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m	 Reuniões administrativas 
importantes foram realizadas 
durante o Congresso Brasileiro 
de Endocrinologia e Metabolo-
gia (CBAEM), em Vitória. Além 
de prestação de contas das ati-
vidades da diretoria, foi eleita a 
sede do próximo Congresso de 
Atualização (página 7)

Endocrinologia e Atividade Física
m	 SBEM investe na atualização em Endocrinologia e 
Atividade Física dos endocrinologistas e realizou duas 
atividades: Workshop durante o CBAEM e o Curso de 

Suplementação Alimentar, que  receberam um grande 
número de interessados no tema, superando qualquer 
previsão. (página 10)

Dias Mundiais
m	 Obesidade, osteoporose 
e diabetes ganharam espaço 
nesse segundo semestre nos 
veículos de comunicação da 
SBEM, na grande imprensa e 
redes sociais. Dias mundiais 
estão sendo divulgadas e auxi-
liando no esclarecimento da 
população.(página 11)

CBEM
m	 Em 2016 será a vez da Bahia 
receber o 32º Congresso Bra-
sileiro de Endocrinologia e 
Metabologia. O evento será na 
Costa do Sauipe do dia 20 a 24 
de setembro, um período estra-
tegicamente escolhido, entre as 
Olimpíadas e as eleições. Desta 
forma, organizar a agenda de 
compromissos será mais fácil 
(página 6)

CBAEM 2015
m	 Cerca de 1.500 inscritos 
durante o Congresso Brasileiro 
de Atualização em Endocrinolo-
gia e Metabologia, em Vitória. 
A satisfação do presidente do 
evento, Dr. Albermar Harrigan, 
era contagiante. Vejam nas 
páginas 8 e 9 como foi o evento, 
considerado marcante para a 
SBEM e para o Espírito Santo.

Conselho Deliberativo e Assembleia Geral



2 REPORTAGEM

N o dia 11 de setembro, o Gover-
no Federal publicou no Diário 

Oficial a alteração no Decreto com 
parâmetros para o Cadastro Nacio-
nal de Especialistas. De acordo com 
a nova publicação, apenas terão Tí-
tulo de Especialista os médicos com 
título concedido pelas sociedades de 
especialidades, de Associação Médi-
ca Brasileira (AMB), ou pelos progra-
mas de residência médica credencia-
dos pela Comissão Nacional de Resi-
dência Médica (CNRM).

A mudança no Decreto, que era 
baseado na continuação do Progra-
ma Mais Médicos, foi fruto de uma 
série de mobilizações das principais 
entidades médicas do país. O tema 
foi bastante discutido no último 
CBAEM, em agosto, que aconteceu 
no mesmo período da reunião sobre 
o Decreto em Brasília, com a presen-
ça de representantes da SBEM. En-
quanto nas salas os debates eram 
científicos, nos corredores todos 
demonstravam grande preocupa-
ção com o que poderia ser aprovado. 
Na ocasião, o presidente da SBEM, 
Dr. Alexandre Hohl, destacou a im-
portância da mobilização popular 
e salientou que a medida levaria a 
problemas futuros na definição de 
“especialista”, relacionados ao tem-
po de formação e qualificação pro-
fissional. 

“É importante que a sociedade 
civil, como um todo, se mobilize em 
torno da questão, porque o impacto 
negativo é na saúde de todos, inde-
pendente de quem é especialista 
ou não, médico ou não, quem tem 
plano de saúde ou não. Isso fere 
profundamente a qualidade da me-
dicina no país.”

A Dra. Nina Musolino, membro 
da diretoria, que participou de outras 
reuniões sobre o assunto na AMB, 
ressaltou que o Decreto poderia pre-

Programa de Especialistas e o Governo Federal

judicar a saúde da população. Ela in-
formou que, o Conselho Nacional de 
Educação trabalhava na regulamen-
tação da equivalência entre várias 
formas de certificações de especialis-
tas para compor o Cadastro Nacional. 
“Isso abriria uma janela de risco de 
certificar como especialistas, médi-
cos não capacitados na sua formação 
prática”, explicou a endocrinologista.

Em meio às reuniões sobre a 
questão, foi criada uma Comissão, 
reunindo membros do governo, en-
tidades médicas e deputados fede-
rais, que ficou responsável por redi-
gir a nova versão do texto. Caso as 
partes não chegassem a um acordo, 
o Projeto de Decreto Legislativo se-
ria posto em votação.

A Dra. Nina explicou que os en-
volvidos se debruçaram sobre o De-
creto e redigiram uma nova minu-
ta, que foi pautada na Câmara dos 
Deputados no dia 26 de agosto. O 
novo texto, segundo explicou, bus-
cava preservar o papel da Comissão 
Mista de Especialidades; mantendo-
-a como fórum legítimo para definir 
por consenso as especialidades 
médicas no país; garantir que o De-

creto não iria interferir na formação 
dos médicos especialistas; e previa a 
normatização do Cadastro Nacional 
de Especialistas, dando segurança 
jurídica ao modelo atual, em vigor 
desde 2002 pela Comissão Mista de 
Especialidades. 

Logo após a mudança, o CFM di-
vulgou nota explicando as mudanças 
no novo Decreto, com destaque para 
o Artigo 2°, parágrafo único: Para 
fins de composição do Cadastro Na-
cional serão considerados médicos 
especialistas apenas aqueles com tí-
tulo concedido pelas sociedades de 
especialidades (Associação Médica 
Brasileira/AMB, ou pelos programas 
de residência médica, credenciados 
pela Comissão Nacional de Residên-
cia Médica/CNRM). 

O site da SBEM noticiou rapi-
damente o informe do CFM e o Dr. 
Ricardo Meirelles, presidente da Co-
missão de Comunicação da SBEM, 
enfatizou importância deste resul-
tado positivo. “É uma grande vitó-
ria. Volta a ser valorizado o Título de 
Especialista, concedido pelas socie-
dades de especialidades, inclusive a 
SBEM”, disse Dr. Ricardo. c
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Caro (a) colega!

N este mês de outubro comemo-
ramos o “Dia do Médico”.  E 

vale a reflexão:

“Prometo que, ao exercer a arte de 
curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos pre-
ceitos da honestidade, da caridade e da 
ciência.

Penetrando no interior dos lares, meus 
olhos serão cegos, minha língua calará os 
segredos que me forem revelados, o que 
terei como preceito de honra.

Nunca me servirei da minha profissão 
para corromper os costumes ou favorecer 
o crime.

Se eu cumprir este juramento com fide-
lidade, goze eu para sempre a minha vida e 
a minha arte com boa reputação entre os 
homens; se o infringir ou dele afastar-me, 
suceda-me o contrário.”

Existem algumas versões do ju-
ramento feito pelos médicos, mas 
todas têm o mesmo significado. Te-
mos uma missão e buscamos cum-
pri-la da melhor maneira possível.

“Curar quando possível, aliviar quase 
sempre, consolar sempre” (Hipócrates).

Em diferentes áreas, a SBEM tem 
trabalhado para dar condições ao 
endocrinologista brasileiro exercer 
a sua profissão: MÉDICO!

No campo científico, o Congresso 
Brasileiro de Atualização em Endocri-
nologia e Metabologia (CBAEM 2015) 

foi um sucesso. A proposta era fazer 
e mostrar ciência, aprimorar conheci-
mentos, estreitar relações profissio-
nais, rever e fazer amigos. Isto acon-
teceu de maneira primorosa. Como 
previsto, a cidade de Vitória nos rece-
beu de braços abertos. E para manter 
o processo de educação médica para 
o endocrinologista, o Congresso Bra-
sileiro de Endocrinologia e Metabolo-
gia (CBEM 2016) já está sendo orga-
nizado com muito trabalho e dedica-
ção. Dessa vez, estaremos juntos na 
Bahia, em setembro do próximo ano.

No Conselho Deliberativo e na As-
sembleia Geral Ordinária da SBEM, 
que ocorreram no CBAEM em Vitó-
ria, divulgamos os atuais números de 
sócios ativos. Por haver um controle 
maior no pagamento das anuidades 
e do exercício do sócio quite, houve 
uma diminuição no número de as-
sociados em relação a outros anos. 
Tanto o trabalho científico quanto as 
ações políticas da SBEM têm sido re-
conhecidos em todo país, mas é preci-
so que os médicos endocrinologistas 
estejam efetivamente na sociedade. 
Isto só é concretizado de fato com a 
quitação da anuidade da SBEM. 

