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Encarte 
do CBAEM
Dentro de pouco mais de um mês co-
meça em Aracaju, Sergipe, o I CBAEM. 
Logo, é hora de conhecer todos os de-
talhes da programação, os cursos pré-
congresso, a prova do TEEM, a progra-
mação social e muito mais. O evento, 
que inaugura a fase dos congressos 
anuais da SBEM, merece encarte espe-
cial nesta edição.

Revalidação 
do TEEM
● Começa a contar, em 2005, o prazo de cinco anos 
para a Revalidação do Título de Especialista. Sai-
ba o número de pontos de cada atividade promo-
vida pela SBEM Nacional, Regionais e empresas 
da indústria.                                                Pág. 7

Educação 
Continuada
Colocar em prática o Projeto de Educação Continuada é 
uma das grandes metas da atual diretoria da Sociedade. 
Veja o que já está sendo feito neste sentido.
                                                                               Pág. 13

● Curso Itinerante de Diabetes
O Departamento de Diabetes da Sociedade, presidido 
pela Dra. Vivian Ellinger, já tem pronta a agenda, de ju-
nho a agosto, do Curso Itinerante de Diabetes. O evento 
conta pontos para a Revalidação do TEEM.         Pág. 6
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H á pouco tempo assumimos a diretoria da Nacional e 
nossa lista de ações e tarefas é imensa. Graças a um 

momento especial da nossa entidade, tudo tem sido absorvido 
da melhor forma possível, com o apoio dos Departamentos e 
Regionais. Nosso associado merece isso. 

O Planejamento Estratégico, definido em conjunto com a 
Fundação Getúlio Vargas, é uma das nossas prioridades. O tra-
balho já começou e nessa edição vocês poderão ler um resumo 
do Projeto de Educação Continuada. A íntegra do documento, 
produzido pela Dra. Ruth Clapauch, está disponível na área res-
trita do nosso site. É fundamental que os associados leiam para 
que, juntos, possamos discutir a sua  execução. Lembro que para 
acessar essa área os associados precisam ter login e senha. Es-
peramos que acessem o projeto, pois gostaríamos de aproveitar 
a realização do I CBAEM para levar o debate para a Assembléia 
Geral, agendada para o evento. 

Além da Assembléia, diversas atividades estarão aconte-
cendo no CBAEM, que está sob a responsabilidade do nosso 
grande amigo Manuel Hermínio. A diretoria da SBEM Nacional 
está trabalhando em total integração e espera proporcionar um 
excelente evento científico. Nessa edição da Folha da SBEM 
preparamos um encarte com as principais informações sobre a 
programação científica e social. 

No CBAEM também estaremos discutindo, com a Comissão 
de Comunicação Social, sobre um tema que sempre ocupando 
a especialidade: grade científica. Precisamos definir melhor o 
calendário de eventos, já que o número de atividades continua 
crescendo. Planejar é essencial para que possamos ter uma atu-
alização científica sem choques de datas.

Aproveitamos essa edição do nosso jornal para avisar que em 
poucas semanas teremos a nossa nova sede, no Rio de Janeiro, 
pronta. As obras - coordenadas pelo Dr. Luiz Henrique de Gre-
gório e o apoio da Regional e da Nacional -, estão na fase final.  
Estivemos no Rio visitando as instalações e estamos certos que 
nossa Sociedade terá um espaço importante para receber asso-
ciados e amigos. Assim que a data da inauguração for definida, 
faremos um comunicado através do site da SBEM.

Saudações

Dra. Marisa César Coral
presidente da SBEM Nacional
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Por Flávia Garcia

F ormado e especializado 
em endocrinologia pela 

Universidade Federal de Goiás, o 
Dr. Sérgio Alberto Cunha Vêncio é 
vice-presidente da SBEM Regional 
Goiás e diretor de captação de re-
cursos do Departamento de Diabe-
tes Mellitus da SBEM. O jovem Dr. 
Sérgio, com 34 anos, trabalha com 
neuroendocrinologia em dois hos-
pitais de Goiânia, junto com Dr. Nel-
son Rassi, e já atuou como médico 
visitante no Academisch Ziekehuis 
Vrije Universiteit, em Amsterdan, 
sob a coordenação do professor 
Louis Goreen e do Dr. Van der Veen, 
em 1997. Sua ligação com o diabetes 
se fortaleceu quando foi convidado a 
participar da comissão científica do 
Congresso Brasileiro de Diabetes, 
em 2003. Neste período, conheceu 
diversos ícones da endocrinologia, 
ampliando sua área de atuação nes-
te segmento.

Fascínio pela Especialidade 
e pela Tecnologia 

FS – Desde quando trabalha com a 
endocrinologia? Existe algum mo-
tivo especial para uma dedicação 
maior ao diabetes?
Dr. Sérgio - Em 1998 iniciei meu 
consultório privado, e desde então, 
trabalho na seção de hormônios 
do Laboratório Atalaia. Hoje dirijo 
a seção de hormônios e a de tria-
gem neonatal (teste do pezinho). 
O diabetes me fascina pelo desafio, 
e por entender que o médico pode 
realmente fazer a diferença. Não é 
o tipo de doença que se possa ficar 
sentado olhando de fora, tem que 
entrar no campo e jogar pra valer. 

FS – Em 2004 o senhor passou a in-
tegrar a equipe do Departamento de 
Diabetes da SBEM. Como tem sido 
o trabalho? 
Dr. Sérgio - Em tempo recorde, for-
mamos o Departamento, estamos 
realizando o curso itinerante de 
Diabetes e redigimos as principais 
diretrizes. Esperamos fazer muito 
mais ainda: campanhas de preven-
ção e diagnóstico e lutar, frente ao 
Ministério da Saúde, por uma me-
lhor qualidade de atendimento para 
o paciente diabético - reforçando o 
trabalho feito pela SBD, que merece 
do nosso Departamento todo o res-
peito e admiração.

FS – No início de 2003 o senhor as-
sumiu a vice-presidência da Regio-
nal Goiás. Como é trabalhar com 
o Dr. Victor Gervásio (presidente) 
e quais os principais projetos para 
este ano? 
Dr. Sérgio – Em Goiânia, vivemos 
uma situação de muita harmonia. 
Faço parte de uma geração mais 
nova que convive bem, com muito 

respeito, com os pioneiros.  Aprovei-
tar a experiência dos mais sábios é 
uma oportunidade única. Neste ano 
teremos quatro encontros com pa-
lestrantes importantes do Brasil. Já 
tivemos a manhã de tireóide e, até o 
final do ano, teremos diabetes, disli-
pidemia e neuroendocrinologia. 

FS – Sabemos do seu encanto pela 
tecnologia a serviço da saúde. Como 
as novas tecnologias podem auxiliar 
na prevenção e no tratamento das 
disfunções endócrinas? 
Dr. Sérgio – Sem dúvida, a tecnologia 
é uma grande aliada no tratamento 
médico. Exames cada vez mais es-
pecíficos e sensíveis, programas de 
computador que facilitam a vida do 
médico e aparelhos de controle do-
miciliar com interação pela internet 
constituem um arsenal para ser usa-
do pelo médico moderno. A tecno-
logia disponível hoje permite uma 
maior interação médico-paciente e 
aumenta a chance de êxito. 

