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Conhecendo o 
Site da SBEM

Você sabe navegar pelo site da SBEM? Na re-

portagem especial desta edição, dicas sobre 

como navegar, simbologia, informações sobre 

pesquisa e conteúdo, novidades e a área res-

trita estão entre os pontos abordados. Um tra-

balho que tem ocupado horas dos membros da 

Comissão de Comunicação Social da SBEM.   

Págs. 8 e 9

● A Origem do CBAEM
O 1º Congresso Brasileiro de Atualização em Endocrino-
logia e Metabologia acontece de 27 a 30/07, em Aracaju, 
SE. Conheça um pouco da história do evento que come-
çou em 1977.                                                          Pág. 11

● Página Azul
Com mais de 20 trabalhos científicos pu-
blicados pelo mundo, 29 anos, cursando 
Doutorado em Endocrinologia na UFRJ, 
o Dr. Rodrigo Moreira é o entrevistado da 
Página Azul.                                   Pág. 4

Negada Liminar 
Contra Revalidação
A Justiça do D.F. negou liminar do Sindicato dos 
Médicos/RS contra a Revalidação dos Títulos de 
Especialista. Veja os comentários de autoridades 
sobre o assunto                                          . Pág. 6
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A dministrar com democracia tem sido uma das nossas 
metas de trabalho. Estamos tentando conduzir a SBEM 

com seriedade e profissionalismo, mantendo o equilíbrio e  a ma-
turidade que são comuns entre os endocrinologistas. Além desta, 
uma ótima sensação é saber que estamos sendo invadidos por 
uma população de jovens talentos, que com certeza enriquecem 
a endocrinologia brasileira. 

Pensando em todas essas possibilidades, quis dividir esse 
importante espaço, dentro do nosso jornal, com membros da 
diretoria da Nacional. Todos têm se empenhado bastante, inclu-
sive em momentos delicados onde a harmonia, segurança e tran-
qüilidade da diretoria são fundamentais para posicionamentos 
decisivos, como o que estamos atravessando.

Luis Antonio Araújo
“O grande desafio está sendo administrar a SBEM com toda a 
sua complexidade política e administrativa. O grande momento 
está sendo o precoce reconhecimento dos colegas e a grande 
tarefa será firmar Santa Catarina como referência em endocri-
nologia”.

Dalisbor Marcelo Weber Silva
“Estar na direção de uma sociedade como a SBEM é gratificante, 
por nos dar a oportunidade de conhecer pessoas que estão lutan-
do em todo o país em prol de uma medicina melhor, e entender 
que uma especialidade só é forte se seus associados, no todo, 
puderem ser de ponta”.

Maria Heloísa Busi da Silva Canalli
“Grandes e importantes mudanças acontecem no cenário 
científico nacional e internacional.  Esperamos que o CBAEM 
nos proporcione um atalho a esse longo caminho em busca da 
atualização científica.”

Saudações

Dra. Marisa César Coral
presidente da SBEM Nacional

Uma Diretoria 
em Harmonia
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N ascido em Minas Gerais na 
década de 70, Dr. Rodrigo 

Moreira já publicou mais de vinte tra-
balhos científicos em todo o mundo, 
que mostram sua paixão pela pesqui-
sa. Além da Medicina, revela-se um 
apaixonado também pela matemáti-
ca e a física. 

Atualmente, cursa doutorado na 

Diferentes Paixões: Área Básica,
Área Clínica e... Matemática

toria da ASSEX (Associação dos Ex-
Alunos do IEDE) e assina a coluna 
“Espaço Científico”, do jornal da 
associação, onde destaca e comen-
ta artigos científicos recentes em 
Endocrinologia. 

FS – Conte um pouco de sua trajetó-
ria profissional
Dr. Rodrigo: Cursei a Universidade 
Federal de Juiz de Fora, logo depois 
vim para o Rio de Janeiro e fiz Pós-
Graduação no IEDE. Fui imediata-
mente para a UFRJ fazer Mestrado, 
e agora estou no Doutorado em En-
docrinologia vinculada à Histologia, 
também na UFRJ. Lá eu trabalho 
com a cultura de células ósseas 
humanas, estudando a toxicidade 
de algumas drogas que possivel-
mente induzem à osteoporose. No 
Moncorvo Filho eu continuei com a 
parte de Pesquisa Clínica, atenden-
do pacientes e auxiliando os alunos 
da pós-graduação.