E tivemos conquistas políticas im-
portantes nas últimas semanas, pre-
servando a nossa função médica e de 
especialista na sociedade brasileira. 
De maneira uníssona, o Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM), a Associa-
ção Médica Brasileira (AMB) e as 53 
sociedades de especialidades médi-
cas (incluindo um importante trabalho 

da SBEM) questionaram veemente-
mente o Decreto do Governo Federal 
que criava o Cadastro Nacional de Es-
pecialistas e alterava o direito das so-
ciedades médicas de emitir os títulos 
de especialistas. Em poucas semanas, 
após uma rápida e intensa mobiliza-
ção, um novo decreto foi assinado, 
ratificando o atual trabalho da AMB, 
da SBEM e das demais sociedades de 
especialidades médicas no Brasil.

“A SBEM tem missão e tem valo-
res. O nosso compromisso é buscar 
cada um deles e cumprí-los com éti-
ca e determinação. Como sociedade, 
com a participação ativa de cada um 
de nós.”

Cordiais abraços

Alexandre Hohl
Presidente da Sociedade Brasileira de Endo-
crinologia e Metabologia (SBEM)

Fo
to

: C
el

so
 P

up
o

n
o
 1

07
 -

 o
u

tu
b

ro
 d

e 
20

15

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia



4 REPORTAGEM

Comissão do TEEM Avalia Resultados da Prova

Dr. Josivan Lima, presidente da Comissão do TEEM

Dos candidatos com residência médica, 
45,3% (58/128) foram aprovados, enquanto 

que apenas 12% (6/50) dos que fizeram 
curso de especialização e 5,9% (2/34) 

daqueles com 6 anos exercendo 
endocrinologia foram aprovados.

A Comissão do Título de Espe-
cialista em Endocrinologia e 

Metabologia, presidida pelo Dr. Jo-
sivan Lima, preparou um relatório 
detalhado de como foi a prepara-
ção, elaboração, realização e o re-
sultado da prova, que aconteceu em 
maio de 2015. Diferente dos outros 
anos, o exame foi antecipado para o 
primeiro semestre, desvinculado do 
Congresso e realizado em São Pau-
lo, considerando que a maior quanti-
dade de candidatos é historicamente 
da cidade.

A reunião preparatória da Comis-
são do TEEM ocorreu ainda em 2014, 
durante a Oficina da SBEM, onde foi 
feito um curso de como elaborar 
questões para provas, ministrado 
pela professora, escritora e pesqui-
sadora, Tânia Zagury. Nesta reunião 
foram discutidos pontos, como:
• Realizar todo o processo de inscri-

ção, resultados e recursos através 
de um site específico, dentro da 
página da SBEM;

• Aumentar o tempo da prova obje-
tiva para 4 horas, porém manter o 
ponto de corte para aprovação na 
prova objetiva em 70% e na prova 
de casos clínicos em 60%;

• Cobrar o valor de R$100,00 por re-
curso, considerando que estes re-
cursos geram uma demanda em 
relação a trabalho da comissão e 
gastos com impressão, site, etc;

• Não reduzir, em nenhuma cir-
cunstância, o ponto de corte da 
prova, independentemente do 
percentual de aprovação;

• Tornar a prova mais clínica (mas 
não necessariamente, mais fácil).

Em fevereiro, a Comissão co-
meçou a receber as questões dos 
próprios membros e também dos 
departamentos. A partir daí foram 
selecionadas as questões conside-

radas mais clínicas, obedecendo à 
proporcionalidade dos assuntos. A 
prova foi marcada para 23 e 24 de 
maio, no Fecomercio. As inscrições 
foram feitas pela internet, entre os 
dias 01 e 20 de março. Foram 232 
participantes, sendo 31% do estado 
de São Paulo, o estado que obteve 
maior número de inscrições.

Pelo edital, como a primeira eta-

pa era eliminatória, com o ponto 
de corte 70%, somente as provas 
de casos clínicos realizadas no dia 
seguinte dos candidatos que atingi-
ram ou passaram destes 70% foram 
corrigidas. A Comissão decidiu, tam-
bém, corrigir provas que estiveram 
com 68% e 69% dos acertos, caso 
houvesse alguma questão anulada. 
Cada membro corrigiu o caso clínico 
que elaborou para deixar os critérios 
homogêneos. 

OS RESULTADOS – Depois de ter-
minar a prova objetiva, no dia 23, a 
correção dos cartões resposta foi 
realizada com a leitora de cartão, 
agilizando o processo e identifican-
do os aprovados na primeira etapa. 
A média de acerto da prova objeti-
va foi de 60,9±12,6. Duas questões 
foram anuladas, após o período de 
recursos, sendo assim, 66 (33.1%) 
dos participantes foram aprovados. 
É possível visualizar no gráfico ao 
lado, avaliando os candidatos apro-
vados, que grande parte faz residên-
cia médica (87,9%), enquanto que 9% 
fez curso de especialização e 3% se 
inscreveram pelo critério de 6 anos 
de experiência em endocrinologia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS – A Co-
missão do TEEM concluiu, após todo 
o procedimento de preparação, rea-
lização e resultado da prova, que as 
mudanças realizadas em 2015 foram 
satisfatórias e trouxeram benefícios 
para os candidatos. A Comissão in-
formou, também, o reconhecimento 
do baixo índice de aprovados, mas, 
de acordo com o feedback dos can-
didatos, eles declaram que o exame 
estava mais clínico.

Para ler o documento na íntegra, 
em PDF, acesse o site da SBEM e en-
tre na Área Científica (com login e 
senha) para ler o documento. c
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SBEM INFORMA 5

Webmeetings de 2015

U ma das atividades online mais 
importantes da área de Educa-

ção Continuada da SBEM, o Webme-
eting tem previsão de atingir a marca 
de dez videoconferências em 2015. A 
última aconteceu no começo de ou-
tubro, realizada pelo Departamento 
de Endocrinologia Básica, com o as-
sunto: Desreguladores Endócrinos.

As próximas datas das atividades 
já estão marcadas. No dia 10 de no-
vembro, o Departamento de Diabe-
tes será o responsável pelo primei-
ro webmeeting com a participação 
de um convidado internacional: Dr. 
Mark Evans. A moderação ficará a 
cargo da Dra. Érika Parente, mem-
bro da Comissão de Educação Con-
tinuada da SBEM. As informações 
completas sobre essa videoconfe-
rência estarão, em breve, no site da 
entidade.

Já em dezembro representan-
tes do Departamento de Adrenal e 
Hipertensão discutirão sobre “Hi-
perandrogenismo na adolescência 
e adulto jovem”, com a Dra. Tania 
Bachega, e o “Diagnóstico de hi-
percortisolismo”, com o Dr. Ayrton 
Moreira.

A SBEM lembra aos associados 
que para assistir é preciso acessar 
o link Webmeeting, na Área Cientí-
fica do site da SBEM, na data e hora 
definidas. São enviados boletins re-
gulares para lembrar da programa-
ção, por isso é importante manter o 
cadastro de email em dia. 

Vídeos do EndoFeminina

O s associados da SBEM tem 
acesso exclusivo aos vídeos 

das palestras que aconteceram du-
rante o 12º Encontro de Endocrino-
logia Feminina, organizado pelo De-
partamento de Endocrinologia Femi-
nina da SBEM.

Os vídeos podem ser acessados 
no link na Área Científica. Para visua-
lizar, basta digitar no seu navegador: 
www.endocrino.org.br/videos-do-
-endofeminina-2015. Estão disponí-
veis as seguintes aulas:
• Uso e abuso de Hormônios e Su-

plementos
• Anabolizantes e Suplementos 
• Hormônio de Crescimento em 

Adultos Androgênios na mulher 
• Uso x Abuso de Hormônios e Su-

plementos 

Relatórios de 2015

E stão publicados os resumos 
das atividades realizadas em 

2015 das Regionais, Departamentos 
e Comissões. Para visualizar é preci-
so entrar na Área Científica, com seu 
login e senha. Na página de abertura, 
basta acessar o item “Relatório das 
Regionais e Departamentos”. Fo-
ram enviados 17 relatórios das Co-
missões, dez dos Departamentos e 
21 das Regionais, totalizando 48 do-
cumentos.