FS – O que espera da medicina do fu-
turo em relação ao diabetes? 
Dr. Sérgio – Espero que exista boa 
vontade do governo em promover 
pesquisas e apoiar o desenvolvimen-
to de tecnologias (permitindo maior 
controle da doença); e técnicas que 
possam levar à cura, como o trans-
plante de ilhotas e o uso de células 
tronco. O Brasil tem tudo para ser 
um celeiro de pesquisas. Enquanto 
isso não acontece, esperamos que 
nós, médicos, possamos aprimorar 
nossa relação com os doentes, sendo 
ao mesmo tempo futuristas quanto 
ao uso da tecnologia e saudosistas 
quanto à relação de amizade e con-
fiança que devemos a eles.  
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lação de Pacientes com Diabetes 

• Segurança da Radioiodoterapia em Pa-

cientes com Carcinoma de Tireóide com 

Menos de 21 Anos 

• Abordagem dos Pacientes com Carcinoma 

Diferenciado de Tireóide com Tireoglobu-

lina Sérica Elevada e Pesquisa de Corpo 

Inteiro Negativa 

• Vias Dopaminérgicas e Somatostatinérgi-

cas Diminuem o TSH Sérico em Ratos Por-

tadores de Carcinoma Mamário Walker-

256 

• Prevalência de Hipertensão Arterial em 

Mulheres com Passado de Distúrbios Hi-

perglicêmicos na Gestação 

• Fatores de Risco Para o Desenvolvimento 

de Diabetes Mellitus Pós-Transplante Re-

nal 

• Avaliação da Resistência Insulínica e do 

Perfil Lipídico na Síndrome de Turner 

• Avaliação do Efeito da Sibutramina Sobre 

a Saciedade por Escala Visual Analógica 

em Adolescentes Obesos 

• Dosagem de Cortisol e Cortisona Livres 

Urinários Empregando Cromatografia 

Líquida Associada a Espectrometria de 

Massa em Tandem (LC-MS/MS)

Memórias

Ciao, Doctor “B”! (Claudio E. Kater)

Perspectivas 

• O Uso da Internet como Meio Auxiliar 

Para o Tratamento do Excesso de Peso

Apresentação de Casos 

• Pseudomalabsorção de Levotiroxina - Re-

lato de um Caso 

• Hiperparatireoidismo Primário Associado 

a Epifisiólise de Cabeça do Fêmur em Ado-

lescente 

• Hyperthyroidism Due to Secretion of Hu-

man Chorionic Gonadotropin in a Patient 

with Metastatic Choriocarcinoma 

• Duplication of the Hypophysis Associated 

with Precocious Puberty: Presentation of 

Two Cases and Review of Pituitary Em-

bryogenesis

Cartas ao Editor 

• Tinturas para Cabelos e Contaminação por 

Iodo 

• É Tempo de Atualizar o Nome do Diabetes 

Mellitus Tipo 2? 

T. Maciel-Guerra e Dr. Gil Guerra-
Júnior. O conteúdo foi elogiado por 
toda a comunidade científica. 

Além do alto nível científico, a 
capa dos ABE&M foi, também, des-
taque com uma foto da Hermaphro-
dite endormi (estátua do Império Ro-
mano, século II, que está no Museu 
do Louvre, França).

Além destes números espe-
ciais, foi editado o Suplemento 1 
do Volume 49, entregue durante o 
6º COPEM (Congresso Paulista de 
Endocrinologia e Metabologia) que 
aconteceu em maio, na cidade de 
São Paulo. Vale lembrar que “todo 
e qualquer suplemento dos ABE&M 
somente poderá ser publicado após 
solicitação por escrito dos responsá-
veis pela organização do evento ao 
Editor-Chefe da revista, Dr. Cláudio 
E. Kater, com a antecedência devida 
(preferencialmente 12 meses)”.

A edição de abril traz os seguintes 
temas:

Índice dos ABE&M
Volume 49, Número 2, Abril de 2005
 

Editoriais

• Aos Sócios da SBEM (Valéria Guimarães)

• Endocrinologia: Desafio e Paixão (Marisa 

Helena C. Coral) 

• Importância da Avaliação da Função 

Tireoidiana em Pacientes com Diabetes 

Mellitus (Regina do Carmo Silva)

Revisões 

• Prolactinomas e Densidade Mineral Óssea 

em Homens  

• Obesidade Visceral, Hipertensão Arterial 

e Risco Cárdio-Renal: Uma Revisão 

• Insuficiência Androgênica na Mulher e Po-

tenciais Riscos da Reposição Terapêutica 

• Retinopatia Diabética

Artigos Originais 

• Prevalência de Auto-Imunidade Tireoi-

diana em Um Grupo de Pacientes com 

Diabetes Mellitus Tipo 1 em Londrina, PR 

• Associação de Tireopatias em uma Popu-

Anuidade SBEM

A data para pagamento da anui-
dade foi prorrogada de 30 de 

maio para 20 de junho. Até este dia, 
os associados da Sociedade Brasi-
leira de Endocrinologia e Metabolo-
gia devem efetuar o pagamento da 
anuidade 2005 às suas respectivas 
Regionais. O valor da anuidade é de 
R$ 300,00 (trezentos reais).

A nova data para o repasse das 
Regionais à Nacional ainda está em 
definição. A diretoria da Nacional 
informará a cada Regional, assim 
que for decidida.

Área Restrita do Site

Você já tem a sua senha para 
acesso à área restrita do site 

da SBEM? Se a resposta for não, 
é importante que faça logo o seu 
cadastro. O espaço tem a íntegra da 
Folha da SBEM e, como o próprio 
nome já diz, informações exclusivas 
para associados, como documentos 
e pareceres. Para entrar nesta área 
do site, é necessária a identificação 
de login e senha próprios. 

Quem quiser solicitar o acesso 
a essa área deve entrar em contato 
com a equipe de suporte tecnológico 
pelo telefone (21) 3643-0148 ou pelo 
e-mail: suporte@sbem.org.br. Se-
rão solicitados e confirmados, junto 
à sua Regional, os seguintes dados: 
nome completo e CRM.

ABE&M: Edição Especial

Uma das edições de destaque 
dos ABE&M deste ano foi a de 

fevereiro, que reuniu artigos origi-
nais e de revisão sobre Distúrbios 
da Determinação e Diferenciação 
do Sexo. A publicação ficou sob a 
responsabilidade da Dra. Andréa 
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A  Comissão de Ética e De-
fesa Profissional continua 

atuando ativamente em prol dos es-
pecialistas Associados da SBEM. Po-
rém, por motivos particulares, a Dra. 
Judy Botler deixou a direção da Co-
missão que está sendo representa-
da provisoriamente pela Dra. Maite 
Trojaner. Até o CBAEM, a Dra. Mai-
te responde pela Comissão de Éti-
ca, com o apoio do Dr. Luiz Antônio 
Araújo, Tesoureiro Adjunto da SBEM 
Nacional.

  Durante o Congresso Brasileiro 
de Atualização, em Sergipe, a tarde 
do dia 27 de julho está reservada 
para debates e palestras sobre os 
assuntos da Comissão. Na mesma 
ocasião, haverá uma reunião na qual 
será definida a nova diretoria da Co-
missão de Ética, e com a inclusão de 
dois endocrinologistas: um de São 
Paulo e um de Santa Catarina.

  Leia, abaixo, o informativo da 
Dra. Maite Trojaner sobre as Ativida-
des da Comissão de Ética e Defesa 
Profissional:

“Nos últimos dois meses, têm 
sido intensas e freqüentes as mesas 
de negociação entre a Comissão 
de Ética e Defesa Profissional da 
SBEM-RJ e Nacional. Os assuntos 
em pauta são: a contratualização, 
a implantação da CBHPM e a lei do 
Ato Médico.

Os honorários médicos estão in-
cluídos tanto no primeiro como no 
segundo item, e têm sido motivo de 
nossa preocupação, principalmente 
procurando, através da negociação, 
evitar atitudes desagradáveis, tais 
como greves e retaliações que só 
atrapalham o nosso já atribulado 
dia-a-dia.

A prática da boa medicina por 
endocrinologistas bem treinados 
(através de cursos de atualização e 
valorização do título de especialis-
ta), proposta por todos os segmen-
tos da SBEM, apóia a valorização do 
ato médico - proposta por todos os 
segmentos médicos do país através 
da lei do Ato Médico (cujo abaixo 
assinado está em seu consultório 
ou já foi devolvido preenchido ao 
Conselho).

A assinatura de contratos mais 
justos, com multas por atrasos de 
pagamento, e reajustes anuais têm 
sido muito difíceis, com direito a 
consultas à ANS, que se prontificou 
a auxiliar na busca de soluções.

Aos colegas endocrinologistas, 
agradecemos pela atitude ética e 
o bom exercício da medicina, que 
valorizam o Ato Médico e fornecem 
instrumentos dignos, na mesa de 
negociação, pela valoração de nos-
sos honrados, preciosos e valorosos 
préstimos profissionais.

