura 
foi uma das mais baixas registra-
das durante o evento. O palco foi 
inspirado na famosa Rua das Flo-

res, de Curitiba. Discursos curtos, 
que se iniciaram com as palavras 
de boas vindas da Dra. Gisah Ama-
ral, presidente da SBEM Paraná, 
Regional anfitriã do evento. A Dra. 
Nina Musolino e Dra. Victoria Bor-
ba também fizeram uso da palavra 
e o Dr. Cesar fechou essa parte da 
cerimônia. 

O médico citou o excelente nú-
mero trabalhos recebido, 740, sen-
do a maioria sobre diabetes. Em 
relação ao tema adotado – Sus-
tentabilidade – o endocrinologista 
mencionou o fato dos crachás te-

rem sido feitos com sementes. “Ao 
jogar fora seu crachá, você  pode 
estar perdendo a oportunidade de 
ter um pé de manjericão em casa”. 
Ele também abordou outras ino-
vações como as lixeiras seletivas; 
reutilização dos materiais descar-
tados, por cooperativas de recicla-
gem; limitação no uso de impres-
sos; uso de materiais ecológicos; e 
incentivo a práticas sustentáveis.

Depois das mensagens, um es-
petáculo do Grupo Tholl prendeu 
a atenção da plateia com uma co-
reografia e iluminação belíssimas. 

Abertura: Ponto Alto

aconteciam diversas reuniões admi-
nistrativas – como a do Conselho De-
liberativo e Assembleia (leia repor-
tagem na página 7), sem falar entre 
os integrantes dos Departamentos. 

Também aconteceu mais uma 
edição da Corrida Mudando o Diabe-
tes, com a participação dos médicos, 
com excelente número de corredo-
res ou quem optou por caminhar. 
Fotos também nas redes sociais da 
Sociedade. 

Balanço Final – Foram cinco dias de 
muita informação, acompanhados 
e transmitidos em tempo real pelas 
redes sociais e site da SBEM. Os con-
gressistas acompanharam passo a 
passo, desde a prova do TEEM até 
as palavras finais da organização. 
Vídeos, fotos, informação e a re-
percussão na impressa podem ser 
acessados no www.endocrino.org.
br. Público e profissionais de saúde 
de todo o país puderam entender 
a importância de um evento para a 
melhoria da qualidade de vida da 
população, através da atualização 
científica dos endocrinologistas bra-
sileiros. c
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A ssuntos ligados à Endocrino-
logia e Metabologia são fre-

quentemente estampados em capas 
de revistas. Desde as mais conceitu-
adas publicações até as mais popu-
lares, toda semana pelo menos uma 
capa de revista fala sobre alguma 
disfunção endócrina. Além disso, é 
crescente o número de páginas na 
internet que abordam esses assun-
tos. O grande problema é que, mui-
tas vezes, essas reportagens são 
mais sensacionalistas do que cien-
tíficas. “Isso mostra a importância 
de que nós, que temos a informa-
ção correta, participemos dessa re-
lação entre a ciência e a mídia. De-
vemos nos pronunciar para ocupar 
o espaço, antes que pessoas menos 
preparadas ocupem”, afirmou o Dr. 
Ricardo Meirelles, presidente da Co-
missão de Comunicação Social da 
SBEM.

Buscando disseminar o maior nú-
mero de informações corretas à po-
pulação, em especial sobre as disfun-
ções endócrinas, a entidade mantém 
contato com os principais jornais e 
revistas do Brasil, além de emisso-
ras de televisão e rádio, por intermé-
dio da sua assessoria de imprensa. 
Algumas das reportagens nas quais 
o nome da Sociedade, ou de algum 
membro, é mencionado estão lista-
das no site da entidade: www.endo-
crino.org.br/sbem-na-midia/.

Durante o 31º CBEM, o Dr. Ricardo 
Meirelles convocou os congressistas 
para pensarem sobre as notícias que 
circulam, no Brasil e no mundo, a res-
peito das doenças endocrinológicas. 
Com um levantamento de algumas 
capas das principais revistas, o mé-
dico alertou que nem tudo o que está 
na mídia é verdadeiro. “A imprensa 
tem interesses extraordinários em 
relação à saúde, em especial aos pro-

Endocrinologia na Mídia

blemas endocrinológicos muito fre-
quentes como obesidade, diabetes, 
hipertensão, menopausa, impotência 
e outros. É função do médico, endo-
crinologista, criar um filtro para pas-
sar a informação para o público leigo, 
por meio da imprensa”, completou.

