IMPRESSO ESPECIAL
CONTRATO

FOLHA DA SBEM
Órgão Informativo da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

no. 050200876-8/2002
Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Metabologia

N° 46 – fevereiro 2004 – Ano XII

26o Congresso Brasileiro
A organização do 26o CBEM – que
será realizado de 6 a 10 de novembro, no Centro de Convenções
Centro Sul, em Florianópolis (SC)
– confirma a participação de mais
convidados estrangeiros. Leia ainda, nesta edição, detalhes sobre a
prova para o Título de Especialista
em Endocrinologia e Metabologia.
Pág. 13.

ABEM São Indexados
Portal: um Novo Design
Está ar o novo site da SBEM.
Saiba o que mudou e como
navegar. Pag. 11

Mais uma conquista no cenário internacional. Saiba
os detalhes no editorial
desta edição, escrito pelo
Dr. Cláudio Kater, editorchefe dos ABEM.

LEIA NESTA EDIÇÃO
Eleições na Sociedade
● A SBEM abre processo eleitoral para as novas diretorias de
seus Departamentos Científicos
e do Conselho Fiscal – biênio
2005/2006. A votação será direta, secreta e universal.
Pág. 4.

Página Azul
● Ele é presença constante em
eventos nacionais e internacionais e, com apenas 31 anos, já
se destaca na Endocrinologia
brasileira. O Dr. Josivan Lima é
o entrevistado da Página Azul.
Pág. 7

Campanhas Públicas
● Integrando uma estratégia global da OMS para
combater Doenças Crónicas Não Transmissíveis,
a SBEM recebeu convite para ajudar na elaboração da proposta para melhorar o estilo de vida dos
brasileiros. Saiba como está a Campanha Osso
Saudável e o Projeto Escola Saudável, ambos
promovidos pela Sociedade.
Págs. 8 e 9
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provável que por agora muitos já
saibam das novas, mas nos faz
gosto repetir: na reunião de fevereiro pp. do
Comitê Assessor da National Library of Medicine (NLM), os “Arquivos” foram aprovados
para indexação no Index Medicus / Medline.
A informação foi obtida ardilosamente pelo
Bianco, junto à secretária do coordenador do
NLM. Esta ótima e tão ansiosamente esperada notícia é mais uma das muitas recentes
conquistas que a SBEM tem conseguido no
cenário internacional, através dos esforços de
suas Diretorias recentes. Houve planejamento
e muito trabalho, além de paciência e muita
torcida. No momento propício, energias positivas se juntaram e o processo caminhou para
a resolução. Todos nós estamos de parabéns!
Vale analisar esta informação sob dois
aspectos: o emocional, de origem latina, mais
quente e sob o controle do eixo cárdio-gonadal, e o racional, mais frio e circunspeto, de
base britânica, sob o comando do cérebro.
No primeiro momento, a reação é explosiva, de festa e celebração! E não poderia ser
diferente. A Valéria, exultante, comemorou
oficialmente a notícia, ainda oficiosa, e, pela
internet, a espalhou para o mundo. Depois que
o grito primal, há muito entalado na garganta,
foi liberado longa e ruidosamente, mensagens
e telefonemas eufóricos começaram a chegar,
traduzindo um entusiasmo e alegria verdadeiramente contagiantes. Para contabilizar
antecipadamente as vantagens e benesses
desta conquista, os champagnes já foram para
a geladeira. Precisamos comemorar em cada
um dos nossos eventos científicos deste ano.
Quem sabe nos do ano que vem, também.
Existe, agora mais serenamente, uma visão
mais realista e controlada, medida objetivamente por números e estatística. Somos uma
entre 4.100, ou seja: 0,024%. Esta é a estreita e
pouco expressiva fatia de nossa participação
no universo de revistas médicas atualmente
indexadas do sistema MEDLARS ® da NLM
(National Institutes of Health, Governo dos
EUA), incluindo a sua versão impressa (Index
Medicus ® ) e a online (Medline ® ). Todas as

revistas que estão no Index Medicus® (3.700)
estão no Medline® (4.100) e também no PubMed® (10.100).
Mas, com quem dividimos esta nova situação?
Do total de 4.100 revistas indexadas no
Medline® na área de saúde, apenas 70 (1,71%)
são da área de Endocrinologia e Metabologia
(E&M), elevando nosso percentual, quando
se comparam áreas similares e afins, para
1,43% (1:70).
A melhor estatística, entretanto, é a de que
estamos entre as apenas 20 revistas médicas
brasileiras indexadas nesta base de dados,
perfazendo 5%. O valor agora é muito significativo. Entretanto, o universo de revistas
médicas brasileiras do qual somos expoente é
difícil de ser obtido.
Analisando apenas aquelas indexadas em
outras bases de dados, temos: no sistema
LILACS (países da América Latina e do Caribe)
254 revistas brasileiras entre um total de 640
revistas, das quais apenas 5 (0,78%) são da
área de E&M: os “Arquivos”, uma revista
cubana de E&M, uma chilena de “Obesidade”,
e duas Argentinas: uma de “Diabetes” e outra
de “Mastologia”! Na base de dados SciELO
(Scientific Electronic Library Online), sistema
mais restrito e seletivo, existem hoje apenas 57
revistas brasileiras na área de saúde e somente
os “Arquivos” na área de E&M (1,75%). Não
é novidade sermos a única revista brasileira
indexada na área de E&M.
Instados a colaborar com o projeto de
qualificação e diferenciação da revista, muitos
de nós vêm dando sua parte. A partir de agora,
o trabalho vai ser árduo. Precisamos, mais
do que nunca, darmos nossa arte. Estaremos
expostos internacionalmente e sob constante
vigilância das bibliotecas e instituições indexadoras. Temos um sério papel a cumprir e
teremos que fazê-lo com classe. Longa vida
aos “Arquivos”!
Claudio E. Kater,
Editor-chefe, ABE&M
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Dra. Anita Teixeira:

