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Hora de Eleições
● Estão abertas até 8 de setembro 
as inscrições das chapas para as elei-
ções de diretoria dos Departamentos 
da SBEM. Saiba como participar.
  Pag. 9

Em Defesa do Profissional
● Nova comissão atuará na valoriza-
ção do endocrinologista. Entre várias 
ações previstas, há a formulação de 
denúncias contra maus profissionais.
  Pág. 4

LEIA NESTA EDIÇÃO

Novidades no Site 
● Os associados terão mais um ser-
viço disponível no site da SBEM. Em 
agosto, a movimentação jurídica e 
contábil estará na área restrita.  
  Pág. 6

Mais de seiscentos trabalhos, doze conferencistas inter-
nacionais e cerca de 100 participantes nas provas para 
título de especialista. A cerca de quatro meses do 26o 
Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia, 
os números já sinalizam um evento de sucesso. A Regio-
nal da SBEM de Santa Catarina, sob a presidência da Dra. 
Marisa César Coral, espera todos os endocrinologistas 
em novembro. Pág. 9

Encontro da Endocrinologia Nacional

Durante o ICE 2004, em Lisboa, a SBEM 
estará lançando oficialmente o ICE 2008, 
que se realizará pela primeira vez no 
Brasil. A solenidade acontece no dia 2 de 
setembro na Embaixada Brasileira em 
Portugal, com a presença do embaixador 

Paes de Andrade.
Além disso, o Brasil ocupará posição 

de destaque com a participação de mais 
de dez especialistas na programação 
científica e uma delegação com cerca de 
120 brasileiros. Pág. 13
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O Caminho e 
as Encruzilhadas

U ma série de esforços para 
modernizar a SBEM foi 

implementada pela Diretoria Nacio-
nal desde o início de 2003. A reforma 
dos estatutos; a elaboração de ins-
trumentos jurídicos e a estruturação 
contábil para o bom funcionamen-
to da Entidade; a criação de Depar-
tamentos e Comissões; e o fortale-
cimento da credibilidade e da ima-
gem da Sociedade, tanto no cenário 
internacional quanto brasileiro, fo-
ram ações que solidificaram a estru-
tura da Sociedade.

É impressionante a movimen-
tação de todos os colegiados da 
SBEM. Basta olhar para os lados 
para ver como a Sociedade está 
ativa. Temos participado de vários 
fóruns governamentais onde esta-
mos contribuindo de diversas for-
mas para a melhoria da qualidade 
de vida do brasileiro. Nossas Regio-
nais, cada vez mais fortes e organi-
zadas, estão promovendo educação 
médica continuada de Norte a Sul. 
Assim também estão os Departa-
mentos, promovendo seus Congres-
sos com público recorde a cada ano. 
Departamentos que também estão 
plenamente envolvidos com o Pro-
jeto Diretrizes. Durante o 26º CBEM, 
veremos o resultado do esforço de 
todos com a apresentação das 100 
Diretrizes da Endocrinologia.

O trabalho das Comissões está 
sendo espetacular. A Comissão de 

Comunicação Social vem divulgan-
do as ações da SBEM de forma ágil e 
eficiente por meio da Folha SBEM e 
do nosso site, que já lidera o ranking 
de busca pela palavra Endocrino-
logia, no Google. A Comissão de 
TEEM tem se empenhado na elabo-
ração dos critérios de certificação 
dos serviços credenciados, que nos 
próximos meses serão revisitados 
em atendimento à Associação Médi-
ca Brasileira que, em 2005, iniciará o 
processo de revalidação do título de 
especialista.

Significativos progressos, tanto 
para nossos membros alunos quan-
to para nossos membros professo-
res, foram alcançados pela Comis-
são Internacional.  Seu próximo de-
safio será o lançamento do Congres-
so Internacional de Endocrinologia - 
ICE 2008, em Lisboa, durante o ICE 
2004. Compreendendo a importân-
cia deste evento para nosso país, a 
representação diplomática brasilei-
ra em Portugal abrirá as portas do 
Palácio de Milflores, sede da embai-
xada do Brasil, para o evento de lan-
çamento.

O Comitê de Campanhas Institu-
cionais lançou a Campanha Escola 
Saudável a nível nacional e já prepa-
ra mais dois lançamentos para den-
tro em breve: a Campanha do Osso 
Saudável e a Campanha de Valoriza-
ção do Endocrinologista.

A recém instalada Comissão de 
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Ética e Defesa Profissional encon-
tra-se em verdadeira ebulição, com 
resultados já emergentes quanto à 
CBHPM e à definição de outros pon-
tos importantes em relação à ética e 
defesa do associado. 

Com muito empenho e sucesso, 
a Comissão Organizadora do 26º 
CBEM prepara a reedição do maior 
e melhor evento da Endocrinologia 
Nacional, com 15 convidados inter-
nacionais já confirmados.

Os preparativos para a primeira 
eleição direta informatizada da 
SBEM estão sendo finalizados pela 
Comissão Eleitoral. Durante o 26º 
CBEM, os associados terão a opor-
tunidade de escolher, em votação 
secreta, a composição dos Depar-
tamentos e do Conselho Fiscal da 
SBEM para os próximos dois anos.

Por fim, mas não menos impor-
tante, uma pergunta: o que você es-
pera da SBEM no futuro? A mais re-
cente comissão da SBEM acaba de 
ser instalada e está se preparando 
para iniciar, em parceria com a Fun-
dação Getúlio Vargas, a elaboração 
do Direcionamento Estratégico da 
Sociedade, um trabalho que vai tra-
çar as metas da entidade para os 
próximos anos. Este planejamento 
será feito com a participação de to-
dos os associados, que terão a opor-
tunidade de manifestar o que de-
sejam para a SBEM, contribuir com 
sugestões e revelar suas expecta-
tivas em relação à Sociedade. Já 
na próxima Assembléia, durante o 
26º CBEM, este Direcionamento será 
apresentado ao associado.

A SBEM segue trilhando seu ca-
minho, mas precisa da participação 
de todos os seus membros para fa-
zer a melhor opção nas encruzilha-
das. Você poderá sinalizar. Prestigie 
e aproveite as oportunidades. 