Pesquisa Sobre Cirurgia 
Bariátrica 

A SBEM faz parte da Câmara 
Técnica de Cirurgia Bariátri-

ca do Conselho Federal de Medici-
na e, para ampliar o debate sobre a 
normatização da cirurgia bariátrica 
/ metabólica para pacientes diabé-
ticos com IMC de 30-35 Kg/m2, pu-
blicou um questionário direcionado 
aos especialistas.

Em cada item dos questionamen-
tos existem as opções “concordo” 

ou “discordo”. Ao discordar é  im-
portante justificar o motivo. Para 
participar da pesquisa acesse www.
endocrino.org.br/pesquisa-sobre-
-cirurgia-bariatrica.  O questionário 
também já foi enviado, por duas oca-
siões, através de boletim eletrônico, 
e será encerrado em breve. 

Homenagem aos  
Sócios Honorários 

A Durante a abertura do CBAEM 
a SBEM entregou quatro ho-

menagens a sócios honorários: Dr. 
Luiz Espíndola, Dr. João Modesto, Dr 
Fábio Trujillo e Dr. Osmar Monte. c
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E m 2016 será a vez da Bahia re-
ceber o Congresso Brasileiro de 

Endocrinologia e Metabologia. A 32ª 
edição do CBEM acontecerá na Costa 
do Sauipe nos dias 20, 21, 22, 23 e 24 
de setembro, um período estrategi-
camente escolhido. Os Jogos Olím-
picos já estarão encerrados e antes 
das eleições municipais. Com isso, 
não haverá problemas nas agendas 
dos especialistas nem empresas. 

Apesar de restar ainda um ano 
para o próximo CBEM, os organiza-
dores sabem que um evento desse 
porte precisa de planejamento ante-
cipado e, por isso, os trabalhos das 
comissões já começaram. 

No último CBAEM, em Vitória/
ES, o Dr. Fábio Trujillo, presidente 
do Congresso, adiantou alguns de-
talhes da organização. “Estamos tra-
balhando muito no desenvolvimento 
de uma boa programação científica 
e social do congresso. Acredito que 
será uma oportunidade ímpar, tanto 
para o profissional se atualizar quan-
to para relaxar um pouco com a famí-
lia. O local propicia isso”, disse ele. 

O presidente ainda informou que 
o trabalho em conjunto com o pre-
sidente da Comissão Científica, Dr. 
João Eduardo, está sendo feito. As 
duas comissões estão em fase de 
definição do programa científico do 
Congresso e os convites aos pales-
trantes começam a ser feitos.

Para agilizar e iniciar a divulgação 
do CBEM 2016, diversas informações 
já estão publicadas no site www.
cbem2016.com.br, que receberá 
novos dados ainda nas próximas se-
manas. O espaço destinado às ins-
crições ainda não está liberado, mas 
assim que estiverem disponíveis, os 
associados serão avisados pelos bo-
letins da SBEM Nacional. 

SOBRE A COSTA DO SAUIPE – Saui-
pe é um distrito do município de 
Mata de São João, no litoral norte 
da Bahia, a 76 km do Aeroporto de 
Salvador. É considerado o maior 
complexo turístico do país, contan-
do com hotéis, pousadas, praias e re-
servas ecológicas. Dentre as praias 
estão a do Forte – que é a principal 

da região –, de Santo Antônio e de 
Porto de Sauipe.

A região também conta com a 
pequena aldeia indígena (Imbassaí) 
que se tornou um dos destinos mais 
visitados no estado. O transporte é 
feito através de jangadas e os turis-
tas contam com bares, lojas artesa-
nais, restaurantes, pousadas e etc. 
Um bom programa para incluir na 
viagem. 

Para quem gosta de ecoturismo e 
aventura, a opção é visitar a Reserva 
Ecológica Sapiranga. Com 600 hecta-
res de Mata Atlântica e habitat natu-
ral de espécies diferentes de flores e 
plantas, o passeio no local conta com 
caminhadas e atividades como andar 
de bicicleta, cavalo ou quadriciclo.

Para o Dr. Fábio Trujillo, permane-
cer em um espaço fixo, como a área 
do evento, pode contribuir para não 
só relaxar como aproximá-los. “Eu 
acredito que o contato maior com 
a natureza faz com que as pessoas 
se sintam um pouco menos acelera-
das e leva a uma aproximação entre 
elas.”, finalizou. c

6 REPORTAGEM

CBEM 2016 na Costa do Sauipe

Encontro Brasileiro de Tireoide em 2016 
O Departamento de Tireoide 

da SBEM, tendo a Dra. Gisah 
Amaral de Carvalho como presiden-
te, já iniciou a divulgação do Encontro 
Brasileiro para 2016. A data do evento 
foi definida: 21 a 23 de abril, em Gra-
mado, no Rio Grande do Sul. Será a 
décima sétima edição do Encontro. 

A comissão local é presidida pela 
Dra. Ana Luiza Maia e é composta 
pelos seguintes especialistas: Dra. 
Eryka Meyer; Dra. Marcia Khaled 
Puñales; Dr. José Miguel Dora; Dr. 
Sergio Leirias de Almeida; Dr. Luis 
Henrique Canani e Dra. Simone Wa-
jner. Já a comissão científica tem a 

frente a Dra. Célia Nogueira. Fazem 
parte dela: Dra. Carmen Cabanelas 
Pazos de Moura; Dra. Lea Zanini Ma-
ciel; Dr. Celso Frigugliett; Dra. Maria 
Teresa Nunes; Dra. Doris Rosenthal; 
Dra. Maria Teresa Nunes; Dr. Mario 
Vaisman; Dra. Edna T. Kimura; Dra. 
Rosalina de Camargo; Dra. Janete 
Cerutti; Dr. Rui M. de Barros Maciel; 
Dr. Jose A. Sgarbi; Dra. Tania Ortiha 
e Dra. Laura S. Ward.

As inscrições já estão abertas e 
podem ser feitas no site do evento: 
www.ebt2016.com.br. Os valores 
são: R$700 para Sócio SBEM; R$800 
para Sócio SBCCP; R$1000 para não 

sócio SBEM/ sócio não quite; R$900 
para outros profissionais (não médi-
cos); R$500 para residentes; R$500 
para pós-graduando; R$400 para 
acadêmicos. 

Até o momento, três nomes de 
palestrantes internacionais estão 
confirmados. O Dr. Douglas S. Ross, 
de Boston, Martin Schlumberg, da 
França e Dra. Sabine Costagliola, da 
Bélgica. 

As orientações para envio de tra-
balhos científicos serão publicadas 
em breve no site do EBT e a abertura 
para o envio de submissões será no 
dia 25 de novembro.  c
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D uas reuniões administrativas 
importantes foram realiza-

das durante o Congresso Brasileiro 
de Endocrinologia e Metabologia 
(CBAEM), em Vitória. Alguns tópicos 
da pauta das duas são semelhantes, 
mas existem assuntos distintos a se-
rem apresentados no Conselho Deli-
berativo e na Assembleia Geral. 

A primeira reunião foi do Conse-
lho Deliberativo onde foram apresen-
tadas, entre outros tópicos, a presta-
ção de contas de 2014 assim como a 
apresentação para o exercício 2015. 
O Dr. Rodrigo Moreira, tesoureiro da 
entidade, mostrou como está a saúde 
financeira da SBEM e as perspectivas 
para os próximos meses. As contas 
foram aprovadas pelo CD.

O início da reunião foi feito pelo 
presidente da Nacional, Dr. Alexan-
dre Hohl, que listou as atividades 
dos oito primeiros meses de traba-
lho à frente da SBEM.  Na mesa que 
coordenou os trabalhos, todos os 
membros da Nacional: Dr. Rodrigo 
Moreira, Dr. Fábio Trujillo, Dr. João 
Eduardo Salles e Dra. Nina Musolino, 
além do staff, consultoria jurídica e 
administrativa. 

O resumo das atividades da dire-
toria também foi feito na Assembleia 
Geral da SBEM, realizada no dia 13 
de agosto, aberta a todos os asso-
ciados.