É notório que a mídia se interes-
sa por assuntos médicos graves, 
como a AIDS, ou por aqueles muito 
frequentes, como obesidade e hiper-
tensão. Entretanto, existem revistas 
específicas sobre saúde que costu-
mam abordar tópicos mais comple-
xos. Segundo o Dr. Ricardo, o que 
se observa é uma preferência para 
casos mais inusitados, descobertas 
de medicamentos e abordagens di-
ferenciadas como, por exemplo, o 
transsexualismo. “Sabemos que (o 
transsexualismo) é um problema 
médico e, mais ainda, um problema 
do endocrinologista. Se pararmos 
para pensar, a endocrinologia é a 
especialidade das coisas diferentes. 
Muitos pacientes da endocrinologia, 
outrora, estavam nos circos. Eram os 
anões, os gigantes, as mulheres bar-
badas. Precisamos disseminar a vi-
são científica destes problemas para 
minimizar o sofrimento das pessoas 
envolvidas”, sugeriu.

Dr. Ricardo fez um levantamento 
de notícias publicadas nos últimos 

anos sobre os temas ligados à espe-
cialidade e lembrou que a imprensa 
pode ter um papel muito importan-
te em decisões que mexem com o 
dia a dia da população. Ele cita, por 
exemplo, a recente repercussão da 
luta contra os desreguladores en-
dócrinos, em especial a retirada dos 
produtos com o Bisfenol A do mer-
cado. Segundo o Dr. Ricardo, esta 
foi uma vitória da SBEM, tanto dos 
especialistas como das comissões 
de comunicação, dos desregulado-
res e das equipes de assessoria de 
comunicação interna e de imprensa.

O médico acrescenta que é impor-
tante que todos estejam atentos para 
orientar seus pacientes, afinal, alguns 
trabalhos sérios são mal interpreta-
dos pelas publicações não especiali-
zadas e as informações são passadas 
ao público leigo de forma inadequa-
da. “Depende de nós não só prescre-
ver os medicamentos adequados a 
cada caso como repercutir, de for-
ma correta, as informações sobre as 
prescrições. Afinal, é importante que 
os pacientes sejam bem orientados 
por endocrinologistas do que pelas 
‘terapias dos vizinhos’”, alertou.

Só no último ano, o nome da 
SBEM foi falado em 941 inserções 
nas diferentes emissoras de rádio, 
83 vezes em impressos, 45 vezes na 
internet e 26 na televisão. “É muito 
bom quando a mídia, periodicamen-
te, apresenta reportagens sobre do-
enças como diabetes e, melhor ain-
da, quando nós endocrinologistas 
somos chamados para prestar escla-
recimentos”, afirmou. Para finalizar,  
Dr. Ricardo solicitou que os colegas 
associados deem atenção aos pedi-
dos das equipes de comunicação da 
entidade, pois uma decisão pode ser 
o diferencial para a qualidade de vida 
da população. c
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11PANORAMA INTERNACIONAL ESPECIAL

M ais de 2 mil participantes lota-
ram uma das salas do 31º Con-

gresso Brasileiro de Endocrinologia e 
Metabologia, em Curitiba. Os “Highli-
ghts of Endo Brazil”, uma parceria en-
tre a SBEM e a Endocrine Society, fo-
ram um sucesso absoluto de público. 
Segundo a entidade americana, o nú-
mero de participantes bateu recorde 
de presentes em atividades realizadas 
pela Endocrine Society fora dos Esta-
dos Unidos. 

A abertura foi feita pela presiden-
te da SBEM, Dra. Nina Musolino, que 
mencionou o trabalho do Dr. Cesar Bo-
guszewski, tanto na Comissão Inter-
nacional quanto como presidente do 
Congresso, na concretização do even-
to. Ela agradeceu também aos mem-
bros da Endocrine Society, Dr. William 
F. Young Jr. e Dra. Teresa Woodruff na 
organização, e ao presidente da enti-
dade Dr. Richard Santem.