Valéria Guimarães
Presidente da SBEM Nacional

co ou da funcionalidade de algum ór-
gão ou sistema corporal”. Esta de-
finição seria o equivalente a dizer 
que o endocrinologista teria a prer-
rogativa do “diagnóstico do nódulo 
tireoidiano, mas não do hipotireoi-
dismo”. 

A SBEM se comprometeu a en-
viar ofício ao CFM, Federação Na-
cional dos Médicos do Brasil e Con-
federação dos Sindicatos dos Médi-
cos apoiando a legislação da maté-
ria em tramitação, porém com res-
salvas que podem ser vistas no site 
da Sociedade.

Com relação ao Movimento Mé-
dico de Convênios, os membros da 
CEDP vêm acompanhando de perto. 
A endocrinologia é uma das especia-
lidades clínicas mais atuantes. Veja 
no site maiores detalhes do Mo-
vimento e as modificações propos-
tas pela CEDP para a Classificação 
Brasileira Hierarquizada de Procedi-
mentos Médicos (CBHPM)

Com relação à contratualização 
proposta pela Agência Nacional de 
Saúde, a CEDP ressalta que existe 
um modelo mínimo estabelecido 
pela ANS para estes documentos 
(veja a íntegra no site) e que o pra-
zo para a assinatura é até setembro 
de 2004. A CEDP recomenda que os 
colegas não assinem sem ler atenta-
mente todas as cláusulas e, em dú-
vida, encaminhem à CEDP ou ao res-
pectivo CRM.

A CEDP sugere que as Comissões 
Científicas dos ABE&M, bem como 
dos CBEMs, solicitem a aprovação 
dos trabalhos por Comitês de Ética 
em Pesquisa antes da aceitação para 
publicação.

Finalmente, a SBEM disponibi-
lizou o e-mail: defesaprofissional 
@sbem.org.br para facilitar o conta-
to com os associados.  

A  recém-criada Comissão 
de Ética e Defesa Profis-

sional (CEDP) teve primeira reunião 
no dia 26 de junho, com participação 
de 12 representantes de diversas Re-
gionais. A nova Comissão da SBEM, 
segundo a Dra. Judy Botler, correge-
dora da CEDP, “tem como finalidade 
primordial a defesa da especialidade 
e apoio aos médicos que atuam nela 
perante as mais diversas instâncias, 
e não apenas um caráter punitivo”. 

A CEDP se dispõe a representar e 
apoiar os colegas, incentivando que 
encaminhem denúncias de charlata-
nismo ou maus profissionais, para 
que a CEDP faça representação junto 
ao Ministério Público, CRMs e outras 
instituições responsáveis. A CEDP, 
em parceria com as regionais, pre-
tende representá-los em nome da 
SBEM, sem, com isso, submetê-lo à 
exposição e a constrangimento.

A CEDP ainda pretende sugerir 
aos CRMs que criem Câmaras Técni-
cas em Endocrinologia, compostas 
por membros indicados pela SBEM, 
dando um cunho mais técnico e 
maior agilidade aos julgamentos de 
processos ético-profissionais.

Outra forma de valorizar o espe-
cialista é incentivar à SBEM a divul-
gar na imprensa as funções do endo-
crinologista, valorizando a especia-
lidade, e informando o público sobre 
o médico que o atende.

Outro assunto discutido foi o 
Ato Médico, cuja lei encontra-se em 
tramitação no Congresso Nacional. 
Embora a CEDP apóie a lei, ela diver-
ge do CFM, quando determina que 
os atos privativos do médico são 
“o diagnóstico de doenças e as in-
dicações terapêuticas, excluindo-se 
os diagnósticos fisiológicos (funcio-
nais) - que se referem ao reconheci-
mento do desenvolvimento somáti-

Comissão de Ética e Defesa
Profissional Começa a Atuar
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Provas de Título: a  
Data se Aproxima

A s inscrições para a prova de Tí-
tulo de Especialista em Endo-

crinologia e Metabologia (TEEM) es-
tão encerradas. Cerca de 65 médicos 
realizarão as provas escritas para o 
TEEM, que acontece durante o 26º 
Congresso Brasileiro de Endocrino-
logia e Metabologia, no dia 06 de no-
vembro de 2004, no Centro de Con-
venções de Florianópolis (SC). An-
tes disso, porém, os inscritos de-
vem fazer um exame prático-oral 
que será agendado pelas Regionais 
da Sociedade. Esse exame é elimi-
natório e deve ser marcado para, no 
máximo, 22 de setembro por cada 
Regional. 

Além do TEEM, 45 candidatos es-
tarão participando da prova para Tí-
tulo de Especialista com Certificado 
de Atuação em Área de Endocrino-
logia Pediátrica (CAAEP).

O Dr. Francisco Bandeira, Presi-
dente da Comissão do TEEM, dá 
conselhos aos inscritos: “Além do 
candidato estar no local da prova 
com antecedência, ele deve lembrar 
que a duração das provas é de três 
horas. Portanto, deve estar tranqüi-
lo para responder às 100 questões, e 
ter tempo para preencher o gabarito 
com calma, pois alguns candidatos 
se prejudicam por deixarem pouco 
tempo para tal preenchimento.” 

As provas escritas, que terão va-
lor máximo de 100 pontos, serão 
de múltipla escolha. Cada questão 
terá cinco opções. O candidato que 
não obtiver pontuação mínima de 60 
pontos será desclassificado.

O programa sugerido para es-
tudo é Biologia Molecular, Neuro-
endocrinologia, Tireóide, Paratireói-
de, Supra-Renal, Gônadas, Pâncre-
as Endócrino, Obesidade, Dislipide-
mia, Endocrinologia Básica e Méto-
dos Diagnósticos.

Recadastramento  
de Serviços

A Comissão de Título de Especia-
lista realizará, até abril de 2005, 

o recadastramento dos serviços cre-
denciados da SBEM. Todos serão vi-
sitados e, aqueles que atenderem 
aos critérios de credenciamento de-
finidos pela Comissão, receberão 
um certificado com validade de cin-
co anos. Esta medida foi adotada 
para atender às determinações do 
Ministério da Educação e da Asso-
ciação Médica Brasileira que inicia-
rá, em 2005, o processo de reva-
lidação do Título de Especialista. 
Mais detalhes serão encaminhados 
aos serviços credenciados (por car-
ta) e também estarão disponíveis 
na área restrita do site da SBEM 
(www.endocrinologia.org.br).