Foram relatadas aos membros 
do Conselho, algumas das principais 
ações como a mudança dos AE&M; 
os resultados dos webmeetings; as 
parcerias e acordos com as entidades 
irmãs; a criação da nova Comissão 
Temporária das Ligas Acadêmicas; o 
acesso às revistas científicas na área 
científica do site (Endocrine Reviews e 
Journal of Clinical Endocrinology and 
Metabolism) as reuniões semanais 
(22) e presenciais (2) da diretoria; o tra-
balho de valorização da especialidade; 
o debate em relação às propostas de 
mudança dos Estatutos e Regulamen-
tos; e os trâmites para a oficialização 

Conselho Deliberativo  
e Assembleia Geral 2015

do Dia do Endocrinologista.
Em sua apresentação, o Dr. Hohl 

mostrou, também, um levanta-
mento do impacto da presença da 
SBEM nas mídias sociais. “É uma 
ferramenta poderosa que, se bem 
usada, pode ser fundamental para 
a divulgação de esclarecimentos ao 
público e aos endocrinologistas”. Os 
números apresentados provocaram 
grande surpresa entre os presentes, 
pois muitos não imaginavam o efeito 
na divulgação da SBEM na internet. 
Em todos os meios de comunicação 
da entidade - inclusive através de bo-
letins aos associados - foram divul-
gados posicionamentos em relação 
a: Modulação Hormonal, Melatoni-
na, Dieta HCG, Sibutramina, CAD e 
iSGLT2 e Nutriendocrinologia. Além 
do alcance das redes sociais, o site 
da SBEM chegou em 2015 a 6 mi-
lhões de pageviews.

Foram eleitos, durante a reu-
nião, os novos sócios honorários da 
SBEM: Dr. Alfredo Halpern (São Pau-

lo), Dr. Álvaro Machado Filho (Rio de 
Janeiro) e Dr. Thomaz Cruz (Bahia).

Para agilizar as apresentações, 
todos os relatórios de trabalho das 
Regionais, Comissões e Departa-
mentos foram enviados para a Na-
cional e publicados na área científica 
do site da SBEM, de acesso restrito 
aos associados quites. 

CBAEM 2017 – Na etapa final do CD 
foi realizada a apresentação da can-
didatura e eleição do próximo Con-
gresso Brasileiro de Atualização em 
Endocrinologia e Metabologia.

A Regional do Ceará detalhou 
sua proposta de candidatura para o 
CBAEM 2017, mostrando como está 
a cidade para receber os congres-
sistas e o empenho do grupo para a 
realização do evento como cidade-
-sede, tendo sido eleita para sediar 
o CBAEM. Membros da Regional e 
da diretoria comemoraram e já co-
meçam a trabalhar na realização do 
evento. c

REPORTAGEM

Votações durante reuniões administrativas Equipe de trabalho do CBAEM 2017
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Vitória na Atualização Científica
8 CONGRESSO

D escrever a satisfação do presi-
dente do Congresso Brasileiro 

de Atualização em Endocrinologia e 
Metabologia, Dr. Albermar Harrigan, 
quando o evento acabou não é uma 
tarefa fácil. Por isso, uma sugestão 
é acessar o vídeo com a entrevista 
do presidente no canal da SBEM no 
Youtube www.youtube.com/sbem-
nac -, para entender a alegria do re-
sultado obtido. “Não superou só as 
minhas expectativas, mas a de todos 
os meus colegas. Imaginávamos que 
era um bom trabalho, só que não 
tudo o que alcançamos. Não dava 
para imaginar. Colocamos o Espíri-
to Santo em um lugar que merecia”, 
disse o Dr. Albermar. 

Toda a diretoria da SBEM Nacio-
nal avaliou a atividade como uma 
grande vitória. Foram 1.500 inscritos 
no evento que, pela primeira vez, não 
teve a prova para Título de Especia-
lista dentro da programação. 

Na abertura, o presidente da 
SBEM Nacional, Dr. Alexandre Hohl, 
enfatizou o cuidado da Comissão 
Científica na preparação do progra-
ma. “As dúvidas que permearam nas 
salas são temas que estão na rotina 
dos médicos e a SBEM está atenta 
a isso”, comentou o Dr. Hohl. O Dr. 
João Eduardo Salles, presidente 
desta comissão, explicou que procu-
rou dar ênfase no dia a dia do endo-
crinologista. “Trazer conhecimento 
é fundamental porque sem ele não 
temos força”, comentou o Dr. João 
Eduardo.

O Dr. Alexandre elogiou a forma 
com que o Espírito Santo recebeu os 
congressistas, em relação ao aten-
dimento e logística do Congresso. 
Esse resultado positivo foi a partir 
de reuniões feitas pelo Dr. Alber-
mar, inclusive com o Sindicato das 
empresas de bares e restaurantes da 
capital para diversas sugestões e re-

encerramento, além da entrega de 
premiações do evento e dos Arqui-
vos Brasileiros. 

FEIRA EXPOSITORA – O espaço desti-
nado à Feira Expositora recebeu um 
bom número de expositores,  mos-
trando a importância que as empre-
sas deram à atividade, e com uma 
grande circulação de endocrinolo-
gistas. Estandes cheios, networking 
e a presença da SBEM Nacional, 
atendendo aos associados. 

RESENHA CIENTÍFICA – Um antigo 
projeto da SBEM em que endocrino-
logistas comentariam palestras, du-
rante um evento, saiu do papel. Du-
rante os três dias de CBAEM, mem-
bros da Comissão de Valorização de 
Novas Lideranças fizeram resenhas 
científicas, analisando algumas 
apresentações realizadas durante 
o Congresso. Cirurgia bariátrica, 
Criança nascida pequena para idade 
gestacional e Obesidade e demência 
foram temas abordados no Blog da 

comendações sobre o atendimento 
aos visitantes. Era a preparação da 
cidade para receber o CBAEM. 

BASTIDORES DO CBAEM – O Con-
gresso foi movimentado com deba-
tes acontecendo dentro e fora das 
salas. Logo após as palestras - sem-
pre com auditórios cheios -, as con-
versas nos corredores eram sobre o 
momento político do país. Entre eles, 
a decisão do Governo em mudar as 
regras da área de especialistas (que 
já caiu) e a boa notícia em relação à 
aprovação de projeto na área de pes-
quisas clínicas (vejam reportagens 
nesta edição). 

Os assuntos entraram na co-
bertura do CBAEM, tanto no site 
quanto nas redes sociais da enti-
dade – Twitter (@endocrinologia), 
Facebook (www.facebook.com/
sbemnacional), SoundCloud (www.
soundcloud.com/endocrinologia) e 
no Youtube. Foram também publi-
cadas diversas entrevistas com con-
ferencistas, discursos de abertura e 

Dr. João Eduardo Salles

Dr. Albermar Harrigan e Dr. Alexandre Hohl
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SBEM - blog.endocrinologia.org.br. 
O blog existe desde maio de 2006 

e foi um dos primeiros no país com 
espaço para debate científico ape-
nas de especialistas. 

ATIVIDADES PRÉ-CONGRESSO – 
Dois workshops foram programa-
dos como atividades pré-congres-
so. Endocrinologia do Exercício e 
Tireoide foram os temas escolhidos 
pela organização. Segundo os parti-
cipantes, excelentes opções para os 
congressistas. Destaque para um 
auditório lotado na área da ativida-
de física. 

PREMIAÇÕES DO CBAEM –  Tanto na 
abertura quanto no encerramento, a 
programação incluiu entrega de pre-
miações. No primeiro dia, o editor-
-chefe dos Arquivos (agora AE&M), 
Dr. Marcello Bronstein, entregou os 
prêmios ABE&M 2014:
• Professor Thales Martins – me-

lhor trabalho na Área Básica: “Ma-
ternal obesity and late effects on 
offspring metabolism”, de auto-
ria de Daniele Sá Vido, Mariana 

Bocca Nejm, Neila Ribeiro Silva, 
Sylvia Maria Affonso Silva, Sérgio 
Luiz Cravo, Jacqueline Luz.

• Prêmio ABE&M 2014 – Profes-
sor Waldemar Berardinelli – me-
lhor trabalho na Área Clínica. 
“Evaluation of percutaneous 
ethanol injections in benign 
thyroid nodules”, de autoria de 
Camila Luhm Silva Perez, Taya-
ne Muniz Fighera, Fabiola Mia-
saki, Cleo Otaviano Mesa, Ju-
nior, Gilberto Jorge da Paz Filho, 
Hans Graf, Gisah Amaral de Car-
valho. 