Aos congressistas, foi apresentada 
a divulgação publicada no site da En-
docrine Society, e nos demais veículos 
de comunicação, além de fotos onde 
as comissões brasileira e americana in-
formavam data e local dos highlights 
durante o encontro anual em São Fran-
cisco, nos Estados Unidos. 

O Dr. Richard Santem, presiden-
te da Endocrine Society, agradeceu 
a presença e falou sobre a missão 
da entidade americana na pesquisa 
e promoção da saúde. Um breve re-
sumo do trabalho realizado ao longo 
dos anos, mostrou o 1º Meeting at 
AMA em 1916, passando pela ado-
ção do nome Endocrine Society em 
1952 até a nova logomarca em 2014. 

No primeiro ano de fundação em 
1917, o quadro de sócios era com-
posto por 300 membros e hoje conta 
com 17.500, sendo 61% nos Estados 
Unidos e 39% internacionais, repre-
sentantes de 100 países, sendo 600 

Highlights of Endo Brazil

brasileiros. O presidente mostrou to-
dos os programas que estão em de-
senvolvimento, as publicações cien-
tíficas e demais ações programadas 
para 2015. São mais de 20 novas pu-
blicações e revisão de Guidelines na 
área de endocrinologia. 

Na sequência, as apresentações 
científicas começaram com aborda-
gens sobre a terapia hormonal na 
menopausa, enfatizando os riscos e 
benefícios; pré-operatório para diag-
nóstico de nódulos da tireoide; distúr-
bios do sono e a resistência à insulina; 

metabolismo ósseo; pré-diabetes, 
prevenção e o estilo de vida. 

Para a Dra. Victória Borba, presi-
dente da Comissão Científica do 31º 
CBEM, os convidados internacionais 
foram de altíssimo nível e o aprendi-
zado durante as palestras foi indiscutí-
vel. Diversas áreas da endocrinologia 
foram abordadas e a escolha das apre-
sentações, segundo a Dra. Victória, 
foi feita de acordo com o impacto que 
tiveram em atividades internacionais 
da Endocrine Society. Algumas das 
abordagens são inéditas como o “Ano 
em Metabolismo Ósseo”, com atuali-
zações importantes do Dr. John Bile-
zikien. Os comitês da SBEM também 
participam da escolha de acordo com 
as preferências do público nacional. 

O Dr. Cesar explicou que a ini-
ciativa começou dois anos antes da 
realização do Congresso. Além do 
planejamento, o presidente do CBEM 
lembrou que a Endocrine Society es-
tava abrindo espaço para programa 
de internacionalização, o que facili-
tou a programação. O simpósio foi 
desenvolvido rapidamente, sendo  a 
primeira reunião realizada em Boston 
e com muita antecedência os nomes 
foram definidos. O Dr. Cesar consi-
derou o sucesso como um dos mais 
marcantes na vida profissional dele. 

A presidente da SBEM disse ter 
sido um privilégio a presença de tan-
tos profissionais. A Dra. Nina men-
cionou a excelente oportunidade dos 
brasileiros em se atualizar e destacou 
o conteúdo como de altíssimo nível. 
“Quando mencionamos que a SBEM 
é a terceira maior sociedade de endo-
crinologia do mundo, e vendo a sala 
cheia, é a melhor forma de comprovar 
o que fazemos no Brasil. A diretoria 
da Endocrine Society que presenciou 
os highlights irá levar essa ótima im-
pressão que viram aqui”. c

O sucesso do evento também 
foi noticiado posteriormente em 
publicação da Endocrine Society.

Auditório recebe mais de 2.000 pessoas
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12 FLASHES

O tradicional encontro de en-
docrinologia da Região Sul 

retorna para o Costão do Santi-
nho, em Florianópolis (SC). Em 
uma mensagem no site do even-
to, o presidente da nona edição do 
EndoSul, Dr. Itairan da Silva Terres, 
comentou sobre o local escolhi-
do por sete vezes o melhor resort 
de praia do Brasil. “O local reúne 
excelentes características para a 
realização deste encontro, com 
uma ótima estrutura do Centro de 
Eventos e o próprio resort que é 
uma excelente opção de lazer para 
os congressistas e suas famílias”. 
O 9º EndoSul acontecerá nos dias 
21 e 22 de novembro de 2014.