  Ainda em relação ao item tribu-
tos, cuidado! Certifique-se se o que 
o convênio alega estar descontando 
de sua fatura para INSS realmente 
está sendo depositado em seu 
nome. É só solicitar relação de 
depósitos em qualquer posto do 
INSS. Caso encontre falhas, entre 
em contato com sua SBEM regional 
e encaminhe a documentação com-
probatória. Não espere, para não ter 
surpresas desagradáveis quando 
buscar por sua digna aposentadoria, 
pois já temos o registro de alguns 
casos.

  Continuamos contando com a 
colaboração de todos para a realiza-
ção de nosso trabalho.” 

Curso Itinerante
de Diabetes
Está com 
Agenda Pronta

O  Departamento de Diabe-
tes da SBEM deu início 

à realização do Curso Itinerante de 
Diabetes. O evento terá oito horas 
de duração e contará pontos para a 
Revalidação do TEEM. Embora o cur-
so seja teórico, haverá espaço para 
discussão de casos clínicos, como 
informou a presidente do Departa-
mento, Dra. Vivian Ellinger. 

O Departamento já agendou cur-
sos para todo o primeiro semestre 
do ano. O primeiro aconteceu em 
Florianópolis, no dia 14 de maio. O 
intuito do curso é levar atualização 
aos médicos que trabalham com dia-
betes, mas vivem longe dos grandes 
centros. Veja as cidades em que o 
curso está programado.

Agenda do Curso 
Itinerante de Diabetes

01 de junho São Luiz 

03 de junho Belém 

04 de junho Manaus 

11 de junho Piracicaba* 

18 de junho Juiz de Fora 

25 de Junho Londrina 

09 de julho Campo Grande 

16 de julho Marilia 

23 de julho Uberaba 

20 de agosto Ilhéus

*sujeito à mudança

Novos Colaboradores 
na Comissão de Ética
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Os candidatos devem ficar 
atentos às datas de realização dos 
exames práticos, pois cada Regio-
nal tem autonomia para marcar as 
provas. Elas são realizadas individu-
almente e consistem em cinco ques-
tões sobre um caso clínico escolhido 
em enfermaria ou ambulatório, no 
dia de sua realização.

No ano passado, durante o 26º 
Congresso Brasileiro de Endocrino-

O s titulados pela SBEM no 
TEEM devem ficar atentos. A 

partir de 2005, começa a contar o prazo 
de cinco anos para a Revalidação do 
Título de Especialista. Na prática, o as-
sociado deverá somar 100 pontos para 
ter a renovação do seu título até 2009. A 
Revalidação foi regulamentada pela re-
solução 1.744/04 do Conselho Federal 
de Medicina (CFM).

Dentro das novas regras foi definida 
a pontuação de cada atividade promo-
vida pela SBEM Nacional, Regionais e 
empresas da indústria. Dentre as re-
gras, está a obrigatoriedade do titulado 
de comprovar a pontuação adquirida, a 
cada ano, junto à Sociedade. Os pon-
tos variam de acordo com a relevância 
científica da atividade desenvolvida, o 
trabalho publicado ou participação em 
congressos e eventos (veja o quadro 
nesta página).

O intuito da Revalidação do TEEM é o 
de manter o médico sempre atualizado 
em sua especialidade.

A Resolução do CFM também criou a 
Comissão Nacional de Creditação,  res-
ponsável pela emissão dos certificados 
de Revalidação. A Comissão será com-
posta por seis membros, metade deles 
oriundos do CFM e, a outra metade, da 
Associação Médica Brasileira (AMB). 

Revalidação do TEEM Entra em Vigor
Tabela de pontos que podem ser alcançados em cada atividade

EVENTOS  Pontos

CBEM, CBAEM, Congresso Internacional 12

Congresso de Departamento da SBEM 10

Congresso Regional (COPEM, EndoRecife, etc.) 8

Reunião científica da Regional 1 (Até 8 créditos por ano)

Evento da Indústria (a critério da CTEEM) 1 (Até 3 créditos por ano)

Evento local ou itinerante (a critério da CTEEM) 2 (Até 4 créditos por ano)

Apresentação de trabalho – Poster 1 (Até 8 créditos por ano)

Apresentação de trabalho – Oral 2 (Até 8 créditos por ano)

PUBLICAÇÕES Pontos

ABE&M – Autor 6

ABE&M – Co-autor 4

Revistas Internacionais indexadas – Autor 6

Revistas Internacionais indexadas – Co-autor 4

Outras revistas indexadas – Autor 4

Outras revistas indexadas – Co-autor 2

Capítulo de livro – Autor 5

Capítulo de livro – Co-autor 3

Editora de Livro 6

PÓS-GRADUAÇÃO NO PERÍODO  Pontos

Senso Lato em Endocrinologia (máximo de 360h) 5

Senso Estrito – Mestrado 8

Senso Estrito – Doutorado 15

BANCAS, PRÊMIOS, CONCURSOS Pontos

Participação em Bancas examinadoras 3

Participação em comissão julgadora de Prêmio 1

Prêmio científico oficial em Congresso 2

Aprovação em concurso público 4

Aprovação em concurso público (Outros em 
Endocrinologia) 2

O s candidatos inscritos nas 
provas para obtenção do 

Título de Especialista em Endocri-
nologia e Metabologia (TEEM) pres-
tarão o exame teórico no dia 30 de 
julho, às 14h, no CBAEM. O exame 
será composto por 100 questões de 
múltipla escolha. As provas práticas, 
que acontecem até no máximo 45 
dias antes do evento, são eliminató-
rias e realizadas por cada Regional. 

logia e Metabologia, realizado em 
Florianópolis, aproximadamente 100 
candidatos prestaram a prova para a 
obtenção do TEEM e do Certificado 
de Atuação em Área de Endocrinolo-
gia Pediátrica (CAAEP). 

Os aprovados participam de ceri-
mônia no próprio Congresso para a 
entrega simbólica do Título de Espe-
cialista. A Comissão do TEEM é presi-
dida pelo Dr. Francisco Bandeira.  

Candidatos ao TEEM Fazem Provas Prática e Teórica
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2005 está sendo definido. 
O primeiro liberado para dis-

cussão é o de Educação Médica 
Continuada. O objetivo, segundo o 
documento, é capacitar o endocri-
nologista – através de embasamen-
to teórico e prático – e valorizar a 
especialidade. 

Para a capacitação serão selecio-
nados temas de interesse de saúde 
pública e de áreas de risco (tratados 
por não endocrinologistas). Para o 
embasamento prático serão ofere-
cidos estágios a nível institucional, 
através da SBEM, no Brasil e no 
exterior.

Na valorização da especialidade, 
a proposta é realizar uma integração 
sincronizada com o projeto de divul-
gação. Ou seja, atingir o público leigo, 
através de publicações impressas/
online e na grande imprensa.

U ma das grandes metas da 
nova diretoria é colocar 

em prática o Projeto de Educação 
Continuada, parte integrante do Pla-
nejamento Estratégico da SBEM. 

O primeiro passo foi a elaboração 
de um documento, feito pela Dra. 
Ruth Clapauch, disponível no site da 
SBEM para ser discutido. Segundo 
a presidente da SBEM, Dra. Marisa 
César Coral, é fundamental obter as 
sugestões e críticas dos associados. 
“Elas serão coletadas e levadas para 
debate no I Congresso Brasileiro de 
Atualização (CBAEM), em Aracaju”. 

Valorização e Qualificação 
-De acordo com o planejamento, 
foram identificadas três diretrizes 
estratégicas e oito projetos. Os 
responsáveis pelos projetos foram 
nomeados e um plano de ação para 

Uma Comissão da EMC será no-
meada para acompanhar todo o de-
senvolvimento dos trabalhos. O gru-
po será composto por um membro 
de cada Departamento, nomeado 
pelos respectivos presidentes. Para 
a viabilização do projeto, a Comis-
são de Comunicação Social estará 
diretamente envolvida, trabalhando 
em sincronia com a divulgação na 
imprensa e para a população.