Medicamentos:  
SBEM e Anvisa 

A SBEM, por meio dos Departa-
mentos, tem prestado uma im-

portante assessoria técnica à Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa) em diversas áreas de atuação. 
Entre elas estão: no registro de novas 
drogas e associação medicamentosa; 
na inclusão de nova indicação ou for-
ma terapêutica dos medicamentos; 
na retirada de medicamentos, con-
siderados ineficazes e/ou com falsa 
indicação terapêutica e também na 
área de farmacoeconomia. 

A SBEM foi consultada para dar 
pareceres aos seguintes medica-

mentos:
Registro de novas drogas: Metri 
(Ac. Nicoténico); Zetsim (Ezetimiba 
+ Sinvastatina); Vytrorin (Ezetimiba 
+ Sinvastatina); Apidra (Insulina Glu-
lisina); Levemir (Insulina Detemir); 
Avadem (Estradiol + Gestodeno); 
Totelle e Totelle Ciclo (17 Beta-Es-
tradiol e Trimegestoa); Avandamet 
(Roziglitazona + Metformina); No-
vapac (Repaglinida + Metformina); 
Lantus (Insulina Glargina); Forteo 
(PTH Recombinante).
Inclusão de nova indicação/forma 
terapêutica: Avandia (Rosiglitazo-
na); Alesse (Levonorgestrel + Etini-
lestradiol); Glifage XR (Metformina); 
Citalor (Atorvastatina cálcia); Vita-
mina C com Adoçante.

Login e Senha

A SBEM lembra aos associados 
que os logins e senhas para a 

área restrita estão disponíveis. Além 
de diversas conferências e comuni-
cados oficiais, em breve vários docu-
mentos estarão nessa área (leia re-
portagem na página 6). Os sócios de-
vem providenciar a solicitação o mais 
rápido possível, através do email 
suporte@endocrinologia.org.br. 

Perfil do Endocrinologista

V ocê já respondeu à pesquisa so-
bre o “Perfil do Endocrinolo-

gista”? A SBEM está montando um 
banco de dados, detalhado, com as 
preferências dos especialistas bra-
sileiros. Não perca a oportunidade 
e participe. Os participantes estarão 
concorrendo a inscrições para o 26o 
Congresso Brasileiro de Endocrino-
logia e Metabologia e a uma máquina 
fotográfica digital, a ser sorteada du-
rante o evento. Para responder aces-
se www.endocrinologia.org.br .
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A  Endocrinologia brasileira 
perdeu, em julho, a que-

rida médica Laurenice Pereira Lima. 
Modelo de conduta ética, Laurenice 
dedicou sua vida à luta por um sis-
tema de saúde público que con-
templasse os pacientes diabéticos, 
sendo responsável por importantes 
avanços na melhoria da assistência 
destas pessoas no Brasil. 

Poucos dias antes de seu faleci-
mento, Laurenice comemorava mais 

A  partir de agosto, o as-
sociado poderá acompa-

nhar no site a movimentação jurídi-
ca e contábil da SBEM. Com isso, 
a diretoria da Nacional dá mais um 
passo no sentido de garantir a trans-
parência da gestão, permitindo que 
o sócio acompanhe todas as deci-
sões simultaneamente. Veja a seguir 
os documentos que você encontra-
rá, em breve, na área restrita.

● Estatutos e registros: Estatutos da 
SBEM Nacional; Estatutos das 21 Re-
gionais; Registro de marca e logo-
marca da SBEM, ABE&M e Escola 
Saudável.
● Convênios e bases para convênio: 
Bases para o regime de Convênio 
da SBEM com Associações Científi-
cas; Convênio Internacional com a 
ISSAM.
● Regimentos e Regulamentos: Re-
gimentos dos 10 Departamentos 
com as devidas adequações; Re-
gulamentação dos ABE&M; Regu-
lamentação do site SBEM; Regula-
mento do selo creditação da SBEM 
(conforme deliberação da AMB, re-
ferente ao processo de revalidação 
do Título de Especialista); Regula-
mento do Título de Especialista.

“Temos boas notícias. A micro-
albuminúria já está incluída na tabe-
la SAI/SUS (...) Como você sabe, o 
meu contentamento é enorme. Ago-
ra começaremos uma nova etapa 
em prol de melhores condições de 
vida para diabéticos e hipertensos 
do nosso país (...)” (17/06/2004)
�iretoria SBEM Nacional. 

Novidades na Área Restrita no Site da SBEM
● Implantação de Departamentos; 
Comissões e Comitês; e Instruções 
Complementares: Implantação do 
Departamento de Dislipidemia e 
Aterosclerose; do Departamento de 
Diabetes, da Comissão de Ética e 
Defesa Profissional e seu Regimen-
to; do Comitê Consultivo da Indús-
tria Farmacêutica, Instrumentais e 
Diagnósticas; do Comitê de Campa-
nhas Institucionais; Instruções com-
plementares da Comissão Eleitoral.
● Estruturação Contábil da SBEM 
Nacional e de Regionais: Plano de 
Contas da SBEM - Escrituração Con-
tábil; Normas para abertura de con-
tas bancárias; transferência de re-
cursos; gerenciamento, contabilida-
de e encerramento de contas de 
eventos de iniciativa de Regional, 
Departamento, Comissão perma-
nente, comissão ou comitê executi-
vo de evento; Normas para procura-
ção para movimentação de contas 
bancárias, relacionadas a eventos de 
iniciativa da Regional, Departamen-
to, Comissão Permanente, Comis-
são ou Comitê Executivo de evento; 
Orientações quanto à emissão, con-
servação e documentação financei-
ra, contábil e fiscal, relacionada a 
eventos de iniciativa de Regional, 

Departamento, Comissão perma-
nente, comissão ou comitê executi-
vo de evento. 
● Acordos e Editais em Educação 
Médica Continuada: Acordo de pa-
trocínio para uso da logomarca; Edi-
tal para fomentos de Projetos de 
Pesquisa - Departamento de Tireói-
de; Estudos de protocolo de pesqui-
sa SBEM/Indústria Farmacêutica.
● Atas de Assembléias, Conselho 
Deliberativo, Diretoria Nacional, 
Conselho Fiscal e de Comissões: 
Atas: Assembléia Geral de 20-2-2003 
e de 1-10-2003; Atas Conselho Deli-
berativo de 20-2-2003 e de 1-10-2003; 
Ata do Conselho Fiscal de 1-10-2003; 
Ata Reunião da Diretoria e Comissão 
TEEM de 5-10-2003; Ata Reunião da 
Comissão de Ética e Defesa Profis-
sional; Ata Comissão Eleitoral; Atas 
de Reuniões da Diretoria SBEM em 
2003 e 2004.
● Ainda em Elaboração (assim que 
finalizados e aprovados, serão inclu-
ídos no site): Regulamento da Fo-
lha SBEM; Contratos de Patrocínios 
para eventos nacionais e de departa-
mentos, ABEM, Folha, Site e outros; 
Revalidação do Título de Especialis-
ta; Instalação da Comissão de Dire-
cionamento Estratégico da SBEM.