“Apenas uma Despedida”
A
os 78 anos, no dia 23 de
dezembro de 2003, a Dra.
Anita Guiomar Franco Teixeira, sócia fundadora da SBEM Regional
Bahia e introdutora das técnicas modernas de atendimento ao paciente
diabético, faleceu. Deixou, além de
muitos ensinamentos, três filhos –
Ricardo, administrador, engenheiro
e professor da Fundação Getúlio
Vargas, que reside no Rio de Janeiro,
José Ézio, pecuarista, e Daniela, administradora e analista de sistemas
– e um neto.
Em seu último aniversário, em 7

de outubro, ela havia distribuído um
folheto com os seguintes dizeres:
“acredito que sendo a morte apenas
uma despedida, a vida é um tempo
de aprendizado e de tarefas a cumprir. Terminados estes, acaba nosso
estágio como seres humanos e se
inicia a volta a casa do pai”. Com
esta mensagem e por seu otimismo,
dom da palavra, carisma e alegria
de viver, a pioneira Dra. Anita, médica e professora da Universidade
Federal da Bahia, será lembrada
pelos familiares, amigos, alunos e
pacientes.

CFM e AMB:
Ordem dos Médicos do Brasil

A

Associação Médica Brasileira (AMB) e o Conselho Federal de Medicina (CFM) criaram uma comissão para elaborar
a junção das duas entidades em
uma só: a Ordem dos Médicos do
Brasil. No dia 16 de janeiro último,
em São Paulo, houve uma reunião
em que ficou decidido que três representantes de cada uma delas
ficarão responsáveis pela discussão
da viabilidade jurídica e política da
Ordem, assim como pela realização
de um cronograma de trabalho.
Na reunião foram abordados temas, como a abertura indiscriminada de escolas médicas e a implantação da Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos
Médicos (CBHPM). Da parte da AMB
integrarão a comissão o diretor de
Defesa Profissional, Eduardo da Silva Vaz; o diretor de Saúde Pública,
Samir Dahas Bittar; e o vice-presidente da região Sul, Remaclo Fischer
Júnior. Pelo CFM ficaram o secretá-

rio geral Rubens dos Santos Silva;
o conselheiro Antônio Gonçalves
Pinheiro; e a segunda-tesoureira,
Marisa Fratari Tavares de Souza.
As entidades pretendem possuir,
ainda no primeiro semestre deste
ano, um projeto a ser apresentado a
todos os médicos do País e levado
a plebiscito, para que a vontade
da maioria prevaleça. Segundo o
presidente da AMB, Eleuses Vieira
de Paiva, em todos os locais em que
a idéia da Ordem foi apresentada,
a adesão foi unânime, mas ainda é
preciso estruturar a proposta.
O presidente da CFM, Edson de
Oliveira Andrade, informou que as
duas entidades já vêm caminhando
a uma certa velocidade e que terão
de se unir em determinado ponto,
sem que isso signifique paralisação
dos trabalhos. “Para os que temem
que uma entidade ‘engula’ a outra
durante o processo, é preciso ficar
claro que, com a Ordem, não haverá
mais AMB e nem CFM”, disse.

Eleições para
Diretorias de
Departamentos

A

SBEM acaba de abrir o
processo eleitoral para
as novas diretorias de seus Departamentos Científicos e do Conselho
Fiscal, no biênio 2005/2006. De acordo com as orientações estatutárias,
as eleições serão realizadas durante o 26º Congresso Brasileiro de
Endocrinologia e Metabologia, que
acontecerá em Florianópolis, Santa
Catarina, em novembro.
Vale lembrar que só poderá votar e/ou ser votado para Diretoria
de determinado Departamento, o
associado filiado ao mesmo, e que a
votação será direta, secreta e universal. As condições para capacidade
eleitoral ativa (votar) e passiva (ser
votado) dos associados da SBEM
estão definidas nos Artigos 11 (parágrafos 1 e 2), 81, 82, 88 e 89 do
Estatuto.
As candidaturas se darão por
meio de chapas, que serão verificadas quanto às condições de elegibilidade. Cada chapa deverá ser
composta por nove membros, já
que cada diretoria é integrada por
presidente, vice-presidente, cinco
diretores e dois suplentes. As regras
de todo o processo eleitoral estão
nos Artigos 86 ao 90 do Estatuto.
A Comissão Eleitoral da SBEM é
composta pelos seguintes doutores:
Severino Farias (presidente), Walter
Caixeta (vice-presidente), Manuel
Hermínio Oliveira (secretário) e Luiz
Cláudio Castro (representante da
Diretoria Nacional) e José Maria
Silva.

Foto: Arttoday
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Prova para o TEEM

D

e acordo com as determinações estatutárias da SBEM e as
normas da Associação Médica Brasileira (AMB), estarão abertas, no
período de 3 a 17 de maio de 2004,
as inscrições para a prova do Título
de Especialista em Endocrinologia
e Metabologia (TEEM).
Para participar, o candidato deve
preencher os requisitos necessários, entre eles ter tempo mínimo de
dois anos de formado. Vale ressaltar
que não poderão se inscrever os
médicos que estejam cursando o
último ano de residência, estágio
ou pós-graduação, para os quais o
tempo de curso seja de dois anos.
O candidato deverá enviar à secretaria da Regional os seguintes
documentos: Curriculum Vitae com
comprovantes; documento comprobatório atestando cinco anos de prática na especialidade ou dois anos
completos de estágio, residência ou
pós-graduação em Endocrinologia
(original ou xerox autenticado); comprovante de inscrição no Conselho
Regional de Medicina (xerox autenticado); comprovante de inscrição no
26º Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia; duas fotos
3x4; preencher a ficha de inscrição e
efetuar o pagamento do preço fixado
para prestação do exame.
No que se refere às provas, serão
duas: Uma prática e outra escrita.
A prática tem caráter eliminatório,
deve ser realizada até 45 dias antes
da escrita, em data a ser marcada
por cada Regional da Sociedade (até
22 de setembro de 2004). Já a escrita
ocorrerá no dia 6 de novembro, às
14h, no local do 26º CBEM. Esta
terá três horas de duração, com 100
questões de múltipla-escolha.
O candidato que não obtiver um
número de 60 pontos em cada uma
das provas será eliminado, sendo