Entre as principais ações do EMC 
estão: cursos online; divulgação de 
artigos importantes; acesso online 
a periódicos nacionais e internacio-
nais; educação à distância (com de-
bates e vídeo conferências); cursos 
itinerantes de todos os Departamen-
tos; reuniões científicas em núcleos 
das Regionais; acesso às diretrizes 
e fornecimento de formação em in-
formática. 

Primeiro Passo para Projeto de Educação Continuada
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XVI Copaen

O XVI Congresso da Federação Pan 
- Americana de Sociedades de En-
docrinologia (Copaen) foi realizado 
entre os dias 4 e 7 de maio, na Re-
pública Dominicana. O evento reu-
niu convidados da América Latina, 
Europa e Estados Unidos. Estavam 
sendo esperados para o Congres-
so mais de mil participantes, entre 
eles, médicos brasileiros. 

  Dentre os 32 simpósios do 
evento, 4 médicos brasileiros es-
tavam programados para falar so-
bre os seguintes temas:

• Mecanismos hipotalâmicos ino-
vadores no controle alimentar; e 
GH Relina e controle do apetite 
- Dr. César Boguszewski

• Avaliação da micro arquitetura 
óssea: novas técnicas; e Diag-
nóstico e tratamento do hiper 
paratireoidismo primário - Dr. 
João Lindolfo

• Escleroterapia em nódulos tireoi-
deanos - Dr. Eduardo Tomimori

• Resistência periférica à ação de 
hormônios tireoideanos - Dra. 
Gisa Amaral de Carvalho

Reunião Científica da ADA 

Entre os dias 10 e 14 de junho acon-
tece em San Diego, Califórnia, a 

65th Scientific Sessions. O evento, 
organizado pela American Diabe-
tes Association (ADA), é um dos de 
maior notoriedade no mundo cien-
tífico. Para se ter uma idéia, na edi-
ção anterior participaram mais de 
oito mil pessoas, com cerca de mil 
expositores. Mais informações no 
site da ADA: www.diabetes.org

Inscrições para o 
13th International Thyroid

De 30 de outubro a 4 de novem-
bro acontece o 13th International 
Thyroid Congress, em Buenos 
Aires (Argentina). A organização 
está a cargo do Dr. Hugo Niepom-
niszcse. O prazo para inscrição de 
abstracts será até o dia 1 de junho. 
Os resumos não devem ultrapassar 
2.300 caracteres. O resultado será 
divulgado no dia 31 de agosto.

Os temas abordados no evento 
são câncer de tireóide, metabolis-
mo e hormônios da tireóide, autoi-
munidade, avanços no diagnósti-
co de doenças da tireóide, entre 

outros.
Vários especialistas brasileiros 

estão compondo os comitês. En-
tre eles os Drs. Rui Maciel, Geral-
do Medeiros-Neto, João Romaldi-
ni, Ana Luiza Maia, Edna Kimura,  
Doris Rosenthal, Mario Vaisman e 
Hans Graf.

ENDO 2005

Está agendado para San Diego, Ca-
lifórnia, o 87th Annual Meeting da 
Endocrine Society. O evento, uma 
das atividades científicas mais 
importantes da especialidade, 
será entre os dias 4 e 7 de junho. 
A SBEM já tem espaço – como nos 
anos anteriores – dentro do evento. 
Os Drs. Claudio Kater e Mônica Ga-
delha foram convidados para pre-
sidir duas sessões de simpósios. 
Várias atividades paralelas estão 
sendo preparadas, como debates 
sobre a obesidade na América, 
premiações, workshops sobre no-
vas tecnologias, a participação da 
mulher na endocrinologia, entre 
outras. 

International Schoolar Program

A  SBEM selecionou este 
ano, excepcionalmente, 

cinco candidatos que irão participar 
do International Schoolar Program 
(ISP), da Endocrine Society. Foram 
escolhidos Fernando Gerchman, 
Fábio Vasconcelos Comin, Luciana 
Diniz Carneiro Spina, Manoela Fi-
gueiredo Bertozzi Braga e Maurício 

Daher Andrade Gomes. O edital 
previa a escolha de apenas três 
candidatos.

O ISP visa reconhecer pesquisa-
dores com potencial de liderança 
nas áreas de ciência básica e clínica 
em Endocrinologia. Em 2003, seis 
brasileiros foram selecionados. Em 
2004, foram três. 

Foto: Wynand Van Niekerk
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VI Copem

De 5 a 7 de maio foi 
realizado o VI Copem 

- Congresso Paulista de 
Endocrinologia e Meta-
bologia -, no Centro de 
Convenções Frei Caneca, 
no bairro da Bela Vista, em 
São Paulo, SP. Organizado 
pela SBEM-SP a cada dois 
anos, é uma oportunida-
de para os jovens inves-
tigadores divulgarem os 
resultados de sua área de 
pesquisa.

Acompanhe a cobertura com-
pleta do evento feita pela equipe da 
Folha da SBEM Online, no site da So-
ciedade (www.endocrino.org.br).

Síndrome Metabólica

De 26 a 28 de maio, em Fortale-
za, CE, aconteceu a 5ª edição do 

Simpósio de Síndrome Metabólica, 
em conjunto com a 2ª Jornada de 
Nutrição. Este evento é uma iniciati-
va conjunta da Sociedade Brasileira 
de Endocrinologia e Metabologia, 
Sociedade Brasileira de Diabetes, 
Associação Brasileira para o Estudo 
da Obesidade, Sociedade Brasileira 
de Cardiologia e Sociedade Brasilei-
ra de Hipertensão. 

A coordenação do evento está a 
cargo da Dra. Adriana Costa e Forti, 
Diretora do Centro de Diabetes, Pre-
sidente da SBEM – Regional Ceará e 
Vice-Presidente da Sociedade Brasi-
leira de Diabetes.

EndoRecife

Em 2005, o EndoRecife acontece-
rá de 30 de junho a 3 de julho, 

novamente no Summer Ville Beach 
Resort, em Porto de Galinhas, PE. O 

início do evento está marcado para 
as 14:30h do dia 30.

A programação científica prelimi-
nar possui 24 sessões (sendo 13 in-
ternacionais), 5 simpósios satélites 
e 2 debates, além de um simpósio 
sobre Pé Diabético com um horário 
reservado para atividades práticas: 
rastreamento do pé de risco, cui-
dados podiátricos e prescrição de 
calçados.

Síndrome Metabólica, Diabe-
tes e Complicações, Hipertensão 
Endócrina, Metabolismo Ósseo, 
Endocrinologia Pediátrica, Neu-
roendocrinologia, Disfunções da 
Tireóide e Doença Óssea no Hiper-
paratireoidismo Primário são alguns 
dos assuntos que serão discutidos 
durante o encontro.

A agência oficial do evento é a 
Luck Viagens, com pacotes especiais 
para os participantes do EndoRecife. 
Além da hospedagem, possui paco-
tes de transfer opcional para o traje-
to Recife/Porto de Galinhas/Recife. 

O Dr. Francisco Bandeira, pre-
sidente do evento, lembra que “a 
participação no EndoRecife 2005 
possibilita o ganho de 8 pontos no 
escore de revalidação do Título de 
Especialista em Endocrinologia e 
Metabologia da SBEM”. Informa-
ções e inscrições pelo telefone (81) 
3423-1300.

FeSBE 20 Anos

A Reunião Anual da FeSBE 
– Federação de So-

ciedades de Biologia Ex-
perimental – completa 20 
edições. O encontro deste 
ano será realizado de 24 a 
27 de agosto, no Centro de 
Convenções do Hotel Mon-
te Real, em Águas de Lin-
dóia, São Paulo, SP.

Para 2005 estão sendo 
preparados quatro dias de 
cursos, painéis, simpósios 

e conferências. Haverá programa-
ção social todos os dias. Na noite 
do dia 27 acontece a festa de encer-
ramento, na qual serão entregues 
prêmios de Menção Honrosa aos 
melhores pôsteres e seis prêmios 
para pesquisadores. As inscrições 
podem ser feitas pelo site da FeSBE 
(www.fesbe.org.br) e estão com 
desconto até o dia 20 de julho.