Saudades de Laurenice 
uma vitória. Em e-mail enviado às co-
legas Adriana Costa e Forti, Herme-
linda Pedrosa e Maria Inês Schmidt 
ela expressava toda a alegria em ter 
conseguido a inclusão da microalbu-
minúria na tabela SAI/SUS. A seguir, 
transcrevemos um trecho do e-mail 
para que o exemplo de Laurenice sir-
va de inspiração aos que trabalham 
com honestidade, idealismo e com-
petência a favor dos menos favoreci-
dos no nosso país.
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Flávia Garcia

N ascido em 1964, em Bau-
ru, interior de São Paulo, 

o Dr. Bruno Geloneze é participante 
ativo em congressos mundiais. For-
mou-se na Universidade de Campi-
nas (Unicamp), onde defendeu sua 
tese de doutorado em 2001, com o 
tema Versando sobre o impacto me-
tabólico da Cirurgia Bariátrica. Nos 
últimos 5 anos, tem apresentado tra-
balhos realizados no Brasil - nas áre-
as de obesidade e diabetes - em con-
gressos internacionais.

Folha da SBEM - Qual a sua área de 
atuação dentro da Endocrinologia?
Dr. Bruno - Dedico 50% do tempo a 
Diabetes e Obesidade dentro da área 
de ensino e pesquisa na universida-
de, e a outra metade à Endocrinolo-
gia geral em clínica privada.

Folha da SBEM - Por que escolheu 
essas áreas?
Dr. Bruno - Quando aluno da gradu-
ação eu encarava a Endocrinologia 
como um desafio, em termos de ra-
ciocínio e abstração, e isto me atraía. 
Hoje, passados 13 anos dentro da es-
pecialidade, eu continuo com este 
mesmo encantamento.

Folha da SBEM - Já estudou ou tra-
balhou fora do Brasil? Quando e 
onde?
Dr. Bruno - Fiz um estágio de curta 
duração na Inglaterra, em 1992, em 
um serviço de excelência em aten-
ção primária em diabetes, no Conda-
do de Hastings.

Folha da SBEM - Você mantém con-
tato com endocrinologistas de ou-
tros países?
Dr. Bruno - A participação em con-

gressos internacionais propicia uma 
gratificante troca de informações. 
Mais recentemente, meu contato 
com colegas endocrinologistas se 
ampliou pela participação com refe-
ree (revisor) de revistas de circula-
ção internacional, incluindo o Jour-
nal of Clinical Endocrinology and 
Metabolism e a Obesity Research.

Folha da SBEM - Está realizando ou 
realizou alguma pesquisa?
Dr. Bruno - Em 1998 o Professor Mar-
cos Tambascia criou o Ambulatório 
de Síndrome Metabólica, no Hospi-
tal das Clínicas da Unicamp, e des-
de a sua criação venho contribuindo 
para a execução de em extenso estu-
do de caracterização da resistência 
à insulina em uma população brasi-
leira. Vários métodos foram desen-
volvidos e caracterizados, desde o 
Homa até estudos com Clamp Hipe-
rinsulinêmico. O produto final deste 
projeto é o Brazilian Metabolic Syn-
drome Study (BRAMS) e suas rami-
ficações, com várias publicações so-
bre resistência à insulina.

Folha da SBEM - Fale sobre essa pes-
quisa.
Dr. Bruno - Dois pontos nos estudos 
com obesidade mórbida que mere-
ceram destaque internacional: ca-

racterização do mecanismo de re-
versão do diabetes pela drástica re-
dução da resistência à insulina e 
a demonstração, até então inédita, 
do comportamento da grelina no 
pós-operatório de cirurgia bariátri-
ca (este trabalho recebeu o prêmio 
de melhor trabalho científico no 6°  
Congresso Mundial de Cirurgia Bari-
átrica, na Grécia, em 2001). 
Atualmente continuo trabalhando 
no BRAMS, em pesquisa clínica, e 
estendendo meu campo de atuação 
para a biologia molecular em estu-
dos com modelos animais, em es-
pecial sobre adipocitoquinas (adipo-
nectina e resistência à insulina).

Folha da SBEM - Você desenvolve 
outras atividades na Unicamp?
Dr. Bruno - Tenho trabalhado na área 
de pós-graduação e extensão uni-
versitária, tanto na pesquisa como 
no ensino. Em especial, destaco mi-
nha colaboração para o Curso de 
Especialização em Diabetes da Uni-
camp e para o Curso Avançado de 
Resistência à Insulina (versão pre-
sencial e on-line), que recebem vá-
rios médicos de todo o Brasil para 
programas de aprendizado e educa-
ção continuada.

Folha da SBEM - O que espera da 
profissão para o futuro?
Dr. Bruno - A expansão na Endocri-
nologia coloca nossa área de conhe-
cimento na vanguarda do entendi-
mento da fisiopatologia e tratamen-
to das principais doenças na popula-
ção mundial, como aterosclerose e 
diabetes. 
O resultado disto é uma gama infini-
ta de possibilidades de atuação do 
endocrinologista nas áreas de assis-
tência, pesquisa e ensino. O futuro já 
chegou! 

Um pesquisador sempre 
encantado com sua profissão

Dr. Bruno Geloneze
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D urante o EndoRecife, os 
membros do Departa-

mento de Diabetes da SBEM realiza-
ram mais uma reunião para avaliar o 
cronograma de trabalho na redação 
das Diretrizes e na programação das 
demais atividades do ano. 