Ainda no início do CBAEM foram 
homenageados, recebendo títulos 
de Associados Honorários da SBEM 
os doutores Luiz Carlos Espindola, 
João Modesto, Osmar Monte e Fábio 
Trujillo. 

No encerramento do Congresso, 
foram divulgados os prêmios para 
os melhores trabalhos apresenta-
dos. Os autores principais de cada 
trabalho receberam a inscrição para 
o Congresso Brasileiro de Endocri-
nologia e Metabologia, em 2016. 

TEMA LIVRES
• Anormalidades da Modulação 

Autonômica Cardíaca em Pacien-
tes com Síndrome de Berardi-
nelli-SEIP: Clarisse Mourão Melo 
Ponte, Virgínia Oliveira Fernan-
des, Ana Paula Dias Rangel Mon-
tenegro; Lia Beatriz de Azevedo 
Souza Karbage, Manueal Monte-
negro Dias de Carvalho, Christia-
ne Bezerra Rocha Liberato, Daniel 
Duarte Gadelha, Catarina Brasil D. 
Alva; Renan Magalhães Montene-
gro Junior.

• Influência de Polimofirmos dos 
Genes dos Receptores de Dopa-
mina D2 na Resposta ao Trata-
mento de Pacientes Portadores 
de Prolactinomas e Corticrotroi-
nomas: Cristina Bellotti Formiga 
Bueno, Erica B. Trarbach, Raquel S 

Jallad, Felipe H.G. Duarte, Marcio 
Carlos Machado, Milena Caccelli, 
Maria Candida B. V. Fragoso, Mar-
cello Delano Bronsteina, Andrea 
Glezer. 

• Interferência do Polimorfismo 
RS9939609 do Gene FTP na Evo-
lução Antropométrica após o Tra-
tamento Cirúrgico na Obesidade 
Grau III: Cristina Maria Mendes 
Resende, Gisele Kuhlmann Duarte 
Rodrigues, Rafaela Messias Perei-
ra, Danielle Fernandes Durso, Lo-
rena Almeida Alvarez Rodrigues, 
José Luiz Padilha da Silva, Rodrigo 
Citton Padilha dos Reis, Solange 
Silveira Pereira, Daniela Corrêa 
Ferreira, Glória Regina Franco, Ja-
cqueline Isaura Alvarez Leite.

PÔSTERES
ÁREA BÁSICA
• Efeito Protetor do Óleo de Peixe 

na Secreção de Citocinas Inflama-
tórias por Adipócitos Viscerais e 
Subcutâneos de Animais Obe-
sos Induzidos por Dieta: Roberta 
Dourado Cavalcante da Cunha de 
Sá, Amanda Rabello Crisma, May-
sa Mariana Cruz, Laureane Nunes 
Masi, Amanda Roque Martins, Cá-
tia Lira do Amaral, Rui Curi, Maria 
Isabelo Cardoso Vale.

ÁREA CLÍNICA:
• Aspectos Puberais, Psicológicos 

e Reprodutivos de uma Grande 
Coorte Brasileira com Hiperplasia 
Adrenal Congênita por Deficiên-
cia de 17 alfa hidroxilase: Rafaela 
Fontenele Uchôa Castelo Branco, 
Claudio Elias Kater, Marivância 
Costa-Santos.

• Avaliação de Rastreamento para 
Neoplasias de Cólon e Tireoide 
em um Grupo de Pacientes Acro-
megálicos: Sávio Lugon Moulin 
Elias, Cindy White Loureiro Sou-
za, Renata Xavier Frechiani de 
Castro, Fabrízio Issac Schwab 
Leite, Alessandra Ferri Casini. c

Prêmios ABE&M
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SBEM Investe na Atualização em 
Endocrinologia e Atividade Física
A SBEM vem fazendo um amplo 

debate em relação à discus-
são científica na área do exercício, 
esporte e suplementação alimentar 
e, a partir de um trabalho de obser-
vação da diretoria da Nacional e da 
Comissão Temporária do Estudo da 
Endocrinologia, Exercício e Esporte 
(CTEEE), foram realizadas duas ativi-
dades recentes com o tema. 

Uma delas aconteceu dentro do 
Congresso Brasileiro de Endocrino-
logia e Metabologia (CBAEM), em 
Vitória, e outra no Rio de Janeiro, 
com o Curso de Suplementação Ali-
mentar na Prática Clínica. As duas 
atividades, em agosto e setembro, 
surpreenderam até os organizadores 
que estavam preparados para um 
público bastante significativo. 

NO CBAEM  – O auditório ficou com-
pletamente lotado para o Workshop, 
realizado dentro do CBAEM. O Dr. Fá-
bio Moura, presidente da CTEEE, disse 
que a expectativa era de um bom pú-
blico, mas não como o que viram em 
Vitória. “Foi muito acima das nossas 
expectativas e confesso que estou 
emocionado ao ver a sala assim”. O Dr. 
Fábio comentou sobre o altíssimo nível 
das aulas e explicou que a Comissão 
vem trabalhando de forma integrada. 
“Estamos estudando, cada vez mais, 
o assunto porque as dúvidas são mui-
tas, das básicas até resultados dos es-
tudos mais recentes. Queremos atingir 
todos os níveis de esclarecimento”. O 
presidente da comissão explica que 
o grupo tem como meta o resgate da 
“metabologia”. Ele fez questão de pa-
rabenizar o Dr. Alexandre Hohl, presi-
dente da SBEM Nacional, em apostar 
no trabalho da Comissão. 

O Dr. Alexandre, que mediou o 
Workshop, explicou que é uma área 

que está provocando muita discus-
são porque além dos médicos, ou-
tros profissionais transitam nesse 
segmento. “Não há dúvida que é 
preciso debater o tema. Basta olhar 
para o auditório lotado, com gente 
em pé. O que cabe ao endocrinolo-
gista nesse processo? Como ajudar 
a quem usa hormônio? Temos certe-
za que todos saíram com uma exce-
lente bagagem sobre esses ponto”. 

NO RIO DE JANEIRO – A SBEM e a 
CTEEE organizaram o Curso de Su-
plementação Alimentar no Rio de Ja-
neiro, previsto para no máximo 300 
participantes. “Ultrapassamos o nú-
mero programado e observamos que 
os participantes trouxeram dúvidas e 
participaram do evento como poucas 
vezes vi. Ninguém saía da sala. Isso 
traduz o caminho que traçamos des-
de a gestão anterior, que não agradou 
muito, mas sabíamos da importân-
cia. Milito na área de anabolizantes 
há uns 10 anos, ampliada agora na 
área da atividade física. Nosso obje-
tivo na SBEM é trazer para o médico, 
principalmente o endocrinologista, 
uma atualização sobre um tema que 
cresce a cada dia”, disse o Dr. Hohl. 

Ele explica que é um assunto 
onde o médico é permanentemente 
questionado. “Atitudes de outros pa-
cientes e amigos influenciam, direta 
ou indiretamente, no comportamen-
to das pessoas seja diabético ou não, 
obeso ou não, atleta ou não”. Segun-
do o presidente, o endocrinologista 
precisa estar informado sobre as 
condutas de tratamento. 

Diversos médicos mostraram in-
teresse em participar de novas edi-
ções, nas redes sociais. “Tudo será 
levado em consideração na organi-
zação do evento em 2016. É uma ati-

vidade inteiramente promovida pela 
SBEM, sem nenhum apoio. O geren-
ciamento é a partir das inscrições e 
é preciso viabilizar economicamente 
o trabalho”, ressaltou o presidente. 

“Observo que todos estão sain-
do satisfeitos. As apresentações 
trouxeram números e dados muito 
recentes. A imensa maioria elogiou 
o SAP, mas sabemos que ainda é pre-
ciso avaliar para melhorar. O nosso 
sócio merece um aprimoramento 
cada vez maior”. 

