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Ética e Defesa Profissional
●  A Comissão de Ética e Defesa Pro-
fissional é uma das mais recentes 
criações da SBEM Nacional. Na colu-
na SBEM Informa estão os objetivos 
do grupo. Pág. 5

Departamento de Diabetes
●  Em março, a SBEM implementou o 
Departamento de Diabetes. Uma das 
principais funções é a redação das 
Diretrizes e, para isso, foi criada uma 
Força Tarefa.  Pág. 13

LEIA NESTA EDIÇÃO

Revalidação do TEEM
●  Depois de muitas reuniões, estão 
definidas as principais regras para a 
pontuação que revalidará o Título de 
Especialista em Endocrinologia e Me-
tabologia.  Pág. 11

 

A data já está marcada na agen-

da – 6 a 10 de novembro – e, 

para que a participação no even-

to seja tranqüila, é fundamental 

ficar atento aos prazos de ins-

crições, trabalhos e prêmios. Na 

página 12, confira estas e outras 

informações importantes.

Brasileiros no ICE 2004; Simpósio no Mundial de 
Osteoporose; artigo no The New England Jour-
nal of Medicine, do Dr. José Maria Correia Lima 
e Silva (Foto) e participação no livro Endocrino-
logy. É a presença brasileira no cenário interna-
cional.  Pág. 16

Presença Internacional
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A SBEM em Consonância
com os Novos Tempos

N estes primeiros meses 
de 2004 a SBEM conti-

nuou seu trabalho. Foi criado o De-
partamento de Diabetes, que já está 
estruturado e em pleno funciona-
mento. Sua primeira grande tarefa é 
a de escrever as Diretrizes da doen-
ça no Brasil. Também acabamos de 
montar a Comissão de Ética e Defe-
sa Profissional, que vai atuar sempre 
que for necessário no interesse de 
nossos pacientes e de todos os nos-
sos associados.

Esforços da Diretoria Nacional e 
do Comitê Internacional da SBEM 
conseguiram firmar uma nova par-
ceria com a Sociedade Americana de 
Endocrinologia. Agora, ao se asso-
ciar ao Endocrine Society, o endocri-
nologista brasileiro, terá uma série 
de benefícios: anuidade de 70 dóla-
res, acesso online gratuito às suas 
três revistas, descontos para partici-
par de eventos patrocinados pela En-
docrine Society e para adquirir peri-
ódicos impressos. 

Outra grande novidade é a in-
dexação dos nossos “Arquivos” 
(ABE&M) no Index Medicus/Medli-
ne. Uma luta de muitos anos. Uma 
prova da qualidade técnica da nos-
sa revista e da competência dos nos-
sos profissionais. Voltaremos em 
breve a este assunto para relatar, 
com detalhes, a história deste gran-
de marco para a SBEM.

Saindo das quatro paredes da 
nossa entidade, lideramos o movi-
mento das Sociedades médicas em 
defesa da Estratégia Global da OMS 
para Alimentação Saudável e Ativi-
dade Física. Você deve ter acompa-
nhado, em nosso site, o caminho que 
a SBEM e a ABESO estão percorren-
do para convencer o Governo Brasi-
leiro a apoiar a estratégia para com-
bater a obesidade no mundo. A cam-

panha teve amplo apoio da imprensa 
brasileira. Fizemos um manifesto e 
conseguimos, através da Frente Par-
lamentar de Saúde, levar o debate 
para o Poder Legislativo. Como Pre-
sidente da SBEM, e em nome de to-
das as Sociedades que assinaram o 
manifesto, tivemos uma significativa 
participação em defesa da Estratégia 
Global na audiência pública realizada 
pela Comissão de Seguridade Social 
e Família, da Câmara dos Deputados. 
Como resultado imediato, esta Co-
missão Permanente aprovou indica-
tivo ao Governo Brasileiro no sentido 
de apoiar integralmente aquele do-
cumento. Ao escrever esse editorial 
torço para que na Assembléia Geral 
da OMS, marcada para o dia 17 deste 
mês, o Governo Brasileiro priorize a 
saúde dos brasileiros.

Independentemente deste resul-
tado, entretanto, a SBEM vai conti-
nuar a trabalhar para conter o avan-
ço da obesidade infantil, que tripli-
cou nos últimos 20 anos no País. 
Hoje, quase 15% das crianças brasi-
leiras têm excesso de peso e 5% são 
obesas. Temos conhecimento, com-
petência e experiência para entrar 
nessa luta. E é com muita satisfa-
ção que anuncio aqui: estamos com 
tudo pronto para, em parceria com a 
ABESO e a Sociedade Brasileira de 
Pediatria, lançar o programa Escola 
Saudável em todo o país. As Regio-
nais da SBEM já estão recebendo os 
kits com o material que vai servir de 
base para as parcerias nos Estados 
e o início do treinamento dos profis-
sionais. Procure sua Regional. Par-
ticipe. Vamos juntos ajudar a criar 
uma geração de brasileiros mais 
saudáveis. 