FS – Por que escolheu a medicina 
como profissão? 
Dr. Rodrigo – Na verdade eu sempre 
fui apaixonado por matemática e 
física, mas eu gostava também da 
área médica. O mais interessante 
foi justamente quando eu terminei 
o estudo da parte clínica, onde me 
envolvi com a área de pesquisa - que 
engloba a estatística e a análise dos 
dados. A gente acaba trabalhando 
com matemática dentro da medi-
cina.

FS –Tem alguma preferência dentro 
da Endocrinologia?

Dr. Rodrigo – Trabalho com mui-
tas áreas, mas prefiro Obesidade, 
Transtornos Alimentares e Síndro-
me Metabólica. Que são as áreas às 
quais estou mais ligado profissional-
mente, tanto na parte clínica quanto 
na de pesquisas.

FS –Como vê a atuação da SBEM em 
relação ao combate da obesidade?
Dr. Rodrigo – Até alguns anos atrás, 
antes de pensar em fazer medicina, 
a obesidade ficava em segundo ou 
terceiro plano. Com a força que a 
SBEM foi adquirindo e, principal-
mente, com a criação da ABESO 
(Associação Brasileira para Estudos 
Sobre a Obesidade), vinculada à 
SBEM, uma série de profissionais 
passaram a encarar a obesidade 
como uma disfunção séria. A gente 
sabe que, hoje em dia, a obesidade é 
uma das principais causas de morte 
no mundo. Não diretamente, mas 
ela é a principal causa do diabetes, 
da hipertensão e do colesterol alto. 
É importante, então, manter as pes-
soas informadas, de forma que elas 
mudem seus hábitos. Para diversas 
disfunções a gente passa um ou dois 
medicamentos e ela se cura ou con-
trolam a doença, mas para a obesida-
de não há um remédio. Daí a neces-
sidade de fortalecer as campanhas 
de combate ao excesso de peso. Vale 
lembrar que, em agosto deste ano, 
será realizado o Congresso Brasileiro 
de Obesidade, do qual eu faço parte 
da comissão organizadora. A grade 
científica já está pronta e lá serão 
tratados os diversos assuntos rela-
cionados à esta disfunção. 

Universidade Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ), onde estuda Biologia Celu-
lar, e trabalha no Hospital Moncorvo 
Filho (IEDE), no Centro da cidade do 
Rio de Janeiro. Lá ele atende cerca 
de vinte pessoas por dia, podendo 
ser encontrado nos Ambulatórios de 
Tireóide e Distúrbios de Crescimento 
e no Grupo de Obesidade e Transtor-
nos Alimentares. 

É, ainda, membro da atual dire-

Dr. Rodrigo Moreira 
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artigos científicos. A taxa anual é de 
apenas 70 reais, pagos diretamente 
à FDW, responsável pelo desenvol-
vimento técnico do site da SBEM 
Nacional.

Atualmente, cerca de 60 sócios 
possuem o seu FastSite com endere-
ço e conta de e-mail personalizados. 
Além disso, o profissional tem direito 
a 5 MB de armazenamento de mensa-
gens, suporte e atualização de conte-
údo. Para conhecer melhor e solicitar 
o seu acesse: www.endocrino.org.br/
info_fastsite.php.

CNPq Divulga Censo 

No mês de julho, o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) 
divulgou o Censo 2004 do Diretório 
dos Grupos de Pesquisa no Brasil. 
Participaram da pesquisa 19.470 gru-
pos de pesquisa espalhados por 335 
instituições nacionais. Da base de 
dados do censo fizeram parte 77.649 
pesquisadores, 47.973 com título de 
doutorado, 103 mil estudantes de 
graduação e de pós-graduação.