Até 13 de novembro serão 
aceitas inscrições com paga-
mento online. Após a data, a taxa 
deverá ser paga no local do even-
to. Os valores, até este período, 
são: Sócios quites (SBEM, SBD e 
ABESO) R$315 / não quites e não 
sócios R$810; Residentes e pós-
-graduandos R$315; Acadêmi-
cos de medicina R$ 180; Outros 
profissionais da saúde R$810. A 
ficha de inscrição e programação 
completa estão no site www.en-
dosul2014.com.br. c

A SBD-RJ está preparando o 1º 
Congresso Regional de Dia-

betes do Rio de Janeiro. Como in-
formado na última edição da Folha 
da SBEM, foi escolhido o período de 
13 a 15 de novembro, para que este 
evento seja realizado em conjunto 
com as ações do Dia Mundial do Dia-
betes (14 de novembro). A organiza-
ção está a cargo da Dra. Anna Ga-
briela Fucks, presidente da Regional. 
Os doutores Roberto Luís Zagury e 
Adolpho Milech são, respectivamen-
te, os responsáveis pelas comissões 
Executiva e Científica, da qual tam-
bém faz parte a Dra. Rosane Kupfer, 
vice-presidente da SBD Nacional.

A programação completa está 
disponível no site do evento (www.
diabetesrio2014.com.br). O dia 13 
foi reservado para a realização do 
curso pré-congresso “Insulinização 

na Prática Clínica: Da Terapia Com-
binada à Bomba de Insulina”. As va-
gas são limitadas e os interessados 
devem informar sua intenção no ato 
da inscrição no evento, já que a ativi-
dade possui taxa extra. Para os dias 
14 e 15, a organização programou 
uma conferência internacional em 
cada início de dia, seguida de mesas 
redondas, mini conferências, apre-
sentações de estudos e simpósios.

As inscrições custam R$435 para 
médicos associados (ABESO, SBEM 
e SBD) e R$ 520 para não associados 
R$650; R$350 para residentes, Pós-
-graduação, Mestrado e Doutorado 
associados e R$525 para não asso-
ciados; R$260 para profissionais de 
saúde associados e R$390 para não 
associados. Acadêmicos em forma-
ção e técnicos não associados pa-
gam R$330. c

A Regional Distrito Federal da SBD realiza o XII Seminário de Atualização em 
Diabetes e Síndrome Metabólica do Distrito Federal, nos dias 20 e 21 de 

novembro de 2014, no ParlaMundi-LBV, em Brasília. O Dr. Alexandre Hohl, mem-
bro da diretoria da SBEM Nacional e presidente eleito da entidade para a gestão 
2015-2016, é um dos palestrantes convidados. A programação completa está 
disponível no site da Sociedade.

O evento é presidido pela Dra. Hermelinda Pedrosa e as inscrições devem 
ser feitas direto com secretaria da SBD-DF, no e-mail: sbdbrasilia@gmail.com. c

N o próximo ano, o Congresso Brasileiro de Atualização em Endocri-
nologia e Metabologia acontecerá entre os dias 11 e 14 de agosto, 

na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Na reunião do Conselho Delibe-
rativo, que aconteceu durante o 31º CBEM, em setembro de 2014, o presi-
dente da SBEM-ES, Dr. Albermar Roberts Harrigan, apresentou a cidade 
capixaba e um pouco do Centro de Convenções Vitória, local no qual será 
sede o evento de atualização. A escolha havia sido feita em 2013, durante 
o CBAEM , em Natal (RN). c

CBAEM 2015

Endocrinologia 
no Sul

Congresso Regional de 
Diabetes 

Diabetes em Brasília
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13FLASHES

Congresso de Obesidade e 
Síndrome Metabólica

O XX Congresso da Sociedade 
Brasileira de Diabetes tam-

bém está com data marcada. O even-
to acontecerá de 11 a 13 de novem-
bro de 2015, no Centro de Conven-
ções FIERGS, na cidade de Porto Ale-
gre (RS). O Dr. Balduíno Tschiedel é 
o presidente do Congresso.