que a prova prática só terá valor
como pré-requisito à prova escrita.
A nota da prática não será computada para o cálculo da nota final.
No programa, biologia molecular; neuroendocrinologia, tireóide,
paratireóide, supra-renal, gônadas,
pâncreas endócrino, obesidade, dislipidemia, endocrinologia básica e
métodos diagnósticos.

Endocrinologia Pediátrica

T

ambém no período entre 3 e
17 de maio de 2004, estarão
abertas as inscrições para obtenção de Título de Especialista com
Certificado de Atuação em Área de
Endocrinologia Pediátrica (CAAEP),
atendendo às determinações e às
normas da AMB.
Para os que já possuem o Título
de Especialista em Pediatria (TEP),
é necessário ter residência ou Curso de Especialização em Serviço
de Endocrinologia Pediá trica ou
Endocrinologia com atuação na área
pediátrica, com duração mínima de
dois anos ou cinco anos de atuação
comprovada em endocrinologia pediátrica ou Pós-Graduação sensu
strictu com tese ou dissertação defendidas, versando sobre tema de
Endocrinologia Pediátrica, ou dois
anos de atividade docente em Endocrinologia Pediátrica em Instituições
Universitárias ou Instituições de
Ensino cadastradas no MEC. Vale
lembrar que não poderão se inscre-

ver os médicos cursando seu último
ano de residência ou estágio.
Os que já têm o TEEM, podem
se inscrever diretamente após comprovação da titulação. Não poderão
concorrer os médicos cursando seu
último ano de residência ou estágio
e também os que não possuam TEP
ou TEEM.
Para se inscrever, o candidato
deve enviar à Secretaria Nacional
da SBEM os seguintes documentos: Curriculum Vitae com comprovantes; documento comprobatório
atestando cinco anos de prá tica
na especialidade ou dois anos completos de está gio, residência ou
titulação da pós-graduação constando o nome da tese ou dissertação
(xerox autenticado); comprovante
de inscrição no Conselho Regional
de Medicina (xerox autenticado);
comprovante de inscrição no 26º
CBEM; uma foto 3x4; ficha de inscrição, devidamente preenchida,
acompanhada de taxa de inscrição.
As mesmas regras acima citadas
para as provas do TEEM (por exemplo: haverá prova prática e escrita)
valem para a da Endocrinologia Pediátrica. O programa, no entanto, é
diferente e abordará temas, como
Crescimento; Diferenciação Sexual;
Doenças Metabólicas e Genética
em Endocrinologia Pediátrica, entre
outros.
Leia os editais,
na íntegra, no site da SBEM:
www.endocrinologia.org.br
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Boa Notícia para o Combate
à Obesidade Infantil
A

caba de ser aprovado (no
dia 2 de março), pela Comissão de Educação do Senado,
o projeto de lei da senadora Lúcia
Vânia, do PSDB-GO, que obriga a
propaganda comercial e o rótulo
dos refrigerantes a conterem advertência sobre os problemas que
podem ser causados à saúde no
caso do consumo excessivo desses
produtos.
Apesar de o projeto ainda precisar ser discutido na Comissão de
Constituição e Justiça e na Comissão de Assuntos Sociais, a senadora
considera o fato como a primeira
vitória do Legislativo na luta contra
a obesidade infantil. “O Poder Judiciário e o Ministério Público já estão

fazendo a sua parte. O Senado deu
um passo importante com a aprovação de nosso projeto na Comissão
de Educação. Falta o Executivo adotar uma política pública para a questão nutricional”, afirmou, acrescentando que a obesidade já atinge 15%
das crianças brasileiras.
De acordo com um dos estudos
– o da Universidade Federal de São
Paulo – 50% das propagandas de
alimentos, veiculadas na televisão
brasileira, referem-se a produtos
com alta taxa de gordura ou açúcar.
Dessa forma, crianças que assistem
a mais de quatro horas por dia de
televisão têm uma probabilidade
88% maior de se tornarem obesas.
A senadora lembrou que a Justi-

ça de São Paulo já deu ganho de
causa ao promotor João Lopes Guimarães Júnior, que entrou com uma
ação contra os fabricantes de refrigerantes. O promotor baseou seu
argumento no Código de Defesa do
Consumidor, que proíbe publicidade
que induza alguém a se comportar
de forma prejudicial à sua saúde.
Além disso o Código impede qualquer empresa de ser aproveitar da
deficiência de julgamento e experiência da criança para vender um
produto.
Leia, nas páginas 8 e 9, reportagem sobre algumas
das várias ações que a SBEM vem promovendo em
torno da alimentação saudável. Outras informações sobre o tema podem ser encontradas no site
da SBEM: www.endocrinologia.org.br
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Um Jovem Sempre Presente
Foto: Arquivo SBEM