De acordo com os números, al-
gumas mudanças foram observadas 
no apoio aos grupos de pesquisa. 
“Enquanto em 1995 a amostragem 
atingiu 61% de homens e 39% de 
mulheres, o Censo 2004 revelou uma 
distribuição diferente. Participaram 
dos diretórios, no ano passado, 53% 
pesquisadores do sexo masculino e 
47% do sexo feminino”, diz o comu-
nicado da Fapesp. Todos os dados da 
pesquisa podem ser acessados em 
http://dgp.cnpq.br/censo2004. 

ela explica: “diante dos dados dis-
poníveis, não há como concluir que 
o hipotireoidismo é mais prevalente 
no Brasil do que em outros países do 
mundo a partir da pesquisa da Dra 
Sichieri.”

Já a Dra. Marisa Coral escreveu 
que, com base na pesquisa inter-
pretada pela revista, não é correto 
afirmar ser possível uma explosão 
de câncer de tireóide. “A Socieda-
de Brasileira de Endocrinologia e 
Metabologia (SBEM) repudia o teor 
alarmante da reportagem”, conclui a 
Presidente.

Resultado do TEEM

A prova teórica para obtenção do 
Título de Especialista em En-

docrinologia e Metabologia (TEEM) 
foi programada para o último dia do 
Congresso Brasileiro de Atualização 
em Endocrinologia e Metabologia 
(CBAEM), em Aracaju (SE). Na noite 
do mesmo dia, o resultado com os 
aprovados estará disponível na Fo-
lha da SBEM Online, no site da So-
ciedade (www.endocrino.org.br).

Você já tem o seu 
FastSite?

Para quem nunca ouviu falar, 
esta é a ferramenta da SBEM 

disponibilizada apenas para os só-
cios. FastSite é uma página pessoal 
na internet, dentro do portal da So-
ciedade. Nela, os endocrinologistas 
podem divulgar seu nome, contatos, 
especialidades, mini-currículo e até 

Novas Datas para Curso 
de Atualização 

O Curso Interativo de Atualização 
em Diabetes está com novas 

datas (agenda abaixo). Realizado 
pelo Departamento de Diabetes da 
SBEM, tem duração de oito horas e 
vem sendo planejado para diferen-
tes pontos do litoral e interior do 
país. O Departamento de Diabetes é 
presidido pela Dra. Vivian Ellinger.

O Curso Interativo se destina a 
endocrinologistas, clínicos gerais e 
cardiologistas. O intuito é levar novas 
diretrizes de tratamento e diagnósti-
co para os profissionais de saúde 
em várias cidades do país. Abaixo, 
relação dos próximos cursos.

09 de julho Campo Grande

16 de julho Marília

03 de agosto Manaus

05 de agosto São Luiz

06 de agosto Belém

20 de agosto lhéus

Nota de Esclarecimento

A SBEM divulgou notsa de es-
clarecimento em resposta à 

reportagem “O Hipo que é Hiper no 
Brasil”, publicada na edição 1908 da 
revista Veja, datada de 8 de junho de 
2005. A revista, no entanto, se ne-
gou a publicar o posicionamento da 
Sociedade. A SBEM preparou dois 
esclarecimentos. Um deles é assina-
do pela Dra. Denise Carvalho, presi-
dente do Departamento de Tireóide 
da SBEM, e o outro pela Dra. Marisa 
Helena César Coral, presidente da 
Sociedade. 

A reportagem cita uma pesquisa 
epidemiológica realizada na cidade 
do Rio de Janeiro. A Dra. Denise 
Carvalho contesta informações da 
reportagem da Veja. Em um trecho 
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Justiça Nega Liminar 
Contra Revalidação

CFM Publica
Resolução sobre
Especialidades
Médicas

O  Conselho Federal de Medi-
cina (CFM) divulga a Reso-

lução Nº 1.763/05 publicada no dia 9 
de março deste ano. O CFM também 
aproveita para pedir aos especialis-
tas em Endocrinologia e Metabolo-
gia, que façam o registro da especia-
lidade nos CRMs.