Valéria Guimarães
Presidente da SBEM
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Sandra Malafaia

E le foi para a Suécia com a 
intenção de ficar um ano, 

mas acabou permanecendo quatro 
para fazer o doutorado. Aos 39 anos, 
o Dr. César Luiz Boguszewski, pre-
sidente do Departamento de Neu-
roendocrinologia da SBEM, afirma 
ter escolhido a Endocrinologia antes 
mesmo de pensar em fazer Medici-
na. “As opções eram: endócrino ou 
endócrino”, brinca. Em meio ao XII 
Simpósio Internacional de Neuroen-
docrinologia (XII SINE), que aconte-
ceu no mês de março, em São Paulo, 
o especialista concedeu entrevista 
para a Página Azul.

Folha da SBEM – É comum o estu-
dante escolher primeiro a profissão 
e só depois ter certeza da especiali-
dade que vai seguir. Por que não foi 
assim com você?
Dr. César – O segundo grau, em Curi-
tiba, era profissionalizante e eu es-
colhi a área de saúde. Tive que fazer 
um trabalho de grupo sobre o siste-
ma endócrino e achei encantador. Fi-
quei muito motivado. Mesmo assim, 
quando optei por Medicina na épo-
ca do vestibular, minha mãe levou 
um susto. Como eu gostava muito de 
escrever, ela achava que eu iria se-
guir a carreira de jornalista (a maio-
ria de meus irmãos está na área do 
design). Já na faculdade, o grupo da 
Endocrinologia era muito bom. Tive 

A Endocrinologia como Opção Única

Dr. César Luiz Boguszewski

sorte de ter os doutores Luiz de La-
cerda Filho e Hans Graf como profes-
sores e acredito que esse fato tam-
bém tenha me influenciado bastan-
te. Mas, com certeza, o lado humano, 
que é cuidar das pessoas, foi funda-
mental em minha decisão.

Folha da SBEM – Em que faculdade 
se formou e quando?
Dr. César – Na Universidade Federal 
do Paraná, em 1987.

Folha da SBEM – Fez mestrado?
Dr. César – Sim. Fiz mestrado em ti-
reóide, em Curitiba, e defendi a tese 
sobre doença nodular de tireóide, 
em 1993, sob a supervisão do Dr. 
Hans  Graf. Depois fui para a Sué-
cia, com minha esposa, que é endo-
crinologista pediátrica. Fomos para 
passar um ano e acabamos ficando 
quatro porque surgiu a oportunida-
de de fazer doutorado. 

Folha da SBEM – Como foi sua expe-
riência na Suécia?
Dr. César – A Suécia tem uma tradi-
ção fantástica em pesquisa científi-
ca. É um modelo único no mundo. 
Na parte de doutorado, quando se 
defende uma tese, para eles tem a 
mesma importância que uma festa 
de casamento para nós, brasileiros. 
Tem uma celebração muito grande, 
uma tradição muito forte. Lá eu 
trabalhei com hormônio do cresci-
mento e foi, então, que entrei na 
neuroendocrinologia.

Folha da SBEM – E por que neuroen-
docrinologia?
Dr. César – Porque essa subespecia-
lidade é muito lógica, muito pé no 
chão. Fazemos o diagnóstico e trata-
mos. Quando voltei da Suécia, não 
havia nenhum grupo de neuroendo-
crinologia em Curitiba. O Hans, que 

era o chefe do Serviço na Universi-
dade, me incentivou a começar nes-
sa nova área, pois as outras já esta-
vam muito bem-estabelecidas. Cria-
mos o Serviço  de Endocrinologia 
e Metabologia (SEMPR) do HC-UF-
PR e temos uma página na internet: 
www.sempr.org.br .

Folha da SBEM – Em sua opinião, 
qual a importância de eventos como 
o SINE?
Dr. César – É a interação entre os 
endocrinologistas, principalmente 
interessados na subespecialidade 
neuroendocrinológica. Além disso, 
é uma oportunidade de trocar infor-
mações sobre as patologias hipofi-
sárias (doenças pouco freqüentes, 
em geral) também com os especia-
listas de outros países. 