  
COBRAPEM e SIMEP

Em outubro, de 28 a 31, os endo-
crinologistas pediátricos se en-

contram na cidade do Rio de Janeiro 
para o VI Congresso Brasileiro Pedi-
átrico de Endocrinologia e Metabo-
logia (COBRAPEM) e Simpósio de 
Endocrinologia Pediátrica (SIMEP), 
da SOPERJ – Sociedade de Pediatria 
do Rio de Janeiro. O evento, com a 
presidência da Dra. Maria Alice Bor-
dallo, será no Hotel Glória. 

As inscrições estão abertas e 
devem ser efetuadas no site da 
Secretaria Executiva - Angra Even-
tos (www.angraeventos.com.br). 
O prazo para inscrições ainda com 
desconto é 30 de agosto. Os interes-
sados em enviar trabalhos de Tema 
Livre têm até o dia 20 de julho. Todos 
os trabalhos aprovados serão publi-
cados nos ABE&M. 
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D urante o último mês de 
maio quatro associados da 

SBEM - os Drs. João Lindolfo Borges, 
Miguel Hissa, Adriana Costa e Forti  
e Rosalvo Reis - receberam prêmios 
e homenagens títulos nos Estados 
Unidos, Ceará e Minas Gerais.

Título - Os Drs. João Lindolfo Borges e 
Miguel Hissa receberam recentemen-
te, em uma belíssima cerimônia em 
Washington, EUA, o título de Fellow 
do American College of Endocrinolo-
gy (FACE), conferido pela American 
Association of Clinical Endocrinolo-

gists (AACE) aos profissionais que se 
distinguem no campo da endocrino-
logia. A escolha do profissional que 
recebe o título é feita pelo board da 
AACE, baseada em currículo e indi-
cação de três endocrinologistas de 
renome. O Dr. João Lindolfo, do DF, 
é ex-membro da diretoria da SBEM.

Academia de Medicina -  Atual Pre-
sidente da SBEM - Regional Ceará 
e ex-presidente da entidade, a Dra. 
Adriana Costa e Forti foi empossada 
na Academia Cearense de Medicina 
como membro titular da cadeira 24. 
A cerimônia de posse, na qual foi 
saudada pelo Acadêmico Manassés 
Claudino Fonteles, foi no Auditório 
Castelo Branco, da Universidade Fe-
deral do Ceará (UFC), em Fortaleza. 

Após a sessão solene, os presen-

tes participaram de coquetel ofere-
cido pelos diretores da Academia 
Cearense de Medicina.

Professor Emérito - No dia 9 de maio, 
a Faculdade de Ciências Médicas de 
Minas Gerais concedeu ao Dr. Rosal-
vo Reis o Título de Professor Emé-
rito, de acordo com o Título VI, Art. 
87, parágrafo 1º do Regimento, em 
decisão unânime da Congregação, 
em sua 118ª reunião. A premiação 
ocorreu em uma solenidade realiza-
da pela própria faculdade.

O Dr. Rosalvo é o Coordenador Ge-
ral do 3º Diabhetes-Santa Casa e Sim-
pósio Antônio Rodrigues Ferreira de 
Educação em Diabetes para Pacientes 
e Familiares, promovido pela Clínica 
de Endocrinologia e Metabologia da 
Santa Casa de Belo Horizonte. 

Reconhecimento Científico

Drs. Hissa, Steve Petak, Lindolfo e Susin
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L ogo depois da posse da 
nova diretoria da SBEM 

Nacional, vários presidentes das 
Regionais da SBEM também assu-
miram seus cargos. Veja, a seguir, 
os nomes e endereços.

Santa Catarina (SBEM NACIONAL)
Presidente: Dra. Marisa Helena César Coral
Endereço: Rodovia SC 401 / Km 4, 3854 - Saco 
Grande II - CEP 88032-005 - Florianópolis – SC
Telefone: (48) 231-0336 / fax: (48) 238-2240 
- e-mail: sbem@sbem.org.br

Alagoas
Presidente : Dra. Maria Magaly Albuquerque 
Medeiros
Endereço: Rua Afonso Pena, 42 - Farol - CEP 
57041-040 – Maceió – AL
Telefone: (82) 326-4922 – e-mail: magalymed
eiros@uol.com.br

Amazonas 
Presidente: Dra. Deborah Laredo Jezini
Endereço: Av. Constantino Nery, 2789 - Sl. 903 
- Chapada - CEP 69050-002 - Manaus – AM
Telefones: (92) 233-1621 / 234-7078 - fax.: (92) 
238-2835 – e-mail: jezini@internext.com.br

Bahia
Presidente: Dra. Diana Viegas Martins
Endereço: Rua Baependi, 162 / 306 - Ondina 
- CEP 40170-070 - Salvador – BA
Telefones: (71) 332-5451 - e-mail: 
sbembase@uol.com.br

Ceará 
Presidente: Dra. Adriana Costa e Forti
Endereço: Rua Júlio Siqueira, 970 – Dionísio 
Torres - CEP 60130-090 - Fortaleza – CE
Telefones: (85) 4011-1572 - fax: (85) 4011-1573 
- e-mail: sbem-ce@arxweb.com.br

Distrito Federal
Presidente: Dra. Valéria Cunha Campos 
Guimarães
Endereço: SEP-EQS 713/913 - Lote E / Sala B 
- CEP 70390-135 - Brasília – DF
Telefones: (61) 245-5544 - fax: 245-5548 - e-
mail: endocrino@ambr.com.br

Espírito Santo 
Presidente: Dr. Perseu Seixas de Carvalho
Endereço: Rua Francisco Rubim, 395 – Bento 

Ferreira - CEP 29150-680 - Vitória – ES
Telefones: (27) 3325-2385 / 3200-3488 / 
9989-8605 - fax: (27) 2121-0022 – e-mail: 
perseu@npd.ufes.br

Goiás 
Presidente: Dr. Victor Gervásio e Silva
Endereço: Av República do Líbano, s/nº, sala 
704 - Ed. Empire Center - Setor Oeste - CEP: 
21580-690 - Goiânia – GO
Telefones: (62) 224-7269 / 281-3055 - fax: (62) 
281-8673 – e-mail: vicgs@brturbo.com

Maranhão 
Presidente: Dr. João Francisco Ribeiro Furtado 
Neto
Endereço: Av. Colares Moreira, 555 - Renas-
cença II – CEP: 65075-441 – São Luiz – MA
Telefones: (98) 2356-6992 – e-mail: densitom
etriama@hotmail.com

Mato Grosso do Sul 
Presidente: Dra. Sandra Gaban
Endereço: Rua Bahia, 1216 – Vila Rosa – CEP: 
79002-430 - Campo Grande – MS
Telefones: (67) 326-5445 / 3257-5061 / 3042-
3259 – e-mail: crisan@cgr.zaz.com.br

Minas Gerais 
Presidente: Dr. José Côdo Albino Dias 
Endereço: Av. João Pinheiro, 161 - CEP 30130-
180 - Belo Horizonte – MG
Telefones: 31 3247-1613 / 3247-1616 
– e-mail: wcbraga@medicina.ufmg.br / 
ammg@ammg.com.br

Pará 
Presidente: Dra. Milena Coelho Fernandes 
Caldato
Endereço: R. Pariquis, 2999 - Sl. 101/102 - Cre-
mação - CEP: 66040-320 - Belém – PA
Telefones: (91) 263-3432 - fax: (91) 263-4767 
– e-mail: milenafernandes@aol.com

Paraíba 
Presidente: Dra. Márcia Brandeburski de Faria
Endereço: Rua Plácido de Azevedo Ribeiro, 
155 - Altiplano Cabo Branco - CEP 58046 115 
- João Pessoa – PB
Telefones: (83) 244-1084 – e-mail: 
marciabfarias@bol.com.br

Paraná 
Presidente: Dra. Rosana Bento Radominski
Endereço: Rua Cândido Xavier, 575 - Água 
Verde - CEP 80240 280 - Curitiba – PR

Telefones: (41) 3024-1415 (ramal 217) - fax: 
(41) 242-4593 - e-mail: amp@amp.org.br / 
sbempr@netpar.com.br