A Resolução Nº 1.763/05 trata da 
nova redação do Anexo II da Resolu-
ção CFM nº 1.666/2003, que normati-
za o reconhecimento de especialida-
des médicas firmado entre o Conse-
lho, a Associação Médica Brasileira 
(AMB) e a Comissão Nacional de 
Residência Médica (CNRM). A nova 
Resolução também regulamenta a 
forma de concessão de registro de 
títulos de especialista.

Com a Resolução, também é cria-
do o Anexo III, que explicita o fun-
cionamento da Comissão Mista de 
Especialidades. De acordo com a le-
gislação, a Comissão Mista analisará 
propostas de criação de especialida-
des e de áreas de atuação. As normas 
para as solicitações também foram 
especificadas. Por exemplo, só serão 
analisados pela comissão os pedidos 
de área de atuação com programa 
superior a um ano, e carga horária 
maior do que 2.880 horas.

Propostas recusadas pela Co-
missão Mista de Especialidades só 
poderão ser reapresentadas para 
nova avaliação após cinco anos do 
pedido original.

A Resolução completa e seus ane-
xos podem ser acessadas no site da 
SBEM (www.endocrino.org.br). Tam-
bém está disponível no portal a re-
lação completa das especialidades e 
áreas de atuação reconhecidas, bem 
como títulos e certificações de espe-
cialidades médicas existentes. 

obrigação de garantir aos pacientes 
a especialização do profissional. No 
entanto, não poderia fazer isso sem 
conhecimento de sua atualização 
profissional.

A juíza que negou a liminar argu-
mentou em seu parecer que “há in-
formações surgindo a todo momen-
to, como drogas e medicamentos re-
cém-descobertos, novas formas de 
diagnóstico e tratamento, o que obri-
ga a uma permanente atualização 
para benefício do atendimento ao pa-
ciente. Hoje em dia, em praticamente 
todo o mundo, esse assunto vem sen-
do discutido e está ficando muito cla-
ra a necessidade de realizar uma atu-
alização efetiva e constante”.

O Dr. Francisco Bandeira, pre-
sidente da Comissão de Título de 
Especialista em Endocrinologia e 
Metabologia da SBEM, informou 
que a Sociedade pode continuar 
pontuando, em prol da Revalidação. 
Ele explicou que se a Justiça derru-
bar a resolução que regulamenta a 
Revalidação, a SBEM pode fazer a 
creditação por si própria, a exemplo 
do que a Sociedade Brasileira de 
Cardiologia vem fazendo. 

A  Justiça negou liminar do 
Sindicato dos Médicos do 

Rio Grande do Sul (SIMERS) contra a 
Revalidação dos Títulos de Especia-
lista e Certificados de Área de Atua-
ção. A decisão ficou a cargo da juíza 
da 13ª Vara do Distrito Federal, Isa Ta-
nia Cantão Barão Pessôa da Costa. A 
Revalidação foi instituída pela Reso-
lução 1755/04 do Conselho Federal 
de Medicina (CFM).

Para o CFM, a Revalidação é um 
mecanismo que contribui para a atu-
alização do profissional e deixa nas 
mãos do próprio médico a opção de 
revalidar ou não seu Título de Espe-
cialista. 

Para o Dr. Aldemir Humberto 
Soares, 1º secretário da Associação 
Médica Brasileira (AMB), a decisão 
da juíza ratifica a legalidade da Re-
validação. O Dr. Antônio Gonçalves 
Pinheiro, 1º vice-presidente do CFM, 
lembra que a Revalidação surgiu de 
discussões que se iniciaram em 1999 
no Conselho Científico da Associa-
ção Médica Brasileira.

Na Justiça, um dos principais 
argumentos da defesa utilizados 
pelo CFM foi que o Conselho tem a 
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Cristina Dissat

P erguntar se você sabe na-
vegar e utilizar a internet 

parece um pouco fora da realidade, 
mas bastam alguns minutos de qual-
quer conversa para saber que existe 
sempre algo desconhecido na web. 
Com certeza isso deve acontecer 
também com o site da SBEM. Será 
que você conhece todos os caminhos 
e as possibilidades?