Folha da SBEM – Daqui pra frente, o 
que espera da profissão?
Dr. César – O Brasil está começan-
do a aparecer e a mostrar a nossa 
cara. Estamos participando de estu-
dos nacionais e internacionais. Eu 
sempre comento que, quando eu es-
tudei Medicina, meu professor vinha 
me dizer os resultados do que acon-
tecia nos Estados Unidos, na Euro-
pa. Agora nós estamos começando 
a passar informações do que faze-
mos, do que é a nossa    realidade. 
Isso é muito diferente do que há 10 
anos. Hoje os brasileiros são convi-
dados para mostrar o trabalho no ex-
terior.

Para o futuro, acho que precisa-
mos começar a desenvolver o banco 
de dados de pacientes. E a neuroen-
docrinologia permite isso porque as 
doenças são mais ou menos raras. 
O que tivemos aqui no SINE foi um 
exemplo disso. Compilamos os da-
dos dos pacientes tratando acrome-
galia no Brasil. 
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A edição impressa da folha 
da SBEM está na 
área restrita do 
www.endocrinologia.org.br

Foto: Arttoday

Convênio com a 
Endocrine Society

O s membros da SBEM que se 
associarem à Endocrine Socie-

ty receberão, a partir de agora, uma 
série de benefícios da entidade. Tra-
balhando há mais de um ano junto 
ao Comitê Internacional para redu-
zir os custos da anuidade de seus só-
cios, a Diretoria Nacional da SBEM 
acaba de conquistar, não só um des-
conto especial, como também a as-
sinatura gratuita das três publica-
ções online – “The Journal of Clinical 
Endocrinology & Metabolism”, “En-
docrinology” e “Molecular Endocri-
nology” – aos seus associados.

Além de posicionar-se favorável 
ao pleito, o Conselho Executivo da 
Endocrine Society estendeu os be-
nefícios aos associados de outros 
países. Com o desconto, a anuida-
de passa a ser de U$ 70 dólares e 
as vantagens incluem, ainda, pre-
ços mais baixos para a participação 
em eventos e para adquirir os perió-
dicos mensais impressos (já que a 
taxa especial não dá direito ao rece-
bimento da versão impressa).

Os associados da Endocrine So-
ciety, que efetuaram o pagamento 
da anuidade de 2004 na taxa anterior 
(sem benefícios), estarão livres do 
pagamento da taxa de 2005.

Filiação ao Departamento

A SBEM criou recentemente o 
Departamento de Diabetes. Os 

associados que desejarem se filiar 
podem entrar no site da Sociedade 
(www.endocrinologia.org.br) e pre-
encher a ficha de inscrição. Depois é 
só enviar para a SBEM Nacional. De-
talhes da criação do Departamento 
estão nesta edição.

Parceria com a ISSAM

A SBEM firmou convênio com a 
International Society for the 

Study of the Aging Male (ISSAM). O 
anúncio foi feito no dia 30 de mar-
ço, durante a reunião do Departa-
mento de Endocrinologia Feminina e 
Andrologia (DEFA), realizada no Rio 
de Janeiro. A reunião, que foi aberta 
pela Dra. Ruth Clapauch, presidente 
da DEFA, também teve a participa-
ção da Dra. Anna Maria Martits. Ela 
foi a representante da SBEM no 4º 
Congresso da ISSAM, realizado em 
Praga, na República Tcheca. O even-
to aconteceu em fevereiro, quando a 
SBEM recebeu um diploma, forma-
lizando a parceria.

Presidido pelo Dr. Bruno Lunen-
feld, a ISSAM já possui 62 países fi-
liados e vem ganhando destaque no 
cenário científico mundial, como in-
formou a Dra. Anna. A ISSAM dedi-
ca-se ao envelhecimento masculino. 
Para isso, mantém estudos multidis-
ciplinares, embora tenha mais afin-
co à Endocrinologia.

Ética e Defesa 
Profissional

T endo em vista as mudanças rá-
pidas e freqüentes do cenário 

da prática médica no País, a SBEM 
Nacional criou, recentemente, a Co-
missão de Ética e Defesa Profissio-
nal. A iniciativa surgiu a partir de 
uma experiência bem-sucedida rea-
lizada na SBEM Rio de Janeiro, que 
vem participando destas atividades 

há quatro anos. O resultado foi a 
criação da Comissão, na Regional, 
há um ano, tendo como integrantes 
as Dras. Judy Botler, Claudia Pieper, 
Kássie Regina Cargnin e Maite Tro-
janer Chimeno.