Segundo a presidente do Depar-
tamento, Dra. Vivian Ellinger (RJ), 
estão todos muito motivados e tra-
balhando dentro dos prazos defini-
dos pela Associação Médica Brasi-
leira, Conselho Federal de Medicina 
e SBEM. “No 26o CBEM as diretrizes 
serão entregues”, enfatizou a espe-
cialista. 

Além desta tarefa, o Departa-
mento tem respondido com rapidez 
às solicitações feitas pelo Ministé-
rio da Saúde, em relação a medica-
mentos que estão entrando no mer-
cado brasileiro. Elaborou também 

um parecer para a AMB, com o in-
tuito de que o Sistema de Monitori-
zação Contínua de Glicose (CGMS) 
seja incluído na classificação hierar-
quizada de procedimentos. O De-
partamento também está 
desenvolvendo um proto-
colo cujo objetivo é inse-
rir os análogos de insuli-
na, assim como insumos e 
bomba de insulina, na gra-
de de medicamentos ex-
cepcionais do Ministério 
da Saúde. Para a Dra. Vi-
vian, essa parceria prome-
te crescer e fortalecer, ainda mais, o 
trabalho que vem sendo desenvol-
vido pelo grupo. 

Outro ponto discutido na reu-
nião foi a realização dos Cursos 
Itinerantes, cujo desenvolvimento 
da programação pedagógica está a 

cargo da Dra. Amely Balthazar. A 
estrutura será: (1) 120 min de aula 
expositiva com o conteúdo de al-
gumas diretrizes; (2) Distribuição 
do assunto apresentado em forma 

de apostila, com dois ca-
sos clínicos a serem resol-
vidos em grupo e basea-
dos na informação dada; 
(3) Discussão dos resulta-
dos e fechamento. No iní-
cio e no final será distri-
buído um breve questioná-
rio a ser preenchido ano-
nimamente para avaliar o 

aprendizado. “Procuraremos nos 
deter na discussão DM tipo 2. A 
montagem do curso está bastante 
adiantada, assim como o planeja-
mento do calendário do evento, que 
será divulgado em breve”, relatou a 
Dra. Vivian.  

Dra. Vivian Ellinger
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O  maior evento científico 
da Endocrinologia Nacio-

nal está se aproximando. Entre os 
dias 6 e 10 de novembro, Florianópo-
lis (SC) será a sede do 26º Congresso 
Brasileiro de Endocrinologia e Meta-
bologia (26o CBEM), que será realiza-
do no Centro de Convenções da cida-
de. A presidência do Congresso está 
a cargo da Dra. Marisa César Coral.

No último dia 6 de julho, encerra-
ram-se as inscrições dos resumos de 
trabalhos científicos. A lista dos acei-
tos será divulgada em 6 de setem-
bro, pelo site do 26º CBEM (www.con 
gressoendocrinologia.com .br). Os 
trabalhos serão apresentados em for-
ma de pôsteres e os dez melhores, se-
lecionados para apresentação oral. 

Durante o 26º CBEM também se-
rão divulgados os finalistas do Prê-

mio Jovem Investigador SBEM, que 
dará R$ 3.500,00 ao autor principal 
do melhor trabalho. 

A organização já confirmou a par-
ticipação de 12 conferencistas estran-
geiros. São eles: Dr. Ali Foster, da In-
glaterra; Dr. E. Chester Ridgway, Prof. 
John Bilezikian e Dr. Shlomo Melmed, 
dos Estados Unidos; Prof. Dr. Greet 
Van den Berghe e Dr. Roger Bouillon, 
da Bélgica; Prof. Olivier Chabre, Prof. 
Patrick Roger, Prof. Philippe Chanson 
e Profa. Dra. Tânia Longo Mazzuco, 
da França; Prof. Manuel Sobrinho-
Simões, de Portugal; Prof. Dr. Jens 
Christiansen, da Dinamarca.

O 2o CBEM acontece em um mo-
mento especial da SBEM. Além da 
importância científica, diversas ati-
vidades administrativas estarão se 
realizando, entre elas as eleições 

dos Departamentos (leia reporta-
gem nesta página).

Por isso, a participação da endo-
crinologia brasileira é fundamental. 
Faça sua inscrição com antecedên-
cia e ajude a organização a pro-
gramar ainda melhor o evento. Os 
interessados podem fazer reservas 
ou inscrições no site do congresso. 
Além disso, saiba tudo sobre preços 
de passagens/hotéis e informações 
turísticas. 

26º CBEM Acelera os Preparativos

Datas Importantes
06/Setembro - Data limite para inscrição com 
desconto
22/Outubro - Data máxima para inscrição 
prévia via internet ou correio
06/Novembro - Data da prova de Título 
(TEEM)

E stão abertas, até o dia 8 de 
setembro deste ano, as ins-

crições das chapas para as eleições 
de diretoria dos Departamentos. O 
Dr. Severino Farias, presidente da 
Comissão Eleitoral, chama atenção 
para que todos os De-
partamentos se orga-
nizem para as eleições, 
que acontecerão du-
rante o 26o Congresso 
Brasileiro, em Floria-
nópolis. É importante 
que os interessados 
se reúnam, discutam e 
formem suas chapas. 

Para que possam 
participar das eleições, os endocri-
nologistas interessados deverão 
estar filiados ao Departamento ao 
qual querem concorrer e/ou votar. 
A SBEM Nacional está realizando um 
recadastramento dos associados, no 

qual o filiado deve informar o Depar-
tamento em que deseja se agregar. 
Sua opção será encaminhada ao res-
pectivo Departamento para que, se 
aceito, sua intenção seja efetivada. 

Uma das exigências feitas pela Co-
missão Eleitoral às cha-
pas candidatas aos De-
partamentos é a de que 
apresentem um progra-
ma de trabalho, com as 
ações propostas e cro-
nograma de execução. 
Segundo o Dr. Severino, 
é essencial que figurem 
iniciativas em relação à 
educação médica conti-

nuada e ao Projeto Diretrizes. Alguns 
pontos também deverão estar cla-
ramente explicados; como preten-
de defender os interesses, o espaço 
e a imagem institucional da SBEM? 
Como pretende projetar o Departa-

mento junto aos poderes públicos, 
às sociedades médico-científicas, à 
indústria farmacêutica e à sociedade 
civil? Quais as iniciativas a serem ado-
tadas para mobilizar os associados da 
SBEM, filiados aos Departamentos, 
em torno do programa de gestão para 
o biênio?