OPINIÃO SOBRE O SAP
Dra. Maria Victoria Martínez Des-
calzo - Foi muito além das minhas 
expectativas. Todos os temas abor-
dados são cada vez mais frequentes 
e sentimos que precisamos ter mais 
informação para dar a assessoria 
mais adequada. O Curso veio acres-
centar imensamente. 
Dra. Isabel Favaro - Estou muito sa-
tisfeita. Atendeu ao que estava es-
perando, pois não tinha experiência 
nessa área. Tenho sentido dificul-
dades no consultório e estava me 
sentindo restrita nessa atualização. 
O curso foi muito bom e com ótima 
escolha dos temas. 
Dra. Erika Paniago - Como Fábio 
Moura comentou, a questão da Me-
tabologia estava um pouco esqueci-
da e é importante ser retomada. Es-
tamos tendo a oportunidade de vol-
tar ao assunto que é a realidade dos 
consultórios. Os temas foram muito 
pertinentes e foi possível observar 
que a grande maioria dos participan-
tes nunca teve essa abordagem e ti-
nha dificuldade de entendimento. É 
uma oportunidade que a SBEM está 
dando importantíssima. 

Mais detalhes do evento estão no 
site da SBEM.  c
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Dias Mundiais: Obesidade, Diabetes e Osteoporose
A s três áreas ganharam espaço 

nesse segundo semestre tan-
to nos veículos de comunicação da 
SBEM quanto na grande imprensa e 
redes sociais. Dias mundiais dedica-
dos às áreas de obesidade, diabetes 
e osteoporose estão sendo divulga-
das e auxiliando no esclarecimento 
da população. 

Em outubro, duas datas. No dia 
11, o Dia Mundial da Obesidade/
Dia Nacional de Prevenção da Obe-
sidade, e no dia 20, o Dia Mundial 
da Osteporose. No site da SBEM, a 
campanha de prevenção da obesida-
de foi um trabalho de parceria com 
a ABESO, presidida pela Dra. Cintia 
Cercato, onde foram divulgados fo-

lhetos com orientações para adultos 
e crianças, com dicas para uma vida 
mais saudável. Entre as mensagens 
de alerta: alimentar-se melhor, fazer 
exercício, beber água e ter uma boa 
noite de sono.

Para esclarecer sobre os cuida-
dos com a osteoporose, reportagem 
com dicas foram publicadas no site 
da SBEM e boletins foram enviados 
por ocasião da data. O Dr. Sérgio 
Maeda, presidente do Departamento 
de Metabolismo Ósseo e Mineral da 
SBEM, mencionou a ação de detec-
ção que foi realizada em São Paulo. 

Para o Dia Mundial do Diabetes, 
o trabalho em conjunto com a SBD 
começou no início do ano e foi ga-

nhando força com o passar dos me-
ses. Em outubro, a divulgação ficou 
ainda mais forte, faltando um mês 
para o “14 de Novembro”. Mensa-
gens e informes com material da 
campanha foram divulgados nos 
meios de comunicação da SBEM e 
concentrados no site do Dia Mun-
dial do Diabetes. As ações estão sob 
a responsabilidade do Dr. Márcio 
Krakauer, coordenador de campa-
nhas da SBD, e Dra. Marisa Cesar 
Coral, presidente da Comissão de 
Campanhas da SBEM. Cartazes, 
folhetos e mensagens foram espa-
lhados nas redes sociais, incluindo 
o apoio de artistas, atores e ex-joga-
dores, como Zico. c

Passo Importante na Pesquisa Clínica no Brasil
O dia 12 de agosto de 2015 pode 

ficar marcado como uma data 
importante para a Pesquisa Clínica 
no país, segundo a comunidade mé-
dica. Na data, foi aprovado o Projeto 
de Lei 200/2015, pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ), em Brasília, de autoria dos 
senadores Ana Amélia e Walter Pi-
nheiro e do médico Waldemir Moka. 
De acordo com seus idealizadores, 
tem como objetivo agilizar a regula-
ção das pesquisas clínicas no Brasil. 

Após a decisão, o texto seguiu 
para voto na Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática, e na Comissão de As-
suntos Sociais (CAS). 

A pesquisa clínica no Brasil é um 
tema que a SBEM tem discutido há al-
gum tempo, ao lado de cientistas, mé-
dicos e senadores. A entidade foi res-
ponsável pela produção do documen-
to em conjunto com a Aliança Pesqui-
sa Clínica Brasil, que foi entregue às 
autoridades, tentando sensibilizá-los 
em relação mudança na burocracia 

para a aprovação das pesquisas clí-
nicas na esfera de regulação do país. 

Por ocasião da votação, o pre-
sidente da Comissão de Pesquisa 
Clínica da SBEM, Dr. Freddy Elias-
chewitz mencionou a importância 
desta etapa. “É um passo funda-
mental porque atesta a relevância 
do projeto”, enfatizou o presidente 
da Comissão. Ele explicou, também, 
que toda a redação do documento 
está de acordo com a Constituição. 
O Dr. Luis Augusto Tavares Russo, 
membro da Comissão de Pesquisa 
Clínica, foi o representante na reu-

nião no dia 12. 
Aliado a isso, a Comissão também 

destacou um fato que deu ainda mais 
força ao debate: a reclamação, ao Se-
nado, de voluntários de uma pesquisa 
sobre medicamento de câncer no pul-
mão. De acordo com a associação, a 
reivindicação aconteceu por conta da 
demora em aprovar essa pesquisa. 

Todos esses fatores culminaram 
na criação do Projeto de Lei 200/2015 
que, segundo a Aliança Pesquisa Clí-
nica Brasil, tornou-se a chance de se 
criar um marco legal efetivo para a 
regulamentação da pesquisa clínica 
no país. 

A Aliança Pesquisa Clínica Brasil 
é composta por associações de pa-
cientes, pesquisadores, instituições 
médicas e científicas do país. O gru-
po participou de fóruns e criações de 
documentos, como a Carta Aberta 
dos Cientistas Brasileiros sobre o 
Atraso na Pesquisa Clínica no Brasil 
à presidente Dilma Rousseff, divul-
gada nos jornais Folha de São Paulo 
e Estado de São Paulo c

Dr. Freddy Eliaschewitz presidente da Comissão de Pesquisa. Clínica
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12 REPORTAGEM

Ação Global em Vitória
D epois do sucesso do Con-

gresso Brasileiro de Atualiza-
ção em Endocrinologia e Metabo-
logia (CBAEM) em Vitória, a capital 
do Espírito Santo voltou a chamar 
a atenção do cenário nacional re-
cebendo uma edição do Bem Estar 
Ação Global, iniciativa da TV Globo. 
Na área de saúde, o projeto é uma 
parceria da SBD e SBEM que, nes-

sa edição, contou com a participa-
ção da Emescam (Escola de Medici-
na da Santa Casa de Misericórdia de 
Vitória),Universidade de Vila Velha, 
Viver Unimed, Biofarma – farmácia 
do diabetes e Roche.

Momentos da ação foram trans-
mitidos ao vivo pela TV, direto da 
Praça do Papa, que contou com o 
apresentador do Bem Estar da TV 
Globo, Fernando Rocha.

TENDA “MEÇA SUA SAÚDE” E “TEN-
DA DO DIABETES” – No espaço desti-
nado às atividades na área de saúde, 
foram montadas as tendas “Meça 
sua Saúde” e “Diabetes”, onde fo-
ram feitos os atendimentos por 10 
endocrinologistas, quatro enfer-
meiros, um técnico de enfermagem, 
duas nutricionistas e 12 estudantes 
de medicina. 

As equipes fizeram medição de 

peso, altura, cintura, cálculo do IMC; 
aplicação de questionário para cal-
cular o risco de desenvolvimento de 
Diabetes Mellitus; medicação da gli-
cemia capilar para os pacientes com 
risco moderado-grave; avaliação 
dos pés dos diabéticos; e orientação 
nutricional para crianças e adultos 
com sobrepeso / obesidade.

Foram 780 atendimentos, sendo 
nove casos de diabetes considera-
dos muito suspeitos (primeiro diag-
nóstico), um caso de suspeita de 
diabetes gestacional, vários casos 
de diabetes descompensado e uma 
crise hipertensiva. Pacientes foram 
encaminhados e orientados a procu-
rar o Serviço de Saúde local. Casos 
graves eram atendidos na ambulân-
cia do evento. 

A repercussão das atividades foi 
considerada excelente e as informa-
ções muito úteis à população. 