Sandra Malafaia

M

esmo ainda aos 31 anos
de idade, o Dr. Josivan
Lima é um dos consultores mais ativos do site da SBEM, está sempre
presente em eventos nacionais e internacionais e já escreveu dois livros
na área endócrina. Atualizado nas
últimas pesquisas científicas, esse
potiguar do Rio Grande do Norte vem
de uma família de médicos, tem três
filhos e já conquistou o respeito da Endocrinologia brasileira. Leia a seguir
sua entrevista para a Página Azul.
Folha da SBEM – O que mais o fascina no trabalho como endocrinologista e qual a sua área de atuação
dentro da especialidade?
Dr. Josivan – O extremo poder de
um hormônio é o que mais me atrai
na Endocrinologia e a possibilidade
de, pelo menos em parte, poder
controla-lo é fascinante. Apesar
de ser um endocrinologista geral,
tenho preferência por diabetes e
dislipidemias.
Folha da SBEM – O que tem a dizer
sobre a campanha Escola Saudável,
promovida pela SBEM, já que os
maus hábitos alimentares são nocivos, principalmente, no desencadeamento do diabetes?
Dr. Josivan – Mudanças no estilo de
vida são fundamentais para qualquer tratamento do diabético. Os
maus hábitos alimentares adquiridos na escola realmente têm contribuído significativamente para o
aumento na incidência de obesidade
infantil. As crianças obesas serão
futuros diabéticos, hipertensos, dislipidêmicos, cardiopatas. Em nosso
livro sobre obesidade, direcionado
a leigos (“Manual do Gordo”), achei
fundamental colocar um capítulo

Dr. Josivan Lima

alertando sobre a crescente prevalência de obesidade na infância e
como preveni-la. Iniciativas como
o programa “Escola Saudável” são
elogiáveis e devem ser copiadas.
Folha da SBEM – Quando e onde se
formou em Medicina?
Dr. Josivan – Em 1995, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A especialização em Endocrinologia se deu no Hospital Agamenom
Magalhães, em Recife.
Folha da SBEM – Fez alguma curso
no exterior? Qual (ais) e por quê?
Dr. Josivan – Fiz a complementação
da minha especialização no City Hospital, em Nottingham, Inglaterra, durante seis meses. Fiquei também um
mês no Royal Free Hospital, em Londres. Acho que a especialização no
exterior é uma experiência de vida
enriquecedora, uma chance para
nos aprimorarmos tecnicamente
em um centro mais avançado. Além
disso, fazemos bons amigos e eternos orientadores, sempre dispostos
a discutir um caso ou a ler e sugerir
correções em um trabalho científico
que estejamos preparando.
Folha da SBEM – Participou de algum trabalho ou pesquisa?

Dr. Josivan – Durante o período em
Recife, estudamos dados epidemiológicos na área de diabetes tipo 2.
Na Inglaterra, avaliamos os resultados da terapia do iodo radioativo
no tratamento do hipertireoidismo,
bem como participamos de trabalho
na área de Pé Diabético. De volta ao
Brasil, nos concentramos na área de
lipemia pós-prandial, com alguns
trabalhos concluídos e publicados e
outros em andamento. Atualmente,
estou fazendo doutorado na área de
pulsatilidade de gonadotrofinas em
pacientes com obesidade mórbida.
Folha da SBEM – Dentro de sua atuação científica, que peso considera
ter a participação em congressos
internacionais?
Dr. Josivan – Os congressos internacionais são bastante proveitosos e
antecipam as novidades que encontramos nos congressos brasileiros.
Gosto sempre de participar, principalmente, do meeting da Endocrine
Society.
Folha da SBEM - Qual sua expectativa de futuro dentro da Endocrinologia?
Dr. Josivan -A Endocrinologia é uma
especialidade em expansão. Novos
medicamentos e abordagens diagnósticas diferenciadas com exames
mais sensíveis facilitam o manuseio
das endocrinopatias. As pesquisas,
principalmente na área de Endocrinologia cardiovascular, têm progredido muito nos últimos anos e a
minha expectativa é de um futuro
promissor, principalmente nas áreas
de fisiopatologia e de prevenção.
Entretanto, devemos ficar atentos
com relação à s nossas áreas de
atuação, pois estão, cada vez mais,
sendo repartidas com outras especialidades.

PÁGINA AZUL
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As Campanhas Públicas da SBEM
Foto: Arquivo Pessoal

B

astante empenhada em
suas campanhas públicas, como a do “Osso Saudável”
e o “Projeto Escola Saudável”, a
SBEM foi convidada pelo Ministério
da Saúde a colaborar na elaboração
da proposta de melhorias no estilo
de vida de cada cidadão. A iniciativa
faz parte de uma estratégia global da
Organização Mundial de Saúde para
combater Doenças Crônicas Não
Transmissíveis (DCNTs). A seguir,
saiba como estão essas campanhas
da Sociedade.
“Osso Saudável” – Única Sociedade
brasileira a realizar um simpósio
no Congresso Mundial de Osteoporose, que acontecerá de 14 a 18 de
maio, no Rio de Janeiro, a SBEM
tem promovido várias ações nesta
área da Endocrinologia.
Preocupada com o avanço da
osteoporose no Brasil, a Sociedade
passou a compor, ano passado, a
Câmara Técnica da Cadeia Produtiva
do Leite. Também foi a primeira
vez que uma entidade médica participou de uma câmara técnica do
Ministério da Agricultura. A Campanha Osso Saudável – cujo objetivo é
estimular o brasileiro a ingerir mais
leite e derivados, na tentativa de
prevenir a osteoporose – vem de
encontro a esse movimento.
Segundo o Dr. João Lindolfo Borges, tesoureiro adjunto da SBEM (e
membro da diretoria da Sociedade
Internacional de Densitometria Clínica – ISCD – e Physician of the Year,
em 1999), a troca da ingestão de leite por refrigerantes é preocupante.
Ele ressalta que a diferença existente entre a recomendação de ingesta
de cálcio e o consumo habitual das
crianças, especialmente entre 9 e 18
anos de idade, é substancial.