A Comissão Eleitoral informa, 
ainda, que todas as chapas inscri-
tas terão espaço e oportunidade de 
apresentar suas idéias em um su-
plemento especial sobre eleições da 
Folha SBEM, que circulará no mês 
de outubro, assim como no site da 
Sociedade.

As eleições serão diretas, se-
cretas e informatizadas. O regula-
mento completo e a ficha de fi-
liação aos Departamentos, assim 
como recadastramento, estão no 
site: www.endocrinologia.org.br. 

Eleições de Departamentos
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pecialistas brasileiros também ficou 
evidente, pelo grande número de 
cientistas que apresentaram traba-
lhos em formato de poster ou apre-
sentação oral.

International Scholars 
Program

Pela segunda vez a Diretoria Na-
cional e o Comitê Internacional da 
SBEM garantiram a participação de 
quatro estudantes brasileiros no 
International Scholars Program. O 
projeto é  uma importante oportu-
nidade para os jovens pesquisado-
res expandirem seus conhecimen-
tos e ampliarem sua rede de conta-
tos com endocrinologistas estran-
geiros.

O entusiasmo em participar do 
International Scholars Program é 
uma constante entre os jovens pes-
quisadores brasileiros. Uma das alu-
nas – Dra. Luciani Renata Silveira de 
Carvalho (Hospital das Clínicas de 
São Paulo) – feliz com a oportunida-
de proporcionada pela SBEM, deu 
um testemunho emocionado, trans-
crito no quadro ao lado.

Endo 2004

M ais uma vez, a SBEM es-
teve bem representada 

durante um dos eventos de desta-
que do ano no cenário internacio-
nal. O Endo 2004, promovido pela 
The Endocrine Society, aconteceu 
em New Orleans, Estados Unidos. 
A Diretoria Nacional e o Comitê In-
ternacional da SBEM atuaram intens 
amente junto à entidade america-
na, sendo responsáveis pela indica-
ção de nomes dos professores brasi-
leiros, que participaram da coorde-
nação de alguns simpósios. Os es-
pecialistas convidados foram a Dra. 
Berenice Mendonça, Dr. João Lin-
dolfo Borges, Dr. César Boguszewski 
e Dr. Mário Saad.

A SBEM aproveitou o evento para 
divulgar o trabalho da entidade, 
mostrando duas importantes cam-
panhas públicas: de Prevenção da 
Osteoporose e da Escola Saudável. 

No stand da SBEM, os participan-
tes do Endo 2004, além de obterem 
estas e outras informações da Socie-
dade, recebiam o convite para parti-
cipar do ICE 2008, que acontecerá no 
Rio de Janeiro.

A contribuição científica dos es-

What a Wonderful World....
Coincidência ou não, a frase de Luis Arms-
trong, um dos maiores cantores de Jazz 
nascido em New Orleans, vem expressar 
bem o que senti ao participar do Internatio-
nal Scholars Endocrine Program. Em par-
ceria com a SBEM, o evento ocorreu du-
rante o 86th Annual Meeting of the Endo-
crine Society, na cidade de New Orleans, 
nos Estados Unidos, em junho de 2004. 

O programa, coordenado pelo Dr. Ri-
chard Santen, da Universidade da Virginia, 
consistiu em encontrar posições nos Esta-
dos Unidos para jovens cientistas, escolhi-
dos em 5 países, com o intuito de comple-
tar a sua formação em ciência e trazerem 
essas inovações para os respectivos países 
de origem. Participaram do programa: três 
brasileiros, seis poloneses, dois húngaros, 
três finlandeses e dois tchecos. 

Cinco chefes de laboratórios, dos sete 
considerados altamente produtivos na 
pesquisa do desenvolvimento hipofisário 
- minha área de interesse - aceitaram me 
entrevistar. Foi notável o interesse deles 
pelo programa. Todos me falaram sobre 
suas linhas de pesquisa e me ofereceram 
projetos a serem desenvolvidos em seus 
laboratórios. Percebi que eles estão com-
prometidos com o ensino e o desenvolvi-
mento da pesquisa.

Senti-me muito honrada ao participar 
da festa oferecida pelo presidente da Endo 
Society. Vi descortinar, diante dos meus 
olhos, um maravilhoso mundo novo. No 
salão, onde aconteceu a festa, encontra-
vam-se pessoas famosas, cujos papers 
sempre lemos e que nos servem de inspi-
ração científica. Lá, estavam, ainda, três 
cientistas cujos nomes serão indicados 
ao prêmio Nobel, no próximo ano. Pelo 
pronunciamento do Dr. Richard Santen, 
percebi que esse programa, no segundo 
ano de acontecimento, terá o seu sucesso 
atrelado às pessoas que dele tomam par-
te. Também percebi que a The Endocrine 
Society vê com bons olhos a necessidade 
de educar e manter esse programa inter-
nacional. Venho nessas linhas expressar a 
minha felicidade de ter participado desse 
programa, uma conquista da diretoria da 
SBEM Nacional e do Comitê Internacio-
nal da entidade. Recomendo a todos os 
jovens cientistas a se candidatarem nos 
anos vindouros, pois somente assim po-
deremos formar líderes de opinião, com-
promissados com o progresso científico 
do país. 

Participação ativa da delegação brasileira Slide  com a participação  brasileira, um orgulho da SBEM

Estande da SBEM Nacional Dr. Amélio F. de Godoy Matos em palestra no Endo 2004
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A  SBEM está se preparan-
do para o lançamento ofi-

cial do ICE 2008, o mais importante 
evento da Endocrinologia mundial 
que, pela primeira vez, acontece-
rá em um país da América do Sul. 
O lançamento será no dia 2 de se-
tembro, no Palácio Milflores, sede 
da Embaixada do Brasil em Lisboa, 
Portugal. É a primeira vez que a re-
presentação diplomática brasileira 
em Portugal abre as portas do Pa-
lácio Milflores - uma construção do 
século 17, considerado um dos mais 
belos palácios portugueses - para a 
realização de um evento como este. 
Uma conquista da Diretoria Nacional 
e da Comissão Internacional, que de-
monstraram ao embaixador brasilei-
ro, Paes de Andrade, a importância 
para o Brasil de sediar um congresso 
do porte do ICE 2008. A SBEM tam-

bém terá um stand para divulgar o 
Congresso, que será realizado no Rio 
de Janeiro. 