Esclarecimento da SBEM sobre 
Terminologias Corretas

N os últimos meses o termo “Nu-
triendocrinologia” ou “Nu-

triendocrinologista” vêm aparecen-
do com frequência na mídia como 
especialidade médica. Por conta 
disso, o Dr. Alexandre Hohl, presi-
dente da SBEM, emitiu uma nota 
de esclarecimento, tanto no site da 
SBEM Nacional quanto na Fanpage, 
explicando sobre o uso inapropriado 
do termo. A notícia teve um grande 
impacto ao ser divulgada e se espa-
lhou rapidamente nas redes sociais, 
contando com o apoio dos especia-
listas. O CFM solicitou, inclusive, o 
material utilizado para reproduzir em 
seus meios de comunicação.

O alerta, segundo a diretoria da 

SBEM Nacional, é importante para 
esclarecer a questão à população e 
avisa que os especialistas que dese-
jarem podem utilizar o documento, 
que está disponível no site da SBEM.  

De acordo com o presidente, a 
resolução do Conselho Federal de 
Medicina (CFM), nº 2.116/2015, publi-
cada no Diário Oficial da União, em 
4 de fevereiro de 2015, estabelece a 
relação de 53 especialidades médi-
cas, em 56 áreas de atuação, reco-
nhecidas por todo o país.  

No texto, o Dr. Alexandre Hohl ex-
plicou que o uso do termo Endocri-
nologia e Metabologia é reconheci-
do no país e pelas entidades oficiais. 
“Por outro lado, não há reconheci-

mento do CFM para “Nutriendocri-
nologia” ou para um profissional 
que se diga nutriendocrinologista”,  
explicou. 

O especialista destacou a reso-
lução CFM nº 1.974/2011, publicada 
no Diário Oficial da União, em 19 
de agosto de 2011, que estabelece 
critérios norteadores da propagan-
da em medicina. De acordo com o 
CFM, a divulgação de uma especia-
lidade médica (incluindo entrevis-
tas, receituários e carimbo) deve ser 
obrigatoriamente acompanhada do 
número do Conselho Regional de 
Medicina (CRM) e do número do 
RQE (Registro de Qualificação de 
Especialista). c
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13FLASHES

Em Porto Alegre 

A capital do Rio Grande do Sul 
será a sede do Congresso da 

SBD, que acontecerá de 11 a 13 de 
novembro. A frente do evento, o Dr. 
Balduíno Tschiedel.

O evento conta com uma progra-
mação intensa, onde estão incluídas 
80 sessões, como informou o Dr. Mar-
celo Bertoluci, presidente da Comis-
são Científica. Ele explica que o pla-
nejamento com muita antecedência 
propiciou definições importantes e 
prazos mais definidos, que garantem 
o sucesso do Congresso. Estão confir-
mados diversos simpósios internacio-
nais, inclusive um com a participação 
da American Diabetes Association. c

Endocrinologistas no Rio 

U m ótimo público, com mais de 
600 participantes, marcaram 

presença na sétima edição do En-
doRio, promovido pela SBEM Rio de 
Janeiro. O evento foi realizado nos 
dias 28 e 29 de agosto. A Dra. Flávia 
Conceição, presidente, estava mui-
to satisfeita com o resultado geral 
do evento. “Nas pré-inscrições tive-
mos um excelente retorno, que se 
confirmou no primeiro dia do even-
to. Ficamos felizes em ver a sala lo-
tada e os comentários sobre a es-
colha da grade científica”, declarou.  

Como vem sendo realizado nas 
edições anteriores, o evento pres-
tou homenagem a grandes nomes 
da endocrinologia do estado. A 
surpresa desse ano foi uma ho-
menagem dupla, que nenhum dos 

dois endocrinologistas imaginava. 
O Dr. Adolpho Millech achou que 
iria homenagear o Dr. José Egídio 
de Oliveira. Já o Dr. José Egídio de 
Oliveira, por sua vez, imaginou que 
faria o mesmo ao Dr. Adolpho. Re-
sultado: Uma homenagem dupla e 
uma grande surpresa para os dois. 
A Dra. Flávia Conceição entregou 
placas comemorativas, após o rá-
pido retrospecto das carreiras dos 
endocrinologistas. 

Para passar informações mais 
rapidamente aos associados, a 
Regional utilizou sua fanpage para 
publicação de flashes, fotos e entre-
vistas em vídeos sobre o Endorio. 
No site da entidade – www.sbemrj.
org.br – matérias também foram pu-
blicadas. c

Atualização em Minas Gerais

A conteceu nos dias 9 e 10 de ou-
tubro a décima quinta edição 

do Congresso Mineiro de Endocrino-
logia e Metabologia (Congremen). O 
evento foi realizado na Associação 
Médica de Minas Gerais, e organiza-
do pela Regional SBEM-MG, que tem 
como presidente e organizador geral 
o Dr. Márcio Weissheimer Lauria.

A comissão organizadora foi com-
posta pelo Dr. Adauto Versiani Ra-
mos; Dr. Antônio Ribeiro de Oliveira 
Júnior; Dra. Beatriz Santana Soares 
Rocha; Dra. Marisa Helena de Figuei-
redo Campos; Dr. Paulo Augusto Car-
valho Miranda e Dr. Rodrigo Nunes 
Lamounier. Informações sobre des-
taques do evento no site da SBEM. c

Congresso Paraibano

N o fim de outubro foi programa-
da a realização do Congresso 

Paraibano de Endocrinologia e Me-
tabologia, em Campina Grande, na 
Paraíba. É a quinta edição do even-
to e o tema escolhido foi: “Um Novo 
Momento da Endocrinologia”. 

O evento é organizado pela Re-
gional SBEM PB, presidida pela Dra. 

Alana Abrantes, e acontece nos dias 
23 e 24 de outubro no Salão Circular 
do Garden Hotel. Entre os palestran-
tes, o Dr. João Modesto, Dr. Francis-
co Bandeira, Dra. Marivânia Santos, 
Dr. Fernando Amaral, Dra. Amanda 
Athayde, Dr. Alberto Ramos, Dr. 
Álvaro Ferraz e a presidente, Dra. 
Alana. c

Em Mangaratiba 
E ntre 11 e 13 de dezembro será 

realizado o 44º Encontro Anual 
IEDE. O evento acontecerá, no Hotel 
Portobello, em Mangaratiba, e conta 
com a coordenação da Dra. Erika Pa-
niago Guedes, presidente da ASSEX 
(Associação dos Ex-alunos do IEDE), 
promotora do evento. Para os interes-
sados as reservas podem ser feitas no 
site: www.assex.org.br. O tradicional 
evento fecha as atividades do ano na 
área de endocrinologia.  c

Reunião Clínica 

N o dia 26 de setembro, a Regio-
nal SBEM Santa Catarina, pre-

sidida pelo Dr. Dalisbor Weber da Sil-
va, realizou a 2ª Reunião Clínica de 
2015. O evento teve como palestran-
tes a Dra. Júlia Michels Ferreira e o 
Dr. Fulvio Clemo Santos Thomazelli, 
e aconteceu na Associação Catari-
nense de Medicina, em Florianópo-
lis. Foram cerca de 30 participantes 
no encontro. As abordagens incluí-
ram: Incidentaloma de Adrenal e In-
cidentaloma de Hipófise. c
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14 PANORAMA INTERNACIONAL

Presença Brasileira no 
ASBMR

A Endocrinologia é, sem dúvi-
da, uma das mais importan-

tes especialidades que atua na área 
do Osteometabolismo, congregan-
do importantes pesquisadores em 
todo mundo. No Brasil isto não é di-
ferente. Diversos endocrinologistas 
da SBEM marcaram presença no AS-
BMR Annual Meeting (The American 
Society for Bone and Mineral Rese-
arch), que ocorreu em Seattle, entre 
8 e 12 de outubro. 

É o maior evento na área de Os-
teometabolismo e, este ano, contou 
com cerca de 4.000 participantes de 
todo mundo e das variadas especiali-
dades. Da comitiva brasileira fizeram 
parte cerca de 20 endocrinologistas, 
que tiveram participação ativa no 
evento, desde em sua organização 
até na apresentação de trabalhos, 
moderação de mesas e planejamen-
to para atividades conjuntas com a 
diretoria da ASBMR.

Os brasileiros já conquistaram 
respeito junto a esta entidade, que é 

a maior Sociedade na área do Osteo-
metabolismo, tanto que associados 
SBEM, a exemplo do que ocorre com 
a Endocrine Society, possuem uma 
taxa de anuidade diferenciada para 
a ASBMR. 