Dr. João Lindolfo Borges

“A SBEM está implantando a
Campanha Osso Saudável porque
é necessário informar à população
sobre a importância de promover a
saúde óssea durante os primeiros
anos de vida, a infância e a adolescência, dando enfoque especial aos
alimentos ricos em cálcio, como o
leite e derivados” explica o Dr. João
Lindolfo, acrescentando que, para
isso, é fundamental um processo
educativo, que deve ser exercido
no dia-a-dia das escolas, clubes
e dos próprios pais, envolvendo
a todos em hábitos de vida mais
saudáveis.
O tesoureiro adjunto da SBEM
também explica que, por outro lado,
a campanha procura promover, precocemente, maior detecção de pacientes com risco para a osteoporose, a fim de orientá -los para a
prevenção.
Entre as estratégias da campanha
estão a criação de um guia alimentar
baseado nas recomendações da
ingesta adequada de cálcio por faixa
etária, distribuição de cartazes e

Foto: Celso Pupo

Dr. Gustavo Caldas

folhetos em todo o País, colocação
de uma “logo” em rótulos e embalagens de alimentos ricos em cálcio
e organização de simpósios satélites
de prevenção da osteoporose em
congressos médicos.
“Escola Saudável” – Segundo o Dr.
Gustavo Caldas – que iniciou, em
2001, o Projeto Escola Saudável,
na SBEM Regional Pernambuco – o
sucesso da extensão da campanha,
englobada ano passado pela SBEM
Nacional para estendê-la a outras
regiões, ainda este ano, vem promovendo grande entusiasmo nos
estados brasileiros.
“Em março, as Regionais estarão
recebendo os kits, que compõem
um álbum ilustrado e material educativo para ser trabalhado, neste
primeiro semestre, nas escolas. Em
julho, no EndoRecife, teremos a primeira avaliação do projeto e início
da segunda fase já ampliada em
todo Brasil”, afirma o endocrinologista.
Também responsável pelas cam-

panhas públicas da SBEM, O Dr.
Gustavo pôs o site da Sociedade à
disposição para definir as ações e
divulgar a Estratégia Global de Promoção da Alimentação Saudável e
Incentivo ao Consumo de Frutas e
Hortaliças.
Em fevereiro deste ano, início
das aulas escolares, alguns estabelecimentos de ensino do Rio de
Janeiro já começaram a caminhar

em direção à melhor alimentação
de seus alunos. A Primeira Vara da
Infância e da Juventude publicou
uma lista com 35 alimentos a serem
banidos das cantinas das escolas,
como refrigerantes, salgadinhos,
hambúrgueres, entre outros.
Embora a listagem dos produtos tenha sido confeccionada pelo
4º Conselho de Nutrição do Rio de
Janeiro e pelo Instituto de Nutrição
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Annes Dias, a SBEM Regional Rio de
Janeiro já se manifestou, afirmando a intenção de juntar esforços
em prol do projeto. “Queremos dar
apoio ao movimento, pois nossos
interesses são os mesmos”, disse
a Dra. Maria Alice Bordallo, vicepresidente da SBEM-Rio. Mais informações sobre as campanhas podem ser obtidas no site da SBEM:
www.sbem.org.br
Foto: Celso Pupo

Rio Sedia Mundial de Osteoporose
O Brasil – mais precisamente o
Rio de Janeiro – foi o local escolhido pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) para sediar o
Congresso Mundial de Osteoporose, que será realizado de 14 a
18 de maio deste ano. Presidido
pelo reumatologista brasileiro,
Rubem Lederman, o evento concederá taxa de inscrição reduzida
para médicos latino-americanos.
A última edição do congresso
aconteceu em 2002, em Lisboa,
com mais de cinco mil participantes.
Segundo a Fundação Internacional de Osteoporose (IOF), a
América Latina vai passar, nos
próximos anos, por um significativo aumento do número de
fraturas osteoporóticas, em com-

paração a outras regiões do mundo. Só no Brasil, a estimativa é de
que apenas 2% dos 15 milhões de
portadores da doença recebem o
tratamento adequado. Esta foi a
razão da escolha do Rio de Janeiro
para sediar o evento, nesta, que é a
década do osso, conforme definiu
a OMS.
Para receberem o desconto de
cerca de 50%, os participantes da
América Latina devem se inscrever
até o dia 13 de abril. Eles também

contarão com um curso especial, nos dias 12 e 13 de maio,
de habilitação em densitometria
óssea, dirigido pela Sociedade
Brasileira de Densitometria Clínica (SBDens) e pela Sociedade
Internacional de Densitometria
Clínica (ISCD). Também especialmente dedicado aos profissionais
de saúde da região, haverá um
seminário, intitulado “Como Tornar o Diagnóstico e o Tratamento
mais Acessível na América Latina
e Mundialmente?”, no dia 14 do
mesmo mês.
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ICE 2004: Mais Tempo
para Envio de Trabalhos

PANORAMA INTERNACIONAL

A

12ª edição do International Congress of Endocrinology, que acontecerá de 31 de
agosto e 4 de setembro, no Lisbon
Congress Centre CCL, em Portugal,
teve o prazo para envio dos trabalhos prorrogado. Agora, os participantes terão até o dia 1º de abril
para fazê-lo, acessando
o www.ice2004.com.
Também já estão
confirmados os 12 palestrantes brasileiros
que participarão do ICE
2004. São eles: os doutores Alfredo Halpern; Rui

Maciel; Claudio Kater, editor-chefe
dos Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia; Francisco
Bandeira, presidente da Comissão do
TEEM; Mônica Gadelha; Jorge Luiz
Gross; Marcello D. Bronstein; Berenice Bilharinho de Mendonça, presidente do Departamento de Adrenal
da SBEM; Bruce Duncan; Geraldo
Medeiros-Neto; Magnus R. Dias da
Silva; e Mario Saad.
É bom lembrar que os preços
estão mais acessíveis do que no
local do evento, somente para os
que fizerem as inscrições entre 15
de fevereiro e 30 de junho.