Segundo a Dra. Judy Botler - que 
foi nomeada corregedora da comis-
são da SBEM Nacional - algumas 
questões de âmbito nacional foram 
sendo encaminhadas à diretoria, em 
Brasília. “Esta por sua vez, que já ti-
nha em vista a criação de uma co-
missão desta natureza, achou por 
bem convidar-nos a criar a de Ética 
e Defesa Profissional da SBEM”, ex-
plica a médica. O objetivo é atender 
a solicitações que fogem ao aspec-
to técnico-científico, com o devido 
respaldo da Assessoria Jurídica da 
SBEM.

Entre as questões nacionais que 
envolverão a Comissão estão: Reso-
luções do Conselho Federal de Me-
dicina / Associação Médica Brasilei-
ra; tributos nacionais; questões re-
lativas ao Erro Médico; Sistema Úni-
co de Saúde, Concursos; etc. Outros 
pontos são restritos a algumas regi-
ões, tais como relacionamento com 
Planos de Saúde; tributos regionais; 
participação em Câmaras Técnicas, 
Concursos, etc..

Em correspondência enviada pe-
la SBEM Nacional e pela Comissão, 
a Dra. Judy lembra que é muito im-
portante que as Regionais tenham ao 
menos um representante para com-
por o grupo, que participe das dis-
cussões e decisões nacionais, e, tam-
bém, possa responder em nome da 
Regional, quando for necessário. A 
indicação pode ser feita através do 
email jbotler@attglobal.net ou endo 
crino@ambr.com.br. 
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tem recebido inú-
meros emails dos 
internautas. A par-
tir desta edição, a 
Folha da SBEM inaugura uma nova 
coluna: “EndocriNet”, publicando 
alguns desses comentários. Parti-
cipe também, enviando seu email 
para info@endocrinologia.org.br

“Site interessante e bem diagramado... 
Saudações à equipe laborativa !!!”
David Grasso

“Gostaria de receber boletins e in-
formativos deste site, pois achei seu 
conteúdo muito bom”
Ana Beatriz Melo Oliveira Peixoto

“Consultei o site e achei muito in-
teressante, por isso desejo receber 
toda e qualquer informação”
Vital Lima Campos

“Agradeço a série de informações 
disponíveis aos usuários e gostaria 
de receber todas as novidades dis-
poníveis nesse relevante campo.”
Cicera Jacielly de Matos Cassiano

“Parabéns pelo site. Gostaria de re-
ceber informações científicas e con-
sensos.”
Ulissis Delgado Crizóstomo

“Sou estudante de Medicina e pre-
tendo fazer residência em endo-
crino, por isso adoro me atualizar. 
Sempre encontro artigos e consen-
sos que estou procurando.”
Tatiana Tellian

“Gostaria muito de me manter atua-
lizado e receber novos artigos sobre 
endocrinologia”
Rayzzel de Oliveira

“Parabéns pelo site”
Nelson Elias Andrade Junior

“Muito bom esse site”
Eneida Leão

“Parabéns pela nova página”
Marisa Costa Bourbon
 
“Parabéns pelo novo site!”
Luís Otávio Pinheiro de Mattos

“Adorei o novo visual..”
Ana Cláudia Borges do Carmo

“Parabéns! As inovações do site fi-
caram muito boas !!!”
Livia Maria Zimmermann

“Tudo ótimo”
Selma Parente Sousa

“Excelente site.”
Erick Apinages dos Santos

“Parabéns pela nova página.”
Dra Adriana Machado dos Santos 
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A  SBEM, preocupada com 
a reciclagem de seus só-

cios titulados, está instaurando nes-
te ano a Revalidação do Título de Es-
pecialista em Endocrinologia e Me-
tabologia (TEEM). O Dr. Francisco 
Bandeira, novo presidente da Co-
missão do TEEM, informa que a Re-
validação acontecerá a cada cinco 
anos. No entanto, os associados te-
rão que submeter anualmente os 
comprovantes de pontuação à Co-
missão do TEEM.

“A Revalidação do Título de Es-
pecialista já foi discutida exaustiva-
mente em reuniões específicas da 
SBEM. O grande objetivo é manter 
os médicos atualizados”, analisa o 
Dr. Francisco Bandeira.

Segundo informou, a pontuação 
é calculada de acordo com a publi-
cação de trabalhos em revistas cien-

SBEM Inicia Revalidação do TEEM
tíficas, participação em congressos 
– principalmente aqueles produzidos 
pela SBEM –, bem como apresenta-
ção de trabalhos científicos em con-
gressos e em jornadas nacionais e in-
ternacionais. O Dr. Francisco ainda in-
forma que a pontuação obedece uma 
escala crescente, de acordo com a im-
portância da atividade científica que 
o médico comprovar participação. 