Pensando nisso, a Folha da SBEM 
está publicando uma reportagem 
especial sobre o site da SBEM. Dicas 
sobre como navegar, resultados de 
pesquisas, informações sobre conte-
údo, novidades, área restrita e o que 
acontece nos bastidores são alguns 
dos destaques. Alguns itens pode-
rão auxiliar, inclusive, a conhecer um 
pouco mais do mundo virtual.

Simbologia – Na internet existe uma 
simbologia, adotada pela maioria 
dos sites, que orienta o internauta. 
Alguns dos simbolos mais usados 
são o “envelope” (envio de mensa-
gem), “carrinho de supermercado” 
(para compras) e a “casa” (home do 
site). Enquanto para alguns internau-
tas tudo é óbvio, para outros estes 
sinais não tem nenhum significado. 
Isso pode acabar resultando em um 
aproveitamento melhor ou pior na 

hora de navegar. No site da SBEM 
existem alguns destes símbolos. No 
alto da página principal, à direita, 
foram incluídos quatro ícones, que 
poderão ser úteis. Eles podem ser 
usados como atalhos para chegar 
mais rapidamente ao destino. Dica: 
clicando na logomarca da SBEM 
você retorna à página principal (isto 
é utilizado em todos os sites).

Outro símbolo a ser observado é 
o sinal de “+”. Ao encontrá-lo, saiba 
que existem tópicos ou menus es-
condidos. Basta clicar para que abra. 

Não esqueça de utilizar o meca-
nismo de busca geral e o relacio-
nado a profissionais, que ficam na 
barra principal no alto da página. 

Em Dia com as Notícias – Uma visita 
regular ao site é uma boa opção para 
ficar em dia com as principais notí-
cias na área de saúde, sobre a SBEM 
e seus associados. Porém, se a cor-
reria do dia-a-dia não permite essa 
regularidade, basta se cadastrar para 
receber os boletins eletrônicos, via 
email. Sempre que acontecem fatos 
importantes, informes são dispara-
dos. Mais de 90 informativos já foram 
enviados desde o ano passado.

Atualmente são 6.198 cadastra-
dos, sendo que 2.542 associados da 
SBEM; 2.962, público em geral; e 694 
profissionais de saúde. Desta forma 

os boletins são enviados de acordo 
com cada público. Estes números 
também mostram o grande interes-
se dos associados da SBEM.

 As duas áreas com maior mo-
vimentação e responsáveis pela 
maioria dos informes são as Notícias 
(dentro do menu Comunicação) e os 
Comunicados (no menu Profissional). 
Subdivisões foram criadas para facili-
tar a inclusão de um maior número de 
informes, além de classificação entre 
as de interesse geral e médico. Isso 
se deve à análise da visitação, onde é 
observado um interesse equilibrado 
entre os dois públicos.

Área Restrita – Um link que vem 
crescendo e é bem aceito pelos 
associados é Área Restrita. Mais 
de 600 associados possuem login 
e senha. Porém, um grande número 
ainda não fez a solicitação, o que 
restringe o acesso a importantes 
documentos.

Entrando nesse setor, o associado 
pode manter seu endereço e dados 
atualizados. Essa listagem é utilizada 
para envio de correspondências e da 
Folha da SBEM. A intenção da atual 
diretoria é unificar o banco de dados, 
facilitando o trabalho das Regionais 
e dos Arquivos Brasileiros.

Na Área Restrita estão dis-
poníveis comunicados oficiais/

Navegando pela SBEM
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documentos e a íntegra das últimas 
edições da Folha da SBEM.

Redação Online – O trabalho de 
atualização é um dos responsáveis 
pela grande troca de emails entre os 
membros da Comissão de Comuni-
cação Social - Dra. Marisa César Co-
ral, Dr. Severino Farias, Dr. Claudio 
Kater, Dr. Ricardo Meirelles, Dr. Bal-
duíno Tschiedel e Dra. Valéria Gui-
marães - e as equipes de conteúdo 
(Informed) e programação (FDW). 