International Scholars
Program: Critérios de
Seleção

ou básica; desejar trabalhar em laboratório de referência no exterior
por um período de 2 a 3 anos. Além
disso, o interessado deve retornar,
obrigatoriamente, ao Brasil após
o período de treinamento; desejar
estabelecer um relacionamento
formal com o laboratório de pesquisa no exterior, no qual foi treinado. Nesse caso, o mentor viria
ao Brasil promover a assistência
inicial e, a longo prazo, até que seu
laboratório ou linha de pesquisa
possa desenvolver-se sem a ajuda
externa. O candidato ainda deve
ter forte recomendação de seus
mentores.
Para concorrer, é preciso enviar,
até o dia 31 de março, a seguinte documentação para a sede da SBEM
Nacional - SEPS 713/913 Lote E, Sala
B, CEP: 70390-35: curriculum vitae
(o modelo está disponível no site
da SBEM – www.endocrino.org.br);
objetivos em relação ao período de
treinamento; e lista de laboratórios,
com a área de pesquisa na qual
deseja trabalhar.

O Projeto International Scholars
Program tem como objetivo reconhecer pesquisadores com potencial de liderança, nas áreas
de ciência b á sica e clínica em
Endocrinologia, para promover
e facilitar o desenvolvimento de
suas carreiras profissionais. O
Brasil foi escolhido, no ano passado, para inaugurar o projeto, tendo
seis pesquisadores já atuando
em laboratórios de ponta. Mais
três candidatos serão escolhidos
pela SBEM, ainda este ano, para
participarem do programa.
Os interessados devem cumprir os seguintes requisitos: ser
investigador jovem (médico ou
pesquisador na área de saúde) nos
primeiros cinco anos de trabalho
profissional ou em treinamento
para doutorado ou pós-doutorado;
ter perfil intelectual privilegiado,
com prática em pesquisa clínica

Endocrine Society:
Chamada para
as Inscrições

“O

besidade, Endocrinologia e o Futuro”é
o tema da 86ª edição do Annual
Meeting of the Endocrine Society,
que será realizada de 16 e 19 de
junho, em Nova Orleans. Serão 300
palestrantes, que se dividirão em
68 simpósios, 140 Meetings the Professor, 14 sessões plenárias, além
de mais de 2000 apresentações de
pôsteres. Quem tiver interesse, o
prazo para inscrições com desconto
vai até o dia 23 de abril. As tabelas
de preços para todas as categorias
estão disponíveis no www.endosociety.org.

Presença Brasileira no
ISCD 2004 Annual
Meeting
De 28 de janeiro a 1º de fevereiro,
aconteceu, em Miami, o encontro
anual da International Society for
Clinical Densitometry (ISCD). Um
dos destaques da programação
foi um simpósio internacional,
com foco na América Latina, com
dois brasileiros e uma argentina. O
Dr. Francisco Bandeira, presidente
da Comissão do TEEM, abordou
o hiperparatireoidismo. Já o tópico sobre deficiência de vitamina
D foi discutido pela Dra. Marise
Lazaretti, 2ª tesoureira da SBEM
Regional São Paulo. O simpósio
esteve sob a coordenação do Dr.
João Lindolfo Borges, tesoureiro
adjunto da SBEM Nacional. O médico ainda falou em uma conferência, abordando o tema “Novas
Terapias no Tratamento da Osteoporose”, destacando as novas
drogas a serem lançadas.
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Você Já Navegou pelo Novo Site da SBEM?
Cristina Dissat

F

oram semanas de muito
trabalho até que o projeto
ficasse pronto. A nova proposta é o
resultado de um estudo detalhado
feito pela atual diretoria da SBEM
Nacional, Comissão de Comunicação
Social (CCS) – Dra. Valéria Guimarães,
Dr. Ricardo Meirelles, Dr. Cláudio Kater, Dr. Severino Farias e Dr. Balduíno
Tschiedel - e equipes de conteúdo
(Informed) e programação (FDW).
Nesta avaliação foram observados o crescimento da visitação – que
atualmente está em cerca de 700.000
page views/mês –, o volume de informação que o site vem recebendo nos
últimos meses e o resultado de uma
enquete online (com cerca de 150
questionários respondidos).

Estão no ar: 26 notícias, em geral;
24 comunicados oficiais; 26 reportagens na Folha Online; 12 pressreleases; 8 editoriais e dezenas textos direcionados ao público leigo,
nas áreas de tireóide, diabetes, obesidade, aterosclerose, endocrinologia feminina e endocrinologia pediátrica. Isso sem contar: agenda
atualizada, serviços credenciados,
testes de avaliação para o Título de
Especialista, etc.
Com tanta informação, era preciso redistribuir todo o material (veja
o infográfico).
Detalhes Importantes – Além do
conteúdo e arquitetura de informação, outros pontos entraram nas
discussões e foram implementados.
Entre eles estão a criação de uma

página de abertura, com definição
do perfil do usuário; ativação da
área restrita; uso de ícones; desenvolvimento de mecanismo de busca
exclusivo do site; cadastramento de
usuários para o envio de informativos online etc. Na home foi criada
uma nova redistribuição das chamadas. São cinco para os médicos
e profissionais de saúde - onde as
mais recentes ficam em destaque
-, duas para o público leigo e duas
para os jornalistas.
O trabalho continua em desenvolvimento permanente, por isso
não deixe de dar a sua contribuição
pelo info @endocrinologia.org.br
e ajude a divulgar o site da SBEM
– www.endocrinologia.org.br - o
ponto de encontro da endocrinologia brasileira.