Os associados que não tiverem 
vida acadêmica poderão conseguir 
a Revalidação do Título participando 
dos eventos da própria SBEM. Como 
o cálculo dá prioridade às ativida-
des da Sociedade, os pontos conse-
guidos nesses eventos já serão sufi-
cientes. 

“A revalidação valoriza mais o 
TEEM, por isto achamos que deve-
rá ter boa aceitação”, conclui o Dr. 
Francisco Bandeira. 

SBEM Inicia Revalidação do TEEM

Todas as informações neces-
sárias para as provas de Tí-
tulo de Especialista e o Cer-
tificado de Área de Atuação 
em Endocrinologia Pediátri-
ca, como os editais e fichas 
de inscrição, estão disponí-
veis no site da SBEM 
www.sbem.org.br ou 
www.endocrinologia.org.br 

Dr. Francisco Bandeira
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Dra. Marisa Coral

26º CBEM: Inscrições e Prêmio

A  organização do 26º Con-
gresso Brasileiro de En-

docrinologia e Metabologia (26º 
CBEM) – que será realizado de 6 a 
10 de novembro, em Florianópolis 
– aceitará inscrições de trabalhos 
científicos até o dia 6 de julho, data-
limite também para os que deseja-
rem se inscrever para o evento, com 
desconto máximo. Vale lembrar que 
os trabalhos não podem ser de re-
visão e devem ser enviados pela in-
ternet. É necessário, no entanto, que 
um dos autores, pelo menos, já es-
teja inscrito no congresso, cuja pre-
sidência é da Dra. Marisa Coral.

Os selecionados para apresenta-
ção oral terão 10 minutos para a ex-
plicação e 5 para a discussão entre 
os participantes. Os outros traba-
lhos escolhidos ficarão expostos na 
forma de pôster, em local deter-

minado pela organização, devendo 
ser explicados pelo autor principal, 
no horário estipulado na programa-
ção.

O regulamento para o envio dos 

trabalhos e o formulário de inscrição 
são encontrados no site oficial do 
evento: www.congressoendocrino 
logia.com.br.

Jovem Investigador – Durante o 26º 
CBEM haverá uma sessão para apre-
sentação dos finalistas e será entre-
gue o Prêmio Jovem Investigador 
SBEM. Para concorrer, os candida-
tos devem colocar esta informação, 
por escrito, junto com a inscrição do 
trabalho científico.

Os requisitos para inscrição ao 
Prêmio são os seguintes: ser estu-
dante de graduação, estagiário, re-
sidente, pesquisador ou pós-gradu-
ando em qualquer parte do país; ter, 
no máximo, 41 anos; ser autor prin-
cipal de trabalho original; ser sócio 
da SBEM e estar em dia com a Socie-
dade. 
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o grupo já traçou outros objetivos, 
como campanhas positivas nacio-
nais, dirigidas aos pacientes diabé-
ticos, enfatizando o bom tratamento 
e acompanhamento da doença. 

Dentro do cenário científico, o 
grupo está atuando em conjunto 
com a Dra. Marisa César Coral, pre-
sidente do 26o Congresso Brasileiro 
de Endocrinologia e Metabologia, 
para a definição da programação 
científica na área de diabetes.  

A Dra. Vivian fez questão de 
mencionar que todos estão extre-
mamente motivados. “A troca de 
emails, com sugestões e idéias, tem 
sido intensa, o que demonstra uma 
imensa vontade de realizar um bom 
trabalho em nome da SBEM”. 

Mais detalhes sobre a implemen-
tação na área restrita do site da 
SBEM 

A  partir de uma solicitação 
realizada pela Associa-

ção Médica Brasileira e Conselho Fe-
deral de Medicina, a SBEM vem, des-
de o início de 2003, implementando 
novos Departamentos. Alguns deles 
ficaram dependendo de acordos e 
convênios, que foram sendo decidi-
dos ao longo do ano, enquanto ou-
tros foram criados no início da gestão 
da nova diretoria.

O mais recente Departamento 
implementado foi o de Diabetes, que 
tem como presidente a Dra. Vivian 
Ellinger (RJ) e na vice-presidência, 
o Dr. Rosalvo Reis (MG); o secretá-
rio é o Dr. Josivan Lima (RN); rela-
ções institucionais ficou a cargo do 
Dr. Gustavo Caldas (PE); educação 
médica continuada é responsabili-
dade do Dr. Miguel Hissa (CE); a cap-
tação de recursos com o Dr. Sérgio 

Vêncio (GO); e a tesoureira é a Dr. 
Diana Viegas Martins (BA). São su-
plentes os Drs. Amely Balthazar (SC) 
e Ronaldo Neves (RJ).