As inscrições para o Diabetes 2015 

já estão abertas e possuem descon-
tos especiais para o pagamento até 
14/11/2014. Após esta data, e até mar-
ço de 2015, os valores serão de R$550 
para médicos sócios da SBD, SBEM 
ou Abeso; R$800 para médicos não 
sócios; R$400 para outros profissio-
nais de saúde sócios da SBD ou Abe-
so; R$550 para outros profissionais 

não sócios; R$420 para residentes e 
pós-graduandos; e R$300 para aca-
dêmicos de graduação.

A inscrição de trabalhos cientí-
ficos bem como a programação do 
evento ainda está em definição. In-
teressados podem ficar de olho no 
site do evento: www.diabetes2015.
com.br. c

O 43° Encontro Anual do IEDE, 
presidido pelo Dr. Alexan-

der Benchimol, volta à Costa Verde 
Fluminense e será realizado no ho-
tel Portobello Resort & Safári, local 
aonde ocorreram dois outros encon-
tros de sucesso. O tema desse ano 
será: Diretrizes em Endocrinologia. 
O evento ocorre nos dias 12, 13 e 14 
de dezembro. 

Diabetes, tireoide, dislipidemia, 

obesidade e hipertensão então entre 
temas programados para o encontro 
de 2014. A programação completa 
será divulgada nas próximas edi-
ções do jornal da ASSEX-IEDE.

As inscrições são realizadas com 
a secretaria da Associação ou pelo 
site (www.assex.org.br/eventos.
asp), onde estão disponíveis as for-
mas de pagamento e também a ficha 
de inscrição. c

A XVI edição do Congresso Brasileiro de Obesidade e Síndrome Meta-
bólica é presidida pelo Dr. Alexandre Benchimol e acontecerá nos dias 

30 de abril, 1º e 2º de maio de 2015. O evento será realizado no Hotel Wind-
sor Barra, no Rio de Janeiro. Segundo o Dr. Benchimol, o congresso trará 
muitas novidades. “A SBEM e a Abeso vão continuar batalhando por um 
tratamento pela obesidade de uma forma consciente. Elas sempre lutaram 
pelo tratamento ético e correto da obesidade e farão isso sempre de forma 
conjunta. Já é esperado que seja um sucesso (de público e do ponto de vista 
científico), pela repercussão do anúncio do congresso”.

O evento discutirá, entre outros, temas ligados ao tratamento da obesidade 
e mudanças no estilo de vida, cirurgias bariátricas e tratamentos. Promovido 
pela Abeso (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome 
Metabólica), tem o Dr. Ricardo Meirelles como presidente da comissão orga-
nizadora e o Dr. Walmir Coutinho presidindo a comissão científica.

Os valores das Inscrições, até 31 de dezembro, são: Médicos associados 
(ABESO, SBEM, SBD e SBCBM) R$ 780; Médicos não associados R$ 1.250; Nu-
tricionistas, Psicólogos, Educadores Físicos e outros profissionais de saúde as-
sociados R$ 380; Não associados R$450; Estudantes de graduação e residentes 
R$ 380. As Inscrições são realizadas no site: www.obesidade2015.com.br/. c

A próxima edição do Con-
gresso Paulista de En-

docrinologia e Metabologia já 
tem data definida. A XI edição 
do COPEM acontecerá de 14 a 
16 de maio de 2015, no Centro 
de Convenções Frei Caneca, em 
São Paulo.

O evento priorizará a integra-
ção entre os participantes de 
forma a estimulação o debate. 
A comissão científica é presidi-
da pelo Dr. Magnus Dias da Sil-
va. Segundo ele, o evento trará 
novidades como, por exemplo, 
as palestras direcionadas aos 
estudantes que participam de 
ligas de endocrinologia ou de 
clinicas médicas (oficializadas 
por suas instituições acadê-
micas ou pela SBEM-SP), com 
foco em patologias endócrinas. 