Semanalmente são realizadas reu-
niões de pauta para definir os temas 
que entrarão no site. Os associados, 
presidentes de Regionais, Departa-
mentos e Comissões têm contribu-
ído, mas a comissão lembra que o 
envio de sugestões pode auxiliar no 
desenvolvimento de conteúdo.

A Pesquisa sobre o Perfil do En-
docrinologista conseguiu levantar 
pontos de interesse dos especialis-
tas e seus dados e vem sendo utiliza-
da para desenvolvimento de novas 
tecnologias e conteúdo. Nos itens 
analisados, observou-se um grande 
interesse em se atualizar via internet. 
Os dados da pesquisa foram libera-

dos na íntegra, para associados, na 
área restrita do site.

O Primeiro Hotsite – A definição de 
hotsite é: um site com tempo de-
terminado de funcionamento, que 
fica alocado dentro de um domínio 
principal. Seguindo essa filosofia, 
foi criado um para acompanhar o I 
Congresso Brasileiro de Atualização 
em Endocrinologia e Metabologia. 
O endereço utilizado na internet foi 
www.endocrinologia.org.br/cbaem. 
Durante o período no ar (será retirado 
após a realização do evento em Ara-
caju) foi analisado o comportamento 
dos internautas. A aceitação foi aci-
ma do esperado e as informações 
aparecem entre as mais acessadas 
pelos internautas.

A linha de desenvolvimento se-
guiu os passos do site principal. O 
trabalho integrado com a secretaria 
executiva organizadora (JZ Congres-
sos) e a Comissão Organizadora ga-
rantiram uma atualização constante. 
Fugir dos padrões tradicionais foi a 
opção utilizada.

Educação Continuada – O próximo 

passo importante a ser dado é a in-
clusão do projeto de Educação Con-
tinuada, definido pelo Planejamento 
Estratégico como um elemento fun-
damental para o desenvolvimento 
da SBEM.

A descrição da primeira parte do 
projeto está na área restrita e aguar-
da opiniões da comunidade científi-
ca. O formato será definido a partir 
das principais necessidades dos 
sócios. Será um passo importante 
para a atualização científica, tornan-
do-se um diferencial oferecido pela 
SBEM.

Participação Virtual – O site da 
SBEM recebe dezenas de emails se-
manalmente, a maioria com dúvidas 
sobre doenças e tratamentos. Além 
da pesquisa e de análises periódicas, 
saber o que pensa o associado é mui-
to importante. Por isso, a CCS lembra 
que o canal está aberto através do 
info@endocrinologia.org.br. Novas 
pesquisas e enquetes estão sendo 
formuladas para definir as necessida-
des e expectativas do público-alvo. 
Não esqueça que a sua participação 
será decisiva. 

Teste seus Conhecimentos

Você sabia que 16 eventos já foram cobertos pela Folha da SBEM Online?  sim  não
Você sabia que existem cerca de 40 artigos científicos disponíveis para leitura?  sim  não
Você sabia que está disponibilizada uma ficha de inscrição para novos associados?  sim  não
Você sabia que estão disponíveis os endereços de todas as Regionais, Departamentos, Comissões e da Nacional?  sim  não

Se você assinalou mais de três respostas negativas, está na hora de navegar no site da SBEM.

Home

Ferramentas

Contato

Mapa do site
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D iversos especialistas da 
Sociedade vêm sendo 

entrevistados por veículos de comu-
nicação de massa, como O Globo, 
Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, 
Revista Galileu e outros, além de pro-
gramas de TV e rádio. Abaixo, uma 
listagem com algumas reportagens 
de destaque na mídia entre os meses 
de abril e junho. Estas informações 
foram divulgadas pela Assessoria de 
Imprensa da SBEM.

• 30/06/2005 – Revista O Globo – “Alerta 

máximo contra o diabetes” – Dra. Vivian 

Ellinger.

• 30/06/2005 – Folha Equilíbrio (Folha de 

SP) – “Epidemia ou alarmismo. Em meio à 

campanha contra a obesidade, especialis-

tas discutem até que ponto o excesso de 

peso é prejudicial à saúde” – Dr. Giuseppe 

Repetto.