A Dra. Vivian lembra que, estatu-
tariamente, o mês de fevereiro era 
o limite para que a implementação 
ocorresse. “Começamos a trabalhar 
em março. O primeiro encontro, en-
tre os membros da diretoria do De-
partamento, aconteceu em São Pau-
lo, na sede da AMB, no curso de Di-
retrizes”.

A especialista explica que, no pri-
meiro encontro, foram definidas fun-
ções e tarefas para que o grupo pu-
desse agir rápido. A mais urgente é 
a redação das Diretrizes, que deverá 
ser entregue até o mês de novembro. 
O Dr. Miguel Issa ficou encarregado 
de coordenar essa Força Tarefa.

Além da redação das Diretrizes, 

SBEM Implementa o Departamento de Diabetes
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Síndrome Metabólica

O IV Simpósio de Síndrome Meta-
bólica, que será realizado de 20 a 

22 de maio, no Caesar Park Hotel, em 
Fortaleza (CE), está sendo organizado 
pelas Regionais  Ceará da SBEM (pre-
sidida pela Drª Adriana Costa e Forti),  
das Sociedades Brasileiras de Cardio-
logia e de Nefrologia, além da SBD 
Nacional e Abeso. 

Um dos pontos altos do evento 
será o Curso de Aterosclerose da 
SBEM. Em seguida serão realizados  
um simpósio satélite e a conferência 
“Da Molécula à Clínica”. À noite, a 
solenidade de abertura.

Nos dias 21 e 22 serão realizados 
simpósios sobre Síndrome Metabó-
lica em diversas disfunções: hiper-
tensão, diabesidade, dislipidemia e 
doença cardiovascular. Além disso, 
serão abordados aspectos ligados 
aos ovários policísticos, manifesta-
ção hepática e Síndrome de Resis-
tência à Insulina.

A análise crítica das dietas em 
moda fará parte do último dia do 
evento. Entre os convidados estão os 
doutores: Valéria Guimarães (presi-
dente da SBEM Nacional), Amélio de 
Godoy Matos (RJ), Bruno Geloneze 
(SP), Francisco Bandeira (PE), Giuse-
ppe Repetto (RS), Henrique Suplicy, 
Jorge Luis Gross (RS), Leão Zagury 
(RJ), Marcos Tambascia (SP), Maria 
Inês Schimdt (RS), Mario Saad (SP), 
Marisa Coral (SC), Rennan Montene-
gro (CE), Ruy Lyra (PE), Saulo Caval-
cante (MG), Thomaz Cruz (BA) e Zu-
leika Halpern (SP).

Neuroendocrinologia

A Santa Casa de Porto Alegre, 
com o apoio da SBEM/RS, rea-

lizará o 3º Curso de Neuroendocrino-
logia, focalizado nos aspectos prá-
ticos da especialização. Coordena-

do pelas doutoras Miriam da Costa 
Oliveira e Júlia Fernanda S. Pereira 
Lima, o evento acontecerá nos dias 
17 e 18 de setembro, no Complexo 
Hospitalar Santa Casa.

EndoRecife 2004

A programação para o EndoReci-
fe 2004 (8 a 11 de julho), em Por-

to de Galinhas, terá como temas prin-
cipais: Neuroendocrinologia, Endo-
crinologia Cardiovascular, Pediátrica 
e Feminina; Câncer da Tireóide, Sín-
drome de Cushing, Doenças Osteo-
metabólicas, Diabetes Gestacional, 
Transplante de Ilhotas e Pé Diabéti-
co. Além destes, destaque para o lan-
çamento nacional do Projeto Escola 
Saudável – SBEM Nacional.

Segundo o Dr. Lúcio Vilar, presi-
dente da Regional Pernambuco, se-
rão priorizados os aspectos clínicos 
dos distúrbios endócrinos mais re-
levantes, com ênfase nas novida-
des sobre diagnóstico e tratamen-
to”, completou ele.

XII SINE Aproxima 
Especialistas

O XII Simpósio Internacional de 
Neuroendocrinologia (XII 

SINE), que aconteceu no final de 
março, em São Paulo, contou com 
510 participantes. De acordo com a 
Dra. Nina Rosa Musolino, presidente 
da Comissão Organizadora, a maior 
parte do público era composta por 
endocrinologistas e um dos objeti-
vos do evento – a aproximação entre 
neurocirurgiões e endocrinologistas 
– foi alcançado.

O Dr. Edward Laws (University 
of Virginia, USA), um dos convida-
dos internacionais, declarou que a 
integração entre as várias especia-
lidades ligadas ao problema é fun-

damental para a qualidade de vida 
dos pacientes. 