Até o momento, já foram con-
firmados quatro especialistas 
internacionais: Dra. Maria Chris-
tina Zennaro (Hôpital Européen 
Georges Pompidou - França), Dr. 
Rajesh V.Thakker (Oxford Centre 
for Diabetes, Endocrinology and 
Metabolism - Inglaterra), Dr. Jack 
A. Yanovski (National Institute of 
Health - Estados Unidos) e o Dr. 
Douglas C. Bauer (University of 
California - Estados Unidos). c

Encontro do IEDE 2014 COPEM 2015

Diabetes 2015
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14 REPORTAGEM

O mês do Dia Mundial do Dia-
betes chegou e com ele a ex-

pectativa para a realização das di-
versas ações em torno do dia 14 de 
novembro. Este ano, a consolidação 
da parceria entre a SBEM e a Socie-
dade Brasileira de Diabetes (SBD) é 
um dos pontos fortes da campanha, 
ampliando a divulgação das diversas 
atividades pelo país. A Comissão de 
Campanhas da SBEM está integra-
da ao trabalho junto às Regionais. 
As duas entidades estão trabalhan-
do em conjunto com a Associação 
Diabetes Brasil (ADJ), a Associação 
Nacional de Assistência de Diabético 
(ANAD) e a Diretoria de Promoção 
de Saúde Cardiovascular da Socie-
dade Brasileira de Cardiologia. 

C om o tema “Mudar para Viver Mais e Me-
lhor”, o Dia Nacional de Prevenção da 

Obesidade, organizado pela Dra. Maria Edna 
de Mello, foi marcado por diversas atividades 
pelo Brasil, no dia 11 de outubro. A campanha 
teve apoio do Departamento de Campanhas da 
SBEM, presidido pela Dra. Adriana Costa e Forti, 
e foi realizada pela Associação Brasileira para o 
Estudo da Obesidade (ABESO) – que responde 
pelo Departamento de Obesidade da SBEM.

Seu objetivo principal foi incentivar o debate 
sobre o tema e ações para melhoria da qualida-
de de vida, com mudanças de hábitos alimenta-
res e prática de atividade física. Esclarecer que a 

obesidade é uma doença, que exige prevenção, 
especialmente na infância e adolescência foi 
uma das metas centrais.

Para ampliar o alcance da campanha, que 
atualmente conta com 2.500 “curtidas”, a ABE-
SO criou uma Fanpage no Facebook. Nela fo-
ram publicadas algumas das atividades que 
aconteceram pelo Brasil, como o atendimento 
ao público do Terminal Urbano do Shopping 
Itaquera, em São Paulo. Foram avaliados o IMC 
e a circunferência abdominal das pessoas que 
lá estiveram. Além disso, a atividade distribuiu 
materiais educativos, sacolas ecológicas e be-
xigas para todos os participantes. c

SBEM e SBD no Dia 
Mundial do Diabetes 

O trabalho de divulgação pelas 
entidades já começou. Ambas de-
senvolveram uma ação importante 
para marcar a data do Dia Mundial 
do Diabetes durante a realização da 
31ª edição do Congresso Brasileiro 
de Endocrinologia e Metabologia 
(CBEM), em Curitiba, no Paraná, no 
último mês de setembro. 

A SBD realizou em seu estande 
uma ação no qual diversos congres-
sistas tiveram a oportunidade de par-
ticipar. Bastava apenas fazer uma foto 
com o símbolo do Dia Mundial do 
Diabetes com o emblema das duas 
entidades juntas (SBD e SBEM). Os 
doutores Walter Minicucci e Nina Mu-
solino, respectivamente presidentes 
das Sociedades Brasileiras de Diabe-

tes e de Endocrinologia e Metabolo-
gia, participaram da atividade. Todas 
as fotografias foram entregues no 
mesmo dia para seus respectivos 
donos e encontram-se disponíveis 
no site oficial da campanha.

A campanha deste ano tem como 
o tema “Vida Saudável e Diabetes”, 
e será trabalhado no período de 
2014 até 2016. O material oficial en-
contra-se disponível no site do Dia 
Mundial do Diabetes. Lá, é possível 
ter acesso aos cartazes elaborados 
para a divulgação da ação neste 
ano. As Regionais que estiverem 
interessadas em divulgar as ativi-
dades referentes ao DMD podem 
enviar um email para diamundial-
dodiabetes@gmail.com. c

Dia Nacional de Prevenção da Obesidade
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OPINIÃO 

visão “separatista” vá muito além 
das diferenças sociais, talvez até es-
teja em nosso epigenoma, como um 
“imprint”. Embora o brasileiro tenha 
a qualidade inestimável da tolerân-
cia, temos também o vergonhoso 
“defeito” de não acreditarmos no 
Brasil, no seu povo e na sua ética.