O evento acontecerá durante o 
International Congress of Endocri-
nology deste ano, de 31 de agosto a 
4 de setembro, na capital portugue-
sa, e reunirá autoridades de todo o 
mundo na área da Endocrinologia. 
Na ocasião, a comunidade científica 
internacional terá a oportunidade de 
conhecer a estrutura completa que 
está sendo montada para a realiza-

ção do ICE 2008, a ser presidido pelo 
Dr. Amélio F. de Godoy Matos.

A participação dos professores 
brasileiros no ICE 2004 também será 
expressiva, através da coordenação 
de 11 simpósios. Até o início de ju-
lho, a delegação do Brasil registrava 
mais de 120 inscritos. 

ICE: Lisboa 2004, Rio 2008
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Nova sede para
a SBEM-DF

A  SBEM Regional Distrito 
Federal está completan-

do 30 anos de sua fundação e acaba 
de comprar quatro salas, num total 
de 147m2, no Novo Centro Multiem-
presarial onde, em breve, funcionará 
a nova sede da entidade na capital 
federal. Localizada em uma área no-
bre de Brasília, fica de frente para o 
parque da cidade, próximo a hotéis, 
ao Centro de Convenções e à Espla-
nada dos Ministérios. 

O prédio onde funcionará a futu-
ra sede da SBEM-DF conta, ainda, 
com praça de alimentação e auditó-
rio com capacidade para 450 pesso-
as. A diretoria da Regional acredita 
que, além de atender à SBEM-DF, es-
tas quatro salas servirão de impor-
tante apoio às atividades da SBEM 
Nacional em Brasília. A inauguração 
da nova sede será seguida de um jan-
tar aos associados da SBEM-DF para 
a comemoração de seus 30 anos. 

D urante o EndoRecife os 
membros da Comissão 

de Comunicação Social – Dra. Valé-
ria Guimarães, Dr. Ricardo Meirelles, 
Dr. Cláudio Kater e o Dr. Severino Fa-
rias - estiveram reunidos para definir 
as estratégias de trabalho dos próxi-
mos meses e discutir sobre os docu-
mentos legais de funcionamento da 
comissão. Tudo foi analisado deta-
lhadamente, recebendo alguns ajus-
tes. A íntegra estará, em breve, na 
área restrita do site da SBEM.

Entre as principais decisões está 
a nomeação do Dr. Severino Farias 
(BA) como diretor do site da SBEM. 
Várias propostas em relação ao site 
foram abordadas e algumas já co-
locadas em prática. Entre elas, des-
taque e inclusão de novas questões 
da prova do TEEM; intensificação da 
pesquisa sobre o Perfil do Endocri-
nologista Brasileiro, cuja divulgação 
deve ocorrer durante o 26o Congres-
so Brasileiro; inclusão de novas pa-
lestras e conferências na área restri-
ta; mudanças para facilitar a navega-
ção do internauta; transferência de 
documentos oficiais e comunicados 
oficiais para a área restrita.

 Um fórum de discussão está 
planejado para entrar no site nos 
próximos meses. A proposta, que vi-

nha sendo analisada pela Comissão 
há algum tempo, ganhou força devi-
do às solicitações dos internautas. 
Serão criadas, também, novas pági-
nas internas para atender às Comis-
sões e Departamentos. No site po-
derão ser incluídos relatórios de ati-
vidades ou informes sobre o traba-
lho desenvolvido.

Na área de publicações foi pla-
nejada a circulação de uma edição 
especial da Folha da SBEM, para o 
mês de outubro. O jornal terá o ob-
jetivo de divulgar as chapas que irão 
concorrer às diversas eleições, que 
acontecem durante o 26o CBEM.

A Comissão lembra aos associa-
dos que continuará a enviar regu-
larmente os boletins informativos e 
que sugestões devem ser enviadas 
para info@endocrinologia.org.br. 

Comissão de Comunicação
Elabora Estratégia
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A  SBEM está finalizando o 
recadastramento, traba-

lho que vai permitir um melhor co-
nhecimento sobre quem é o seu as-
sociado. A diretoria da Nacional ex-
plica que, com o perfil do endocri-
nologista filiado à SBEM nas mãos, 
será possível atender melhor aos an-
seios de todos. 

 Outro objetivo do recadastra-
mento é permitir um levantamento 
dos sócios que estão em dia com 
o pagamento da anuidade e aque-
les que, por algum motivo, se encon-
tram inadimplentes. O Estatuto da 
SBEM prevê que os associados em 
atraso com a entidade estão passi-
vos de punição, no caso de se man-
terem inadimplentes. O associado 
que estiver há um ano sem pagar 

a entidade perderá o direito ao re-
cebimento de todas as publicações 
da SBEM, descontos nos congres-
sos e acesso à área restrita do site. 
A lista de associados inadimplentes 
também será encaminhada para os 
ABE&M; organização dos Congres-
sos Brasileiros de Endocrinologia e 
Metabologia; Folha da SBEM e site, 
para que as respectivas medidas se-
jam aplicadas.

 Para aqueles que se encontram 
inadimplentes há mais de dois anos, 
o Estatuto prevê o desligamento da 
entidade. Para que volte à Sociedade, 
o associado terá que passar por um 
novo processo de admissão, poden-
do ser negado seu reingresso em vir-
tude de seu histórico de inadimplên-
cia. As medidas têm como objetivo 

privilegiar o associado que mantém 
suas obrigações em dia. 

Segundo a Diretoria da Nacional, 
não é interesse da SBEM que seus 
associados percam o direito asso-
ciativo, no momento em que a As-
sociação Médica Brasileira se prepa-
ra para revalidar o Título de Espe-
cialista. Por isso, quem estiver em 
atraso com a anuidade deve procu-
rar a Regional da SBEM, na qual é fi-
liado, para providenciar a regulariza-
ção da sua situação. Todos ganham 
com isso. 