Pernambuco 
Presidente: Dr. Francisco Bandeira
Endereço: R. Minas Gerais, 64 / 01 - Ilha do 
Leite - CEP: 50070-400 - Recife – PR
Telefones: (81) 3423-1045 - fax: (81) 3222-
4259 – e-mail: fbone@hotlink.com.br

Piauí 
Presidente: Dr. José Maria Correia Lima e Silva
Endereço: Rua Aluízio Mendes, 2345 - CEP: 
64000-000 - Teresina – PI
Telefones: (86) 232-4291 - fax: (86) 232-4291 
- e-mail: jmcls@uol.com.br

Rio de Janeiro 
Presidente: Dra. Maria Alice Neves Bordallo
Endereço: Rua Moncorvo Filho, 90 - Centro 
- CEP 20211-340 - Rio de Janeiro - RJ
Telefones: (21) 2507-5189 
– Site: www.sbem.org.br/rj - e-mail: 
sbem.rj@openlink.com.br 

Rio Grande do Norte 
Presidente: Dra. Lúcia Helena Coelho Nóbrega
Endereço: Rua Trairi, 538 - Petrópolis – CEP: 
59020-150 - Natal - RN
Telefones: (84) 211-3389 – fax: (84) 211-3389 
– Site: www.sbem.org.br/rn

Rio Grande do Sul 
Presidente: Dr. Rogério Friedman
Endereço: Av. Ipiranga, nr. 5311 - Paternon 
- CEP 90610-001 - Porto Alegre - RS
Telefones: (51) 3384-8251 - fax: (51) 339-2998 
- e-mail: endocrino@terra.com.br

São Paulo 
Presidente: Dr. Sérgio Atala Dib
Endereço: Av. Angélica 1757 / conjunto 103 - 
Higienópolis - CEP 01227-200 - São Paulo - SP
Telefones: (11) 3822-1965 - fax: (11) 3826-4677 
– e-mail: sadib@endocrino.epm.br

Sergipe 
Presidente: Dr. Manuel Hermínio de Aguiar 
Oliveira
Endereço: R. Guilhermino Resende, 426 - São 
José- CEP 49015-170 - Aracaju - SE
Telefones: (79) 214-6658 – e-mail: 
herminio@infonet.com.br  

Regionais SBEM
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MAIO 2005 

● V Simpósio de Síndrome Metabólica

Data: 26 a 28
Local: Fortaleza, CE
Informações: Tel.: (85) 3272-1572, 
e-mail: sbem-ce@arxweb.com.br

● 2º Simpósio de Doenças 
Osteometabólicas

Data: 20 a 21
Local: Clínica de Endocrinologia e Metabo-
logia da Santa Casa de Belo Horizonte, BH, 
MG
Informações: Tels.: (31) 3238-8221 ou 3213-
0836 E-mail: reisrosalvo@uol.com.br

● 6th Puberty Conference

Data: 26 a 28
Local: Evian, França
Informações: Site: www.congrex.com/
puberty2005

JUNHO 2005

● ENDO 2005

Data: 04 a 07
Local: San Diego, Califórnia, EUA
Informações: site: www.endo-society.org

● 65th Scientific Session ADA

Data: 10 a 14
Local: San Diego, Califórnia, EUA
Informações: www.diabetes.org

● 2nd Joint Meeting of the European 
Calcified Tissue Society and the 
International Bone and Mineral Society

Data: 25 a 29
Local: Genebra, Suiça
Informações: Site: www.ects-ibms-2005.org

● ENDO Recife 2005

Data: 30 a 03 de julho
Local: Summerville Beach Resort, Porto de 
Galinhas (PE)
Informações: Tel.: (81) 3423-1300

JULHO 2005

● 1º Congresso Brasileiro de Atualização 
em Endocrinologia e Metabologia 
(CBAEM)

Data: 27 a 30
Local: Aracaju, Sergipe
Informações: Site: www.endocrino.org.br/cbaem  

AGOSTO 2005

● XX Reunião Anual da Federação das 
Sociedades de Biologia Experimental 
(FeSBE)

Data: 24 a 27
Local: Águas de Lindóia, SP
Informações: Tel.: 11 3814-8266 Site: 
www.fesbe.org.br, e-mail: fesbe@org.usp.br

● 11o Congresso Brasileiro de Obesidade

Data: 25 a 27
Local: Hotel Intercontinental, Rio de Janeiro, 
RJ
Informações: SKL Eventos e Turismo, tel / fax: 
21 2523-8585, e-mail: cbo2005@congressod
eobesidade.com.br, site: www.congressode
obesidade.com.br 

SETEMBRO 2005

● ECE 2005 - European Congress of 
Endocrinology

Data: 03 a 07
Local: Göteborg, Suécia
Informações: E-mail: 
ece2005@gbg.congrex.se ,
tel.: +46-31-708-6000

OUTUBRO 2005

● VI Congresso Brasileiro Pediátrico de
 Endocrinologia e Metabologia-COBRAPEM

Data: 28 a 31
Local: Hotel Glória, Rio de Janeiro, RJ
Informações: Site: www.angraeventos.com.br, 
tel.: (21) 2554-9334

● 13th International Thyroid Congress

Data: 30/10 a 4/11
Local: Buenos Aires, Argentina
Informações: E-mail: lothse@sion.com, site: 
www.lats.org

NOVEMBRO 2005

● 3rd International Congress of the GRS 
and the IGF Society

Data: 11 a 15
Local: Kobe, Japão
Informações: Site: www.congre.co.jp/3grs-
igf, e-mail: 3grs-igf@congre.com.jp

● XV Congresso da Sociedade Brasileira 
de Diabetes

Data: 11 a 15
Local: Salvador, Bahia
Informações: Site: www.diabetes.org.br 
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D entro de menos de dois 
meses acontece o I Con-

gresso Brasileiro de Atualização em 
Endocrinologia e Metabologia (CBA-
EM), em Aracaju, Sergipe, que ocor-
rerá de 26 a 30 de julho. O evento 
entrará para a história da endocrino-
logia nacional, já que inaugura a fase 
dos congressos anuais da SBEM.

O presidente do CBAEM, Dr. Ma-
nuel Hermínio de Aguiar Oliveira, 
esclarece que o evento vai formar 
um “joint meeting” com a Associa-
ção Americana de Endocrinologistas 
Clínicos e apresentará um formato 
inovador. Pela manhã, seguirá o mo-
delo do antigo Curso de Atualização; 

à tarde, terá a grade de um congres-
so, com programação simultânea 
em quatro salas. 

Temas Centrais – O Dr. Manuel 
Hermínio de Oliveira, presidente do 
CBAEM explica que o evento terá 
dois temas principais: “Novos Tem-
pos, Novas Metas” e o “O Melhor da 
Pesquisa Científica Nacional”. 

Segundo o especialista, com o 
primeiro a SBEM pretende compro-
var sua maturidade através da meta 

de um Congresso anual, onde expo-
rá sua produção científica daquele 
ano. “Trata-se da aplicação do Plano 
de metas da SBEM, consolidando-a 

como entidade líder, 
independente econô-
mica e politicamente. 
Desejamos que o pres-
tígio da SBEM seja di-
fundido por todos seus 
associados”, afirmou o 
Dr. Manuel Hermínio.

“O Melhor da Pes-
quisa Científica Nacio-
nal”, segundo tema, 
focará a pesquisa no 
CBAEM. A proposta é 

ser uma atividade integrativa capaz 
de atrair pesquisadores básicos e clí-
nicos de diferentes matizes, atuando 
em diferentes regiões do Brasil. “Não 

haverá a distinção entre clínica e ciên-
cia. A idéia é que a pesquisa esteja em 
todas as atividades do Congresso, de 
uma forma natural e não elitista”.

Inscrições com Desconto até 30 de 
junho – O primeiro prazo de inscrição 
com desconto foi 30 de abril, porém 
os interessados em participar do 1º 
CBAEM ainda têm mais uma data 
com valor diferenciado. Até o dia 
30 de junho, a organização do con-
gresso oferece este último desconto. 
Para não perdê-lo, basta preencher 
a ficha de inscrição e efetuar o paga-
mento até a data estipulada.