Identificação da
área do site onde
o usuário está
O Perfil do
Usuário serve
para você chegar
mais rápido ao
link de sua
preferência

Cadastramento
para receber,
via email, os
Informativos
SBEM

Aqui ficam
disponíveis os
5 textos mais
recentes

Acesso a todos
os textos
publicados
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26º CBEM: Novos Convidados
e Temas Definidos
A

organização do 26º Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia (CBEM),
cuja presidência está a cargo da Dra.
Marisa Coral, já confirmou a vinda
de mais cinco convidados estrangeiros, além dos sete divulgados
na última edição da Folha da SBEM.
São eles: os doutores Patrick Roger
e Tania Mazzuco, ambos da França;
Roger Bouillon, da Bélgica; Ali Foster, da Inglaterra; e Jens Christiansen, da Dinamarca. O evento será
realizado de 6 a 10 de novembro, no
Centro de Convenções Centro Sul,
em Florianópolis – Santa Catarina.
Integrando a programação científica do 26º CBEM, no primeiro dia do
evento será realizado o X Workshop

Nacional sobre Pé Diabético, com
participação especial da professora
Alea Foster, do King’s College Hospital, em Londres (UK). Com o objetivo de abranger todas as áreas da
Endocrinologia, já foram definidos
15 temas a serem abordados, entre
eles Fisiologia Endócrina: do Feto ao

Idoso; Sinalização Celular na Síntese
e Liberação Hormonal; Gonadotrofinas nas Diversas Fases da Vida;
Síndromes Clínicas e Laboratório
na Neuroendocrinologia; Doenças
Ósseo Metabólicas; e Transporte
Reverso do Colesterol: Conceito e
Importância.

Comissão do TEEM
Tem Novo Presidente

E

m função de ter assumido
a coordenação do Curso
de Medicina da UFPR, o Dr. Hans
Graf teve de deixar a presidência
da Comissão do Título de Especia-

lista em Endocrinologia e Metabologia mas continuará atuando como
membro da CTEEM. Quem acaba de
assumir o cargo de presidente é o
Dr. Francisco Bandeira.
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Integração no XII SINE

O

XII Simpósio Internacional de
Neuroendocrinologia, realizado de 19 a 21 de março, no Blue
Tree Convention – Ibirapuera, em
São Paulo, promete repetir o sucesso de sua última edição, com
uma integração entre neurocirurgiões. Na presidência do evento estão
as doutoras Nina Rosa Musolino
(Comissão Organizadora) e Mônica
Gadelha (Comissão Científica).
Especialmente voltado a endocrinologistas, neurocirurgiões, ginecologistas, estudantes e residentes
que lidam com as patologias da
região hipotálamo-hipofis ária, o
XII SINE programou simpósios com
vários temas, entre eles, no dia 19,
estão: “Problemas Diagnósticos”
(presidido pelo Dr. José Gilberto
Vieira – SP); “Hiperprolactinemia”
(presidido pela Dra. Mônica Gadelha
– UFRJ/IEDE-RJ); e “Eixo Somatotrófico em Adultos” (presidido pelo
Dr. Luís César Povoa – IEDE – RJ).
De acordo com a Dra. Nina, o
evento conta ainda com espaço para
apresentação oral de temas livres em
todos os simpósios. Um coquetel de
confraternização, com lançamento
do livro “Fisiologia e Fisiopatologia
do Hormônio de Crescimento”, de
Arthur Cukiert e Bernardo Liberman,
encerra o primeiro dia do evento.
No dia 20, às 8h15, tem a abertura
do Dia de Integração com a Neurocirurgia, com conferência do Dr.
Edward Laws (da University of Virginia – USA), intitulada “Extensive
Personal Experience in the Surgical
Management in Pituitary Tumors”.
Entre os destaques do segundo dia
do evento, os simpósios “Clinically
Non-Functioning Adenoma”, com o
Dr. Mark Molitch (da Northwestern
University – USA); “Experiência com
Sandostatin LAR no Brasil”, com as
presidentes do XII SINE; e “Diag-
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nóstico e Tratamento da Doença de
Cushing”, com o Dr. Cláudio Kater,
editor dos Arquivos Brasileiros de
Endocrinologia & Metabologia.
No dia 21, o Dr. Lúcio Vilar, presidente da SBEM Regional Pernambuco, aborda o tema “Tratamento
da Acromegalia com Cabergolina”;
a Dra. Ana Claudia Latronico fala
sobre “Aspectos Moleculares dos
Distúrbios do Eixo; enquanto o Dr.
Carlos Longui, presidente do Departamento de Endocrinologia Pediátrica da SBEM, discorre sobre “Uso
do GH na Baixa Estatura Idiopática”.
No encerramento do XII SINE haverá
discussão de dois casos clínicos.

Síndrome Metabólica

A

Regionais Ceará da SBEM –
presidida pela Dra. Adriana Costa e Forti – e da SBD, cuja presidência
é do Dr. Renan Montenegro, promovem um Simpósio sobre Síndrome
Metabólica. O evento será realizado
no Caesar Park Hotel, em Fortaleza,
de 20 a 22 de maio deste ano.
De acordo com a programação
científica preliminar, haverá um curso sobre aterosclerose (o primeiro
de uma série de outros itinerantes,
promovido pelo recém-criado Departamento de Aterosclerose da
SBEM) e uma conferência sobre
a Síndrome, em que serão abordados temas, como Conceituação –
Síndrome de Resistência Insulínica
e Parâmetros Diagnósticos da SRI.
Além disso, o evento contará com
simpósios sobre a Síndrome Metabólica em várias disfunções.