Recadastramento Traça 
o Perfil da Sociedade
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O EndoRecife/2004 mais uma vez 
foi um sucesso. Sob a presi-

dência do Dr. Lúcio Villar, a ativida-
de reuniu mais de 600 participantes 
no Resort Summerville, em Porto de 
Galinhas (PE).

A cobertura diária foi feita pela 
Folha da SBEM Online. Além de re-
sumos de várias palestras no site, 
conferências estão disponíveis na 
área restrita, entre elas a do espe-
cialista inglês Dr. David Matheus.

I Endo Rio

P recocidade Sexual, Baixa Esta-
tura, DM II, Hiperprolactinemia, 

Menopausa, Oftalmopatia de Graves 
e Disfunção Tireoideana Sub-Clíni-
ca são alguns dos temas que serão 
debatidos no I EndoRio. O evento, 
presidido pelo Dr. Luiz Henrique de 
Gregório (presidente da Regional 
Rio de Janeiro) acontece nos dias 6 
e 7 de agosto, no Rio Othon Palace. 
Para sua realização, conta com a par-
ticipação dos seis grandes Serviços 
de Endocrinologia do Rio de Janeiro: 
do Hospital da Lagoa, do IEDE, do 
Hospital da Santa Casa, Hospital dos 
Servidores e dos Hospitais Universi-
tários da UERJ e UFRJ. 

A comissão informa que já há 
mais de 200 inscritos no evento. A 

programação científica e outras in-
formações estão no site da SBEM-
RJ (www.sbem.org.br/rj).

II Endoamazon

E ntre os próximos dias 19 e 21 de 
agosto, a SBEM Regional Ama-

zonas realiza o segundo Congresso 
Amazônico de Endocrinologia e Dia-
betes, sob a presidência da Dra. De-
borah Jezini. O curso pré-congres-
so, com o tema Nutrição e Enferma-
gem no Diabetes Mellitus, acontece 
no dia 19. O Programa Escola Saudá-
vel terá um espaço especial duran-
te o evento. A ficha de inscrição 
para o II EndoAmazon e para o pré-
congresso pode ser impressa a par-
tir do site da Sociedade Brasileira 
de Endocrinologia e Metabologia 
(www.endocrinologia.org.br). 

Encontro Gaúcho

O X Encontro Gaúcho de Diabe-
tes, com o tema “Tratamento 

das complicações agudas do diabe-
tes no jovem”, acontece de 13 a 15 
de agosto no Hotel Deville, em Porto 
Alegre. Dislipidemia do DM, Pé Dia-
bético, Manejo do DM 2, Síndrome 
Metabólica e DM 2, Cetoacidade Dia-
bética, Hipoglicemia no Jovem, Atu-
alização em Obesidade na Infância 
e Adolescência, Prevenção e Trata-
mento da Obesidade no Mundo e 
Tratamento Integrado da Obesidade 
são os principais temas a serem tra-
tados no evento. Este encontro é pro-
movido pela SBEM, SBD e ABESO. 

Educação em Diabetes
 

D e 13 a 15 de agosto, serão rea-
lizados, em Belo Horizonte, o 

Encontro José Diogo de Educação 

em Diabetes e o 1º Diabetes Santa 
Casa. Sob a coordenação dos dou-
tores José Diogo Martins e Antônio 
Rodrigues Ferreira, o primeiro é um 
evento direcionado a pacientes, fa-
miliares e profissionais da saúde e 
acontece no dia 13, das 7h30 às 12h. 
O segundo, somente para profissio-
nais da saúde, se realizará no Hotel 
Mercure, em BH, nos dias 13, 14 e 15.

Entre os principais assuntos es-
tão: orientação alimentar, drogas 
orais hipoglicemiantes; uso da insu-
lina em pacientes com diabetes tipo 
1 e tipo 2; prevenção das complica-
ções crônicas; como agir na interna-
ção de um paciente; diabetes no dia-
a-dia e o acompanhamento psicoló-
gico; abordagem e conduta na dor 
neuropática; tratamento cardiovas-
cular com roziglitazona; DM2 na in-
fância e adolescência; diabetes e a 
genética, insulinoterapia; plano ali-
mentar e diabetes gestacional.

Encontro de Tireóide

O XI Encontro Brasileiro de Tire-
óide reuniu um número recor-

de de participantes (cerca de 1.100), 
superando o último congresso ame-
ricano de Tireóide. Realizado em ju-
nho, em Vitória, o XI EBT possibilitou 
a apresentação de 27 trabalhos que 
concorreram aos prêmios Jovem In-
vestigador Básico, Clínico e Investiga-
dor Sênior.

Durante o encontro, a SBEM rea-
lizou uma assembléia de seu Depar-
tamento de Tireóide e foi lançado o 
“Fomento de Projetos de Pesquisa”. 
O cardápio saudável, servido nos co-
ffe-breaks e na parte social do EBT, 
foi uma das grandes novidades.  

A cobertura completa do evento 
pode ser verificada na décima edi-
ção da Folha da SBEM Online, no 
site da sociedade (www.endocrino 
logia.org.br).

Drs. Luis Griz e Lúcio Villar, da organização do EndoRecife 
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AGOSTO 2004

● Endo Rio

Data: 6 e 7
Local: Hotel Othon Palace, Rio de Janeiro
Informações: Site: www.sbem.org.br/rj ou 
www.jz.com.br , tel.: (21) 2266-9197 

● II Diabetes 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

● X Encontro Gaúcho de Diabetes / II 
Simpósio de Obesidade do Mercosul

Data: 13 a 15
Local: Hotel Deville – Porto Alegre (RS)
Informações: Tels.: (51) 3384-1820 / 
3028-3878, e-mail:  
contato@ccmeventos.com.br

● 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: 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

Outubro

● XVII SLEP – Sociedade Latino-
Americana de Endocrinologia 
Pediátrica 

Data: 24 a 28 
Local: Hotel Blue Tree Park – Angra 
dos Reis, RJ 
Informações: Angra Eventos. Tel: (21) 
2554-9334 - site: www.angraeventos.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

● XXXIII Encontro do IEDE

Data: 10 a 12
Local: Hotel Atlântico Búzios Convention & 
Resort – Estrada da Usina, 294, Morro do 
Humaitá, Armação dos Búzios, RJ
Informações: ASSEX - Tel.: (21) 2224-8587, 
site: www.assex.org.br, e-mail: 
assex@openlink.com.br
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