As inscrições podem ser feitas 
pela internet, no site da JZ Congres-
sos, ou no escritório da Secretaria 
Executiva, no Rio de Janeiro.

I CBAEM: Nova Era nos Congressos da SBEM

CATEGORIA Até 30/06/2005 No Evento

Médicos Sócios SBEM R$ 350 R$ 400

Médicos Não-Sócios SBEM R$ 450 R$ 500

Residentes e Estudantes de Pós-Graduação** R$ 250 R$ 300

Estudantes de Graduação e Outros Profi ssionais** R$ 150 R$ 200

Acompanhantes R$ 100 R$ 120

Diretoria da SBEM Nacional vem trabalhando para o sucesso do evento
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Cursos Pré-Congresso – Além de 
uma nova opção de divisão na pro-
gramação científica, estão progra-
mados três cursos pré-congresso. 
Caso haja interesse em participar de 
um dos cursos – que acontecem no 
dia 26 de julho -, o especialista deve 
indicar o assunto pretendido no ato 
da inscrição. Cada curso custa R$ 
150 (cento e cinqüenta reais) e cada 
especialista poderá participar de 
apenas um. São eles: Curso Técnico 
de Biologia Molecular, Curso Técni-
co de Ultra-som de Tireóide e Curso 
Técnico de Estudos Clínicos.

Programações Definidas – Na parte 
da manhã, a programação é desti-
nada, especialmente, ao Título de 
Especialista, com a participação 
- como palestrantes – de todos os 
componentes da Comissão do TEEM. 
À tarde, o congresso será montado 
em quatro salas paralelas, com apro-
ximadamente 80 convidados nacio-
nais e 7 estrangeiros já confirmados: 
Roberto Salvatori (Estados Unidos); 
Charles Oliver (França); Helena 
Gleeson (Inglaterra); John Funder 
(Austrália); Eduardo Bustos (Chile); 
MassimoTrucco (Estados Unidos); 
Tânia Longo Mazzuco (França). 

Em cada sala haverá uma mini 
conferência de 20 minutos, seguida 
dos três melhores Temas Livres; 
outra mini conferência, uma pausa 
e um simpósio com quatro temas de 
20 minutos cada. 

O espaço para Endocrinologia 
Básica e para as novas lideranças 
em Endocrinologia foi reservado 
para ocorrer em várias tardes. O 
Congresso não terá conferências 
magnas ou menores e o status dos 
conferencistas é absolutamente 
igual. Não haverá sala especial para 
apresentação dos temas-livres. Eles 
estarão incluídos em horário nobre, 
entre 2 convidados estrangeiros ou 
1 estrangeiro e 1 nacional, de igual 
importância. 

Não haverá dicotomia entre a 
Endocrinologia Básica e a Endocri-
nologia Aplicada. Os coordenadores 
de mesa – dois em cada tarde – re-
ceberão também os temas livres e 
farão a integração temática de cada 
atividade vespertina. 

Uma sala do Centro de Conven-
ções de Aracaju foi especialmente 
reservada para reuniões da Socieda-
de, de 27 a 29 de julho. No primeiro 
dia haverá debates sobre a profissão 
do Endocrinologista, direitos e deve-
res. Na programação: uma palestra 
sobre a Lei do Ato Médico e suas 
Controvérsias, com início às 13:30h. 
Em seguida, os seguintes simpósios: 
O Que é Ético ou Antiético em Pres-
crição em Endocrinologia?; O Que 
há de Novo em Tributação Sobre 
a Remuneração dos Médicos; e 
Atualização Sobre as Atividades da 
Comissão de Ética e Defesa Profis-
sional da SBEM.

  
Encerrada Entrega de Trabalhos 
Científicos – O prazo final para o 
envio de trabalhos para o CBAEM 
foi encerrado dia 13 de maio. É im-
portante lembrar que apenas serão 
avaliados os trabalhos que tenham 
pelo menos um de seus autores já 
inscritos no Congresso. 

A Prova do TEEM –Será realizada na 
tarde do dia 30 de julho, no Centro 
de Convenções. As inscrições foram 
prorrogadas, possibilitando partici-
pação de todos os interessados. 

Uma solenidade especial, em 
conjunto com a Academia Sergipana 
de Medicina, entregará aos aprova-
dos o certificado provisório às 19:00 
horas do mesmo dia 30.

Cerimônia de Abertura – Será rea-
lizada no dia 27 de julho, às 17:30h, 
após a conclusão dos trabalhos do 
dia. Na ocasião, serão entregues três 
prêmios: melhor trabalho publicado 
nos ABE&M, melhor trabalho apre-

sentado no Congresso e melhor e 
maior produção científica do Con-
gresso. O coquetel será servido no 
próprio Centro de Convenções, a 
seguir. Não haverá cerimônia de 
encerramento do Congresso.

CBAEM tem Hotsite – O hotsite do 
1o CBAEM entrou no ar em março. 
Trata-se de um espaço virtual, den-
tro do site da SBEM, que apresenta 
todas as informações sobre o Con-
gresso de Atualização. À medida que 
surgem as novidades do evento, o 
hotsite é atualizado. Este canal de 
informação é uma nova opção de 
divulgação dentro da SBEM.

No endereço eletrônico www.en 
docrino.org.br/cbaem, os interessa-
dos têm acesso ainda a uma ficha 
de interesses para receber informes 
sobre o evento. O hotsite apresenta, 
também, informações turísticas so-
bre Aracaju e Sergipe, com dicas de 
passeios e locais para compras de 
artesanato.

Programação Social Terá Festa Típi-
ca – Para animar os participantes do 
congresso, duas noites de atrações 
nordestinas estão sendo organiza-
das, incluindo uma grande Festa 
Julina com comidas, brincadeiras e 
muita música típica, no dia 28/07. 

Além disso, será possível abrir 
um espaço na agenda para visitar 
São Cristóvão, a quarta cidade mais 
antiga do Brasil, a 20 km de Aracaju. 
Ainda como atrativos, programe 
uma visita à paradisíaca praia de 
Mangue Seco, divulgada pela novela 
Tieta do Agreste, ou visitar o cânion 
do rio São Francisco, um dos maio-
res e mais belos do planeta.”

  
Passeios e Hospedagem – A agência 
de turismo do evento, a Propagtur, já 
apresenta os pacotes promocionais 
para os passeios. Os interessados 
podem se programar através do site 
www.propagtur.com.br. 
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Quanto à hospedagem, é impor-
tante definir o mais rápido possível, 
pois alguns hotéis já estão lotados. 
Para reservas e informações ligue 
(79) 3234-4430 ou envie um e-mail 
para eventos@propagtur.com.br. 
A Propagtur apresenta, ainda, um 
convênio com a TAM Linhas Aéreas 
S.A. As passagens têm desconto 
especial para os participantes do 
Congresso.

Motivação e Mensagem – A diretoria 
atual e a anterior da SBEM, todos os 
seus departamentos e comissões e a 
comissão organizadora do Congres-
so trabalham com muito entusiasmo 
na preparação deste evento, marco 
na história da Endocrinologia Brasi-
leira.

Perder este evento é não par-
ticipar desta história (Dr. Manuel 
Hermínio de Oliveira, presidente do 
CBAEM; Dr. Luiz Alberto Susin, pre-
sidente da Comissão Científica). 