Um dos destaques foi o simpó-
sio intitulado “Eixo Somatotrófico 
em Adultos”, presidido pelo Dr. Luiz 
César Póvoa, também presidente da 
Comissão de História da SBEM.

Coordenado pelo Dr. Salomon 
Benabou (da Beneficência Portu-
guesa, em São Paulo), o simpósio 
“Radioterapia em Adenomas Hipo-
fisários” também chamou bastante 
a atenção do público. 

Após o último simpósio, em que 
os doutores Teresa Vieira, Ana Clau-
dia Latronico e Carlos Longui (presi-
dente do Departamento de Endocri-
nologia Pediátrica da SBEM) falaram 
sobre “Neuroendocrinologia Pediá-
trica”, houve discussão de casos clí-
nicos, com as doutoras Nina Musoli-
no e Luciana Naves, vice-presidente 
da SBEM Nacional. Para a Dra. Môni-
ca Gadelha, presidente da Comissão 
Científica do evento, o SINE terminou 
com um balanço positivo, com um 
ótimo nível das palestras. 

I EndoRio

A SBEM-RJ (presidida pelo Dr. 
Luiz Henrique de Gregório) re-

alizará, nos dias 6 e 7 de agosto, no 
Rio Othon Palace Hotel, em Copa-
cabana, o I EndoRio. O objetivo do 
evento é discutir os principais as-
suntos da área endocrinológica, sob 
a forma de debates. Estarão parti-
cipando os seguintes Serviços do 
Estado – Santa Casa de Misericór-
dia, Instituto Estadual de Diabetes 
e Endocrinologia Luiz Capriglione 
(IEDE), Hospital da Lagoa, Hospital 
dos Servidores e as universidades 
públicas UERJ e UFRJ.  

A programação científica preli-
minar, com módulos e temas, pode 
ser verificada no site da Regional: 
www.sbem.org.br/rj. 
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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 Orga-
nização – 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 ou www.jz.com.br

● Simpósio sobre Síndrome Metabólica

Data: 20 a 22
Local: Caesar Park Hotel - Fortaleza, CE
Informações: Arx Produções e Eventos – Rua 
Joaquim Sá, 879, CEP: 60130-050, Fortaleza, 
CE, Tel.: (85) 272-1572, Fax: (85) 272-7795, 
E-mail: endocrino@arxweb.com.br 

● 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 

JUNHO 2004 

● 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 Orleans, LA
Informações: www.endo-society.org 

JULHO 2004 

● EndoRecife 2004

Data: 8 a 11
Local: Summerville Beach Resort, Porto de 
Galinhas, PE
Informações: Tel. (81) 3423-1300

AGOSTO 2004

● II Diabhetes Santa Casa / Simpósio 
José Diogo Martins de Educação em 
Diabetes

Data: 13 a 15
Local: a definir
Informações: Rua Aimorés, 462/420, CEP: 
30140-070, Belo Horizonte, MG, Tel. (31) 
3226-9696, Fax: (31) 3222-8597, e-mail: 
rosalvoreis@uol.com.br

● II ENDO Amazon

Data: 19 a 21
Local: Manaus, Amazonas
Informações: SBEM – AM – Tel.: (92) 
232-8068 / 9991-8925

● Endo Rio

Data: 6 e 7 
Local: Rio Othon Palace, Copacabana, RJ
Informações: (21) 2266-9197 ou site: 
www.jz.com.br

● 12th International Congress of 
Endocrinology 

Data: 31 a 4/09 
Local: Lisbon Congress Centre CCL – 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 

3º Curso de Neuroendocrinologia 

Data: 17 e 18
Local: Complexo Hospitalar Santa Casa, 
Porto Alegre, RS
Informações: 
neuroendocrinologia@fffcmpa.tche.br ou 
(51) 3214-8504

● 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 ou 
www.alad2004.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 Pre-
sidente Coutinho, 311, sala 808, Bl. B, 
Tel./Fax: (48) 222-3985 / 322-1021, site: 
www.congressoendocrinologia.com.br,  
e-mail: 
oceanoeventos@oceanoeventos.com.br 

Estes e outros eventos po-
dem ser acessados no site da 
SBEM
www.sbem.org.br ou 
www.endocrinologia.org.br 
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ENDO 2004

Até o dia 17 de maio é possível 
fazer as inscrições para o ENDO 
2004 com desconto. O evento, que 
está em sua 86ª edição, abordará 
o tema “Obesidade, Endocrinolo-
gia e o Futuro”. O encontro será no 
Morial Convention Center, Halls H 
& I, em Nova Orleans, nos Estados 
Unidos, entre os dias 16 e 19 de 
junho. Na programação haverá 70 
simpósios; mais de 150 Meetings 
the Professor; 14 sessões plená-
rias e mais de 2000 apresentações 
de posteres. 