EndoRecife’2004

D

e 8 a 11 de julho, será realizado o
EndoRecife’2004, no Summerville Beach Resort, na praia de Porto
de Galinhas, a 60 km de Recife. Com
enfoque predominante em aspectos

clínicos, abordará as novas questões
sobre diagnóstico e tratamento dos
distúrbios endócrinos.
O evento, que contará com a participação de 30 especialistas nacionais, já tem seis convidados estrangeiros com presença confirmada: os
doutores Annamaria Colao (Itália);
David Mattheus (Inglaterra); Carlos
E. Coelho (EUA); George Kahaly
(Alemanha); Mark Sperling (EUA); e
Peter Trainer (Inglaterra).

II Endoamazon

A

SBEM Regional Amazonas organiza o II Endoamazon, Congresso Amazônico de Endocrinologia
e Diabetes, com o propósito de reunir
especialistas das mais diversas áreas
da Endocrinologia e integrar os profissionais da Amazônia ao restante
do País. O evento será realizado entre
os dias 19 e 21 de agosto no Tropical
Hotel, em Manaus e a abertura será
feita pela Dra. Valéria Guimarães,
presidente da SBEM Nacional.

I Endorio

A

gosto também é o mês do I
Endorio. A principal atividade
da Regional Rio de Janeiro, presidida pelo Dr. Luiz Henrique de Gregório, está com sua programação bem
adiantada. O evento, conhecido como
o da “Integração do Rio de Janeiro”,
realizou uma grande reunião, onde
estiveram presentes representantes
dos seis principais Serviços de Endocrinologia do Rio, credenciados
pela SBEM. Os especialistas definiram o formato e tópicos da grade de
programação científica.
Segundo o Dr. Luiz Henrique de
Gregório, a proposta é ter um encontro eminentemente prá tico e
regional. Em breve, no site da Regional da SBEM-Rio, os temas serão
divulgados.
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MARÇO 2004

JUNHO 2004

● XII Simpósio Internacional de
Neuroendocrinologia

● 64th ADA Scientific Sessions

Data: 19 a 21
Local: Blue Tree Convention – Ibirapuera
Informações: Site: www.sine2004.com.br,

e-mail: sine@somaeventos.com.br

ABRIL 2004
● VI Congresso Paulista de Diabetes e
Metabolismo
Data: 29/4 a 2/5
Local: Campos do Jordão Arts & Convention

Center – Campos do Jordão, SP
Informações: Eventus Planejamento e Organização – Rua Marquês de Itú, 408, cj.
34/35, CEP: 01223-000, São Paulo, SP,
Tel.: (11) 3361-3056, Fax: (11) 3361-3089,
site: www.eventus.com.br/diabetes, e-mail:
diabetes@eventus.com.br

MAIO 2004
● IOF World Congress on Osteoporosis
Data: 14 a 18
Local: Riocentro – Rio de Janeiro, RJ
Informações: IOF – E-mail:

info@osteofound.org, site:
www.osteofound.org

● 13th European Congress on Obesity
Data: 26 a 29
Local: Prague Congress Centre, Praga –

Republica Checa
Informações: Guarant Ltd. – Opletalova 22,
Prague 1, 110 00. Tel: + 42 2 8400 1444, Fax:
+ 42 2 8400 1428, e-mail: eco@guarant.cz,
site: www.eco2004.cz

Data: 4 a 8
Local: Orange County Convention Center –

Orlando, Flórida
Informações: ADA – Tel.: 800 232-3472, Fax:
+ 70 3549-1715, site: www.diabetes.org
● XI Encontro Brasileiro de Tireóide
Data: 10 a 13
Local: Vitória, ES
Informações: MS Eventos – Tel: (27) 320-3776,

e-mail: mseventos@mseventos.com.br
● ENDO 2004
Data: 16 a 19

Local: Morial Convention Center , New Orle-

ans, LA

Informações: www.endo-society.org

JULHO 2004
● EndoRecife 2004
Data: 8 a 11
Local: Summerville Beach Resort, praia Porto

de Galinhas, PE
Informações: Tel.: (81) 3423-1300

AGOSTO 2004
● II ENDO Amazon
Data: 19 a 21
Local: Manaus, Amazonas

Informações: SBEM – AM – Tel.: (92)
232-8068 / 9991-8925

● 12th International Congress of
Endocrinology
Data: 31 a 4/09
Local: Feira Internacional de Lisboa – Portu-

gal

Informações: K.I.T. – Kurfürstendamm 71,

D-10709 Berlin. Tel: + + 49 30 246 03
301, Fax: + + 49 30 246 03 310, e-mail:
info@ice2004.com, site: www.ice2004.com

SETEMBRO 2004
● XII Congresso Latino-Americano de
Diabetes
Data: 26 a 29
Local: Gran Meliá WTC Convention Center –

Av. das Nações Unidas, 12559, São Paulo,
S.P.
Informações: Meeting Eventos (tratar com
Fernanda) – Tel.: (11) 3849-0379, site:
www.meetingeventos.com.br, e-mail:
info@meetingeventos.com.br

NOVEMBRO 2004
● 26º Congresso Brasileiro de
Endocrinologia e Metabologia
Data: 6 a 10
Local : Centro de Convenções Centro Sul –

Florianópolis, SC
Informações : Oceano Eventos - Rua Presidente Coutinho, 311, sala 808, Bl. B,
Tel./Fax: (48) 222-3985 / 322-1021, site:
www.congressoendocrinologia.com.br,
e-mail:
oceanoeventos@oceanoeventos.com.br

● Endo Rio
Data: 23 a 25
Local: Hotel Intercontinental, Rio de Janeiro
Informações: Site: www.jz.com.br, Tel.: (21)

2266-9197

Estes e outros eventos podem ser acessados no site da
SBEM
www.sbem.org.br ou
www.endocrinologia.org.br
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