Programação Científica

Turno da Manhã - Atualização
Teatro Tobias Barreto

Quarta-feira, 27 de julho

•  8h às 8h30: Osteoporose
•  8h30 às 9h: Hiperparatireoidismo e Deficiência de Vitamina D
•  9h às 9h30: A Terapia Hormonal Feminina e Masculina
•  9h30 às 10h: Perguntas
•  10h às 10h30: Intervalo
•  10h30 às 11h: Síndrome dos Ovários Policísticos
•  11h às 11h30: Hiperplasia Supra-Renal
•  11h30 às 12h: Perguntas

Quinta-feira, 28 de julho

•  8h às 8h30: Abordagem Inicial do Diabetes Tipo 1
•  8h30 às 9h: Abordagem Inicial do Diabetes Tipo 2
•  9h às 9h30: Abordagem Inicial do Diabetes Gestacional
•  9h30 às 10h: Perguntas
•  10h às 10h30: Intervalo
•  10h30 às 11h: Síndrome Plurimetabólica
•  11h às 11h30: Noções de Biologia Molecular para o Clínico
•  11h30 às 12h: Perguntas

Sexta-feira, 29 de julho

•  8h às 8h30: Diagnóstico e Classificação da Obesidade
•  8h30 às 9h: Obesidade na Infância e Adolescência
•  9h às 9h30: Hiperlipidemia na Criança e no Adolescente
•  9h30 às 10h: Perguntas
•  10h às 10h30: Intervalo
•  10h30 às 11h: Tumores Hipofisários Não-Secretores
•  11h às 11h30: Tumores Hipofisários Secretores
•  11h30 às 12h: Perguntas

Sábado, 30 de julho

•  8h às 8h30: Hipotireoidismo e Hipertireoidismo
•  8h30 às 9h: Tireoidites
•  9h às 9h30: Atualização em Nódulos Tireoideanos e Câncer
•  9h30 às 10h: Perguntas
•  10h às 10h30: Intervalo
•  10h30 às 11h: Hipertensão Endócrina
•  11h às 11h30: Déficit de Crescimento
•  11h30 às 12h: Perguntas

Debates e reuniões SBEM 
(Sala Pirambu)

Quarta-feira, 27 de julho
• 13h30 às 13h50: Lei do Ato Mé-

dico e Suas Controvérsias
• 13h50 às 14h10: O que é Ético 

ou Antiético em Prescrição em 
Endocrinologia?

• 14h10 às 14h30: O que de Novo 
há em Tributação sobre Remu-
neração dos Médicos?

• 14h30 às 14h50: Atualização so-
bre as Atividades da Comissão 
de Ética e Defesa Profissional da 
SBEM

Quinta-feira, 28 de julho
• 13h30 às 16h50: Reuniões da 

SBEM

Sexta-feira, 29 de julho
• 13h30 às 16h50: Reuniões da 

SBEM
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Quarta-feira, 27 de julho
Sala

Horário
Tobias Barreto Atalaia Terra Caída Abais

13h30 às 
13h50

Manejo do Bócio Multinodular 
Atóxico na América Latina

Diagnóstico Clínico e 
Laboratorial da Síndrome de 
Cushing

Predição de Risco de Fratura 
– A Aurora de uma Nova Era

Moderna Terapia da 
Acromegalia

13h55 às 
14h35 TEMAS LIVRES TEMAS LIVRES TEMAS LIVRES TEMAS LIVRES

14h35 às 
14h55

Resistência ao Hormônio 
Tireoideano

Critérios de Cura e Seguimento 
da Doença de Cushing

O Laboratório nas Doenças 
Osteo- Metabólicas

Prolactinomas: Tratamento 
Atual e Novas Perspectivas.

15h às 
15h30 Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo

15h30 às 
15h50

Vantagens do PET-SCAN no 
Seguimento de Pacientes com 
CA Tireoideano

Obesidade: Genótipos, 
Sinalização Adipocitária e 
Ambiente

Quando Tratar a Osteopenia Mecanismos Neuroendócrinos 
da Homeostase Hidrossalina

15h50 às 
16h10

Tiroglobulina Pós-Operatório: 
Seguimento Após a Terapia Inicial

Avaliando a Obesidade e Suas 
Comorbidades Escolha do Bifosfonato Aspectos Clínicos e Moleculares 

do Diabetes Insípido Central

16h10 às 
16h30

CA Medular de Tireoide. Fatores 
Prognósticos e Mutações no 
Proto- Oncogene RET

Novos Avanços na Terapêutica 
da Obesidade

Novíssimos Avanços em 
Densitometria Óssea

Aspectos Clínicos, Laboratoriais 
e Moleculares do Diabetes 
Insípido Nefrogênico

16h30 às 
16h50

Terapia Gênica no CA Medular 
Tireoideano

Cirurgia Bariátrica: Primeiro ou 
Último Recurso

Diretrizes da Sociedade 
Internacional de Densitometria 
Clínica

Manuseio da Síndrome de 
Secreção Inapropriada do ADH

Quinta-feira, 28 de julho
Sala

Horário
Tobias Barreto Atalaia Terra Caída Abais

13h30 às 
13h50 Auto-Imunidade no DM Tipo I

Fatores de Risco Hemostáticos 
na Síndrome Metabólica e 
Diabetes Tipo 2

O Papel do Iodo na Regulação 
da Função Tireoideana Resistência ao GHRH

13h55 às 
14h35 TEMAS LIVRES TEMAS LIVRES TEMAS LIVRES TEMAS LIVRES

14h35 às 
14h55 Pré-Diabetes Dislipidemia e Inflamação na 

SM
Conseqüências Clínicas da 
Deficiência Crônica ou do 
Excesso de Ingestão de Iodo.

Resistência ao GH

15h às 
15h30 Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo

15h30 às 
15h50 Novas Insulinas

Estudos Experimentais e 
Clínicos em Glicocorticóides e 
Obesidade

Autoimunidade em Tireóide Resistência ao PTH

15h50 às 
16h10

Tratamento com Bomba de 
Infusão

Resistência à Insulina e 
Transportadores de Glicose

Efeitos do GH e Hormônios 
Tireoideanos sobre o Músculo 
Cardíaco

Resistência ao ACTH e 
Glicocorticoide

16h10 às 
16h30

Tratamento do Diabético 
Internado

Eixo GH-  IGFI e Síndrome 
Metabólica

Morfologia e Função Tiroideana 
na Deficiência Isolada de GH Resistência Androgênica

16h30 às 
16h50 Terapia Gênica no DM Tipo I

Sistema Renina Angiotensina 
Aldosterona na Síndrome 
Metabólica

Avaliação e Conduta na 
Oftalmopatia de Graves Resistência ao LH

Sexta-feira, 29 de julho
Sala

Horário
Tobias Barreto Atalaia Terra Caída Abais

13h30 às 
13h50

Andropausa, Diagnóstico e 
Tratamento Genética da Deficiência de GH Conseqüências do Câncer sobre 

o Eixo Hipotálamo Hipofisário
Dados Recentes no Tratamento 
da Insuficiência Adrenal Primária

13h55 às 
14h35 TEMAS LIVRES TEMAS LIVRES TEMAS LIVRES TEMAS LIVRES

14h35 às 
14h55 Disfunção Sexual Feminina Tratamento com GH na Criança 

com e sem Deficiência de GH
Diferenciação Sexual, da 
Pesquisa à Clínica.

Hiperaldosteronismo Primário: 
Avanço no Diagnóstico e 
Tratamento

15h às 
15h30 Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo

15h30 às 
15h50 Papel do Estrogênio no Homem Secretagogos do GH

Síndrome Metabólica na 
Infância e Adolescência. Por 
que Intervir Precocemente?

HAC-21OH-Envolvimento da 
Região Promotora e a P450 
Oxidoredutase

15h50 às 
16h10

Armadilhas Diagnósticas na 
Hiperprolactinemia

Conseqüências da Deficiência 
Isolada de GH sobre Isquemia 
Miocárdica e Aterosclerose 
Carotídea

Endocrinologia nas Síndromes: 
Turner, Down e Silver Russel.

Genes Envolvidos na 
Tumorigênese Adrenal

16h10 às 
16h30

Terapia Hormonal em Baixas 
Doses e Novos Progestágenos

Deficiência de GH no Idoso e 
Somatopausa

Diabetes Tipo I: Ajuste de 
Dose de Insulina x Alimentação 
Normal

Receptores Aberrantes nos 
Tumores Adrenais

16h30 às 
16h50

TRH - Fator de Risco ou de 
Proteção Cardiovascular Terapia com GH em Adultos Puberdade Precoce, Mitos e 

Verdades.

Aldosterona, Lesão 
Cardiovascular e a Nova 
Biologia dos Receptores 
Mineralocorticóides
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