Mundial de 
Osteoporose no Rio 

Entre os dias 14 e 
18 de maio aconte-

ce no Riocentro, 
no Rio de Ja-
neiro, o Con-
gresso Mundial 

de Osteoporose 
2004. A presidên-

cia executiva está a 
cargo do médico bra-

sileiro Rubem Lederman. Entre os 
destaques da programação está o 
Simpósio da SBEM, no dia 14, das 
8h30m às 10h20m. Os palestran-
tes serão os Drs. Cynthia Brandão 
(Atingindo o Pico da Massa Ós-
sea); João Lindolfo Borges (Cál-
cio, Massa Óssea e o Risco de 
Fraturas); Marise Lazaretti (Defi-
ciência e Insuficiência de Vitami-
na D); e Francisco Bandeira (O 
Endocrinologista, os Hormônios 
e a Massa Óssea). Detalhes no 
www.jz.com.br. A Folha da SBEM 
Online está fazendo a cobertura 
diária do evento.

Publicação Internacional

Três brasileiros estão escreven-
do capítulos na quinta edição 
do livro “Endocrinology”, prevista 
para ser lançada ainda este ano. A 
publicação, dos autores Leslie J. 
Degroot e J. Larry Jameson, con-
tará com a participação da Dra. 
Valéria Guimarães, presidente da 
SBEM Nacional; Marcello Brons-
tein e Geraldo Medeiros Neto. Os 
temas serão “Subacute Thyroidi-

tis and Riedel`s Hyroiditis”, “Pro-
lactinoma” e “Iodide Deficiency 
Disorders”. O livro é da editora WB 
Saunders.

Diabetes Neonatal

Um dos destaques internacionais 
mais recentes foi a participação 
do endocrinologista José Maria 
Correia Lima e Silva, presidente da 
SBEM Piauí, no The New England 
Journal of Medicine. Ele assina um 
artigo sobre Diabetes Neonatal 
em conjunto com um grupo de 
pesquisadores clínicos e de ciên-
cias básicas do Reino Unido, 
Holanda, Austrália, Noruega e 
República Tcheca. 
O “Activating Mutations in the 
Gene Encoding the APT-Sensitive 
Potassium-Channel Subunit Kir6.2 
and Permanent Neonatal Diabe-
tes” é original e descreve um es-
tudo realizado pelo grupo sobre 
6 novas mutações genéticas en-
volvidas na etiologia do Diabetes 
Neonatal. Mais detalhes e a íntegra 
do artigo estão no site da SBEM – 
www.endocrinologia.org.br . 

Brasileiros no ICE 2004
E ntre os dias 31 de agosto e 4 

de setembro acontece,  em 
Portugal, a 12ª edição do Congresso 
Internacional de Endocrinologia.  Na 
programação científica - cuja comis-
são organizadora conta com um re-
presentante brasileiro, o Dr. Amélio de 
Godoy Matos – estão em destaque os 
11 simpósios apresentados por brasi-
leiros e o Meeting the Professor que 
será ministrado pelo Dr. Cláudio Kater, 
editor-chefe dos ABE&M. Ele aborda-
rá o tema “Endocrine Hypertension”.

Em relação aos simpósios, o 

Dr. Francisco Bandeira falará sobre 
“Hyperparathyroidism Treatment”; 
a Dra. Berenice Mendonça aborda-
rá o tema “LH Receptor Mutations”, 
dentro do simpósio “Pathogenesis 
of Pediatric Endocrine Disorders”. 
Já os tópicos “Is Current Drug The-
rapy Worthwhile?” e “Pathogene-
sis”, dentro do simpósio “Advances 
in Obesity Therapy”, serão discuti-
dos respectivamente pelos Drs. Al-
fredo Halpern e Jorge Gross.

Também fazem parte da grade 
oficial os temas “Cytokines and In-

flammation in Insulin Resistance” 
e “Molecular Mechanism of Insulin 
Resistance”, que serão apresenta-
dos pelos Drs. Bruce Duncan e Má-
rio Saad. Já os Drs. Rui Maciel, Mag-
nus Silva e Geraldo Medeiros falarão 
sobre “Differencial Gene Expres-
sion in Thyroid Cancer”, “Thyroto-
xic Hypokalemic Periodic Paralysis” 
e “Thyroid Disfunctions”. Já “Acro-
megaly Treatment” e “Prolactino-
mas in Pregnancy” ficarão aos cui-
dados dos Drs. Monica Gadelha e 
Marcello Bronstein. 
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