Este ano, destaque para a parti-
cipação da Dra. Victoria Borba, que 
moderou duas mesas importantes. 
A primeira delas trouxe à discussão a 
doença óssea do diabetes, por possuir 
características especiais e cuja causa, 
para a uma maior prevalência de fra-
turas, foi fruto de várias investigações. 

Na segunda mesa, na qual Dra. 
Victoria atuou como chair-woman, 
os temas livres mostraram os resul-
tados de grandes estudos realiza-
dos sobre temas controversos que 
envolvem a Vitamina D, como limites 
da normalidade plasmática e poten-
ciais efeitos não esqueléticos. 

Além disto, a diretoria da ASBMR, 
juntamente com representantes do 
comitê executivo do próximo BRA-
DOO (Congresso Brasileiro de Den-
sitometria, Osteoporose e Osteome-
tabolismo) - que será presidido pelo 
Dr. Dalisbor Weber da Silva -, confir-
mou o suporte científico e financeiro 
para a realização de atividades con-
juntas durante o evento. (Relato feito 
pela Dra. Marise Lazaretti, membro 
da Comissão de Comunicação Social 
e presente ao evento).

Meeting na Islândia

R ecentemente o Dr. Cesar Bo-
guszewski, presidente da Co-

missão Internacional da SBEM, e a 
Dra. Margaret Boguszewski estive-
ram na Islândia para um Summer 
Meeting com especialistas daquele 
país. 

O Dr. César explica que o douto-
rado feito na Suécia acabou criando 
novos laços e amizades com espe-
cialistas da Islândia. A Sociedade 
Islandesa de Endocrinologia (sigla 
FUI, no idioma local) convidou o ca-

sal para uma palestra, que aconte-
ceu no Museu da Cultura da Islândia, 
em Reiquiavique. 

A recepção aos brasileiros foi de 
altíssimo nível, em uma atividade 
especial onde os endocrinologistas 
compartilharam informações impor-
tantes com os especialistas locais. 
As aulas focaram a Ontogenia do GH 
IFG1, resistência insulínica na infân-
cia; e GH-IGF1 e carcinogênese. Foi 
a primeira vez que brasileiros reali-
zaram palestra no país. 

Congressos Internacionais 
de Tireoide

E ntre os dias 18 e 23 de outubro 
aconteceu a décima quinta edi-

ção do International Thyroid Con-
gress e o 85th Annual Meeting of the 
ATA, na Florida, Estados Unidos.

Informes sobre o evento foram 
publicados no site do Departamento 
de Tireoide, repassados pela Comis-
são Editorial do site. Na programa-
ção científica do evento, a presença 
de diversos brasileiros tanto em pa-
lestras, quanto moderação de mesas 
e apresentação de trabalhos. 

Entre os participantes: Dra. Gisah 
A. Carvalho, presidente do Departa-
mento de Tireoide; Dr. Rui Maciel; 
Dra. Glaucia Mazeto; Dra. Denise 
Pires de Carvalho; Dra. Laura Ward; 
Dra. Janete Maria Cerutti; Dra. Ana 
Luiza S. Maia;Dr. Gilberto Paz-Filho; 
Dra. Fernanda Vaisman; Dr. Hans 
Graf; Dra. Patricia de Fátima Teixeira; 
Dr. Walter Bloise; Dra. Elaine Cristina 
Lima de Souza; Dr. André Bastos; e 
Dra. Tania M. Ortiga. c
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DIAGNÓSTICO MOLECULAR: 
NOVAS PERSPECTIVAS NA 
ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA
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As patologias avaliadas por endocrinologistas pediatras são complexas e multifatoriais. O desenvolvimento de 
imunoensaios acurados tem tornado mais acessível a investigação funcional das endocrinopatias. Todavia, continua 
sendo um grande desafio estabelecer as causas genéticas e fatores epigenéticos relacionados a essas condições.  A 
identificação de genes potencialmente envolvidos na fisiopatologia da doença é feita classicamente pelo 
sequenciamento individual de cada gene candidato. Entretanto, quando há múltiplos genes a serem testados, o custo 
torna-se elevado e pode impactar em atraso no diagnóstico. 

Nos últimos anos, tornaram-se acessíveis as técnicas de sequenciamento em larga escala, denominadas 
Next-Generation Sequencing (NGS), como no sequenciamento do genoma completo (WGS), que permite a 
identificação de milhões de pares de base que constituem o genoma humano. O sequenciamento dos exons ou 
exoma (WES) é uma alternativa custo-efetiva, pois detecta mutações nas regiões envolvidas na interação 
proteína-proteína, e regiões codificadoras dos exons, mas pode também identificar sequências intrônicas. O método 
de hibridização genômica comparativa (comparative genomic hybridization-CGH) é capaz de identificar perdas e 
ganhos de material genômico com alta resolução, sem envolver o cultivo celular e o conhecimento prévio da região 
genômica envolvida, complementando o diagnóstico citogenético convencional.

A associação entre o Laboratório Sabin e a área de Endocrinologia da Universidade de Brasília, viabilizou o uso das 
técnicas CGH e WES e permitiu importantes publicações científicas no ano de 2015 nas revistas New England Journal 
of Medicine e Endocrine Related Cancer. Foi caracterizada uma nova Síndrome relacionada à microduplicação do 
braço longo do cromossomo X, caracterizada por tumor secretor de GH invasivo em crianças menores que 8 anos 
de idade, retardo mental e transtornos do comportamento alimentar.  As inovações tecnológicas e conhecimentos 
bioinformáticos são uma nova ferramenta para a compreensão de patologias.

A realização dos exames moleculares permitiu ao Laboratório Sabin e à Universidade de Brasília a participarem de 
grupo de estudos internacional.

LUCIANA NAVES 
Professora da 
Universidade de Brasília
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Outubro

15th International Thyroid Congress
 ▪ Data: 18 a 23
 ▪ Local: Orlando, EUA
 ▪ Informações: www.thyroid.org/itc2015

Congresso Paraibano de Endocrinologia e 
Metabologia
 ▪ Data: 23 e 24 
 ▪ Local: Campina Grande, PB
 ▪ Informações: www.congressoendopb.com.br 
ou  nos telefones (83) 3321-2706 / 3341-
7373.

XVII Congresso SBCBM
 ▪ Data: 20 a 23
 ▪ Local: Hangar Centro de Convenções, Belém, 
PA

 ▪ Informações: www.sbcbm2015.com.br /  
(51) 3086-9100 

Novembro 2015

3rd International Conference on 
Endocrinology
 ▪ Data: 2 a 4 
 ▪ Local: Atlanta, EUA
 ▪ Informações: endocrinology.conferenceseries.
com

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

 ▪ Informações: www.diabetes2015.com.br /  
(51) 3086-9100

3rd Congress on Steroid Research
 ▪ Data: 15 a 18
 ▪ Local: Chicago, EUA
 ▪ Informações: www.steroidresearchcongress.
com

World Diabetes Congress – IDF 2015
 ▪ Data: 30 de novembro a 4 de dezembro
 ▪ Local: Vancouver, Canadá
 ▪ Informações: www.idf.org.br/ 
worlddiabetescongress

Dezembro 2015

44º Encontro Anual do IEDE
 ▪ Data: 11 a 13
 ▪ Local: Hotel Portobello, Mangaratiba, RJ
 ▪ Informações: www.assex.org.br /  
(21) 2224-8587

Abril 2016

ENDO 2016
 ▪ Data: 1 a 4
 ▪ Local: Boston, EUA
 ▪ Informações: www.endocrine.org/endo-2016

XVII Encontro Brasileiro de Tireoide 2016 
(EBT)
 ▪ Data: 21 a 23
 ▪ Local: Gramado, RS
 ▪ Informações: www.ebt2016.com.br /  
(51) 3311-8969

Maio 2016

ENDOSUL 2016
 ▪ Data: 20 a 22
 ▪ Local: Gramado, Rio Grande do Sul
 ▪ Informações: www.sbemrs.com.br /  
(51) 3384-8251 

Junho 2016

ADA 76th Scientific Sessions - American 
Diabetes Association
 ▪ Data: 10 a 14
 ▪ Local: Los Angeles, EUA
 ▪ Informações: www.diabetes.org

Setembro 2016

CBEM 2016
 ▪ Data: 20 a 24
 ▪ Local: Costa do Sauípe, BA
 ▪ Informações: cbem2016.com.br

16 FUTUROS ENCONTROS
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