Enxergo na medicina e, mais es-
pecificamente, na endocrinologia 
brasileira, este mesmo comporta-
mento. Criamos um “apego” aos 
pacientes, como se fossem “nossa 
propriedade”. Temos dificuldade 
em contar o que fazemos aos nos-
sos parceiros. Não colaboramos em 
estudos populacionais ou de preva-
lência se não tivermos garantia de 
sermos os autores principais. Ob-
servamos uma maior colaboração 
com laboratórios estrangeiros do 
que com os nossos próprios colegas, 
quando temos necessidade de algo 
não disponível nos nossos serviços. 

Ao final de quase dois anos na pre-
sidência da SBEM acredito que nos-
sa Sociedade, representante oficial 
dos endocrinologistas brasileiros, 
possa auxiliar muito para reduzir as 
fronteiras entres os estados e entre 
os centros de pesquisa e tratamento 
das doenças de nossa especialidade. 
A nossa diretoria, composta de pes-
soas de várias regionais, assim como 
os departamentos e comissões, pode 
colaborar para a integração da en-
docrinologia brasileira. Todos estes 
membros representantes mudam a 
cada dois anos, graças às nossas elei-
ções estatutárias, o que pode contri-
buir ainda mais para a disseminação 
da ideia de que a SBEM se transfor-
me em uma intermediária nesta co-
laboração entre serviços, pesquisas 

 m Por Nina Musolino

A população do Brasil sozinha é 
praticamente a mesma da Itá-

lia, Alemanha e França juntas e, em-
bora falando um mesmo idioma, não 
conseguimos fazer publicações cola-
borativas entre os diversos centros 
de endocrinologia brasileiros, en-
quanto os países europeus têm su-
perados as dificuldades de frontei-
ras e idiomas e têm, cada vez mais, 
publicado trabalhos em colabora-
ção. Ainda mais, diversos centros 
brasileiros também têm colaborado 
em estudos europeus, até mesmo 
de prevalência, enquanto no Brasil 
temos dificuldade até em conhecer 
quais as áreas que estão sendo focos 
de pesquisa nos diversos centros.

Depois do resultado das eleições 
tenho observado crescer um mo-
vimento “separatista” ainda mais 
preocupante no país: população 
de baixa renda X classe média/alta, 
nordeste X sudeste, eleitores de um 
candidato X os de outro, como se o 
Brasil não dependesse de todos para 
o seu crescimento e desenvolvimen-
to, como se a população de baixa 
renda não dependesse de empregos 
oferecidos pela população de maior 
renda ou mesmo dos subsídios dos 
impostos que esta população paga, 
como se os empresários não depen-
dessem das resoluções do governo, 
seja qual ele for, para a continuidade 
de seu trabalho, como se o nordeste 
e sudeste fossem países diferentes, 
com interesses diferentes. As di-
ferenças sociais sempre foram um 
problema não resolvido no nosso 
país, assim como na maior parte 
do mundo. Mas acredito que esta 

e banco de dados. Temos, ainda, 
que organizar os departamentos da 
SBEM, para que novos associados 
interessados e atuantes nas diversas 
áreas da endocrinologia e metabo-
logia possam ter uma participação 
ativa e concorrerem a cargos na dire-
toria em eleições futuras.

Nestes dois anos da nossa gestão 
tentamos estimular a participação 
de nossos associados em pesquisas 
aprovadas por comitê de ética de cen-
tros de pesquisa acadêmicos. Esta-
mos também tentando organizar um 
banco de dados com pesquisadores 
brasileiros para conhecer suas linhas 
de pesquisa de forma a auxiliar nos 
convites para eventos ou nas solici-
tações de entrevistas para a mídia. 
Este cadastro é fundamental para a 
SBEM auxiliar na divulgação do que 
tem sido realizado no nosso país na 
área de tecnologia científica e pes-
quisa clínica. Isto poderia também 
facilitar a colaboração entre grandes 
e pequenos centros e permitir reunir 
experiências em publicações futuras. 
Entretanto, a participação tem sido 
muito pequena, tanto nas pesquisas 
como no cadastro de pesquisadores, 
frente ao potencial de nosso universo 
de associados. Por este motivo, su-
giro que vocês reflitam e colaborem, 
preenchendo o cadastro no site ou 
manifestando sua opinião no site, re-
des sociais ou email. 

Devemos respeitar nossos pares 
e, até mesmo, estimular uma concor-
rência saudável e ética que possa le-
var ao crescimento ainda maior da 
endocrinologia e metabologia bra-
sileira, para que ela possa atingir a 
representatividade do tamanho que 
o Brasil merece.c

Na Política, na Medicina
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Novembro 2014

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: ParlaMundi-LBV - Brasília, 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, Florianó-
polis, SC

 ▪ Informações: www.endosul2014.com.br / (48) 
3322-1021

XVI Congresso da SBCBM 
 ▪ Data: 25 a 29
 ▪ Local: Centro de Convenções SulAmérica - 
Rio de Janeiro - RJ 

 ▪ Informações: www.sbcbm2014.com.br / (11) 
3284-6951 / 3284-8298

Dezembro 2014

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

43º Encontro do IEDE
 ▪ Data: 12 a 14
 ▪ Local: Hotel Porto Belo, Mangaratiba (RJ)
 ▪ Informações: (21) 2224-8587 – www.assex.org.br

Março 2015

Endo 2015
 ▪ Data: 5 a 8 
 ▪ Local: San Diego, Califórnia, EUA
 ▪ Informações: www.endocrine.org/endo-2015

LATS Update Symposium
 ▪ Data: 19 a 21
 ▪ Local: Othon Bahia Palace, Salvador, BA
 ▪ Informações: www.lats2015.com.br

Abril 2015

6º Congresso Brasileiro de Densitometria 
Osteoporose e Osteometabolismo (Bradoo)
 ▪ Data: 18 a 20 (abril
 ▪ Local: Expounimed, Curitiba, PR
 ▪ Informações: www.6bradoo.com.br

XVI Congresso Brasileiro de Obesidade e 
Síndrome Metabólica
 ▪ Data: 30 de abril a 2 de maio
 ▪ Local: Windsor Barra, Rio de Janeiro, RJ
 ▪ Informações: www.obesidade2015.com.br

Maio 2015

Congresso Paulista de Endocrinologia e 
Metabologia
 ▪ Data: 14 a 16
 ▪ Local: Frei Caneca, São Paulo, SP
 ▪ Informações: www.copem2015.com.br

European Congress of Endocrinology 
(ECE2015)
 ▪ Data: 16 a 20
 ▪ Local: Dublin, Grã-Bretanha
 ▪ Informações: www.ece2015.org

Congresso Latino Americano de 
Endocrinologia e EndoRecife 2015
 ▪ Data: 20 a 23
 ▪ Local: Enotel Convention, Porto de Galinhas, PE
 ▪ Informações: www.endocrinologiape.com.br/
endorecife2015

FUTUROS ENCONTROS 

Junho 2015

Congresso Brasileiro de Endocrinologia 
Pediátrica 2015 (COBRAPEM)
 ▪ Data: 03 a 06
 ▪ Local: Centro de Convenções de Natal, RN
 ▪ Informações: www.cobrapem2015.com.br

75th Scientific Sessions 2015
 ▪ Data: 5 a 9
 ▪ Local: Boston, EUA
 ▪ Informações: http://professional.diabetes.org

Agosto 2015

Congresso Brasileiro de Atualização em 
Endocrinologia e Metabologia
 ▪ Data: 11 a 14
 ▪ Local: Vitória, ES
 ▪ Informações: www.cbaem2015.com.br

Setembro 2015

51st EASD Annual Meeting, Stockholm
 ▪ Data: 14 a 18 
 ▪ Local: Estocolmo, Suécia
 ▪ Informações: www.easd.org

Outubro 2015

ASBMR 2015 Annual Meeting
 ▪ Data: 9 a 12 (outubro 2015)
 ▪ Local: Washington, EUA
 ▪ Informações: www.asbmr.org/meetings/annu-
almeeting.aspx

Novembro 2015

XX Congresso da Sociedade Brasileira de 
Diabetes
 ▪ Data: 11 a 13
 ▪ Local: Centro de Convenções FIERGS, Porto 
Alegre, RS

 ▪ Informações: www.diabetes2015.com.br
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