• Junho/2005 – Revista Saúde! – “À beira 

do diabetes. Hoje os médicos têm certeza: 

existe um estado, que pode durar anos, 

em que o sujeito é pré-diabético. Se não 

mudar os hábitos, ficará doente na certa. 

Seria o seu caso?” – Dra. Vivian Ellinger.

• Junho/2005 – Revista Viva Saúde – “Tire-

óide X Obesidade. Até que ponto um dis-

túrbio tireoideano pode ser responsabili-

zado por elevar o ponteiro da balança?” 

– Dra. Denise Pires de Carvalho.

• Junho/2005 – Revista Galileu – “O Fan-

tástico mundo do marketing” – Fala sobre 

alguns produtos que prometem milagres. 

Como o Celebrity Juice Fast, analisado 

pelo Dr. Amélio de Godoy Matos.

• 05/06/2005 – O Dia – “Guia da Vida Saudá-

vel. Magro, Gordo ou na Medida?” – Fala 

do IMC – Dr. Ricardo Meirelles.

• 30/05/2005 – Justiça do trabalho na TV 

– “Endocrinologia e metabologia – dia-

betes, obesidade, crescimento e outros 

distúrbios” – Dra. Marisa Helena César 

Coral.

• 13/05/2005 – Jornal do Brasil – “Governo 

subsidiará remédios de diabetes” – Dra. 

Vivian Ellinger.

• 01/05/2005 – Folha de São Paulo – “Até 

crianças já sofrem redução do estôma-

go” – Dra. Valéria Guimarães e Dr. Márcio 

Mancini.

• 24/04/2005 – Folha de São Paulo – “Sen-

sor permite diagnóstico preciso para tra-

tar diabetes” – Dra. Marisa Helena César 

Coral.

• 26/04/2005 – Diário de São Paulo (Idoso e 

Bem-Estar) – “Especial Diabetes. Doença 

considerada epidemia atinge mais as 

pessoas acima dos 60 anos, mas médicos 

afirmam que maioria descobre o problema 

tarde demais” – Dra. Vivian Ellinger. 

SBEM É Fonte para Imprensa
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D e 27 a 30 de julho realiza-
se o 1º CBAEM. Porém, 

um evento voltado à Atualização em 
Endocrinologia e Metabologia existe 
desde 1977, então sob a sigla CNAEM. 
A idéia surgiu em 1976, durante o XII 
Congresso Brasileiro de Endocrinolo-
gia e Metabologia, realizado em Sal-
vador. Na ocasião, o então presiden-
te da Sociedade, Dr. Thomaz Cruz, 
sugeriu a criação de um evento nos 
anos ímpares, de forma que, neles, 
as provas para o TEEM (Título de Es-
pecialista em Endocrinologia e Meta-
bologia) também fossem realizadas 
durante um evento nacional.

Assim, foi criado o Curso Nacional 
de Atualização em Endocrinologia e 
Metabologia (CNAEM), que teve 
catorze edições. A última aconteceu 
em Campo Grande, Mato Grosso do 
Sul, em 2003. Sob a presidência do 
Dr. Walter Rodrigues Júnior, o 14º 
CNAEM teve número recorde de ins-

crições (227) para a prova de Título. 

Unificação - Em agosto de 1998, 
a diretoria da SBEM pesquisou 
entre seus associados na intenção 
de melhorar e unificar a realização 
do CNAEM. Na época, o curso de 
atualização era realizado simulta-
neamente em três regiões do país. 
Desta forma, facilitava a realização 
das provas, mas sobrecarregava a 
Sociedade e as Regionais com a or-
ganização, e o apoio das empresas 
da indústria farmacêutica.

A partir de 1999 - após decisão em 
reunião do Conselho Deliberativo -, 
os três cursos simultâneos de atua-
lização se uniram e a SBEM passou a 
realizar apenas um curso. A Regional 
da Paraíba inaugurou esta nova fase 
do CNAEM, que durou quatro anos 
e três edições: Campina Grande 
(Paraíba), Gramado (Rio Grande do 
Sul) e Campo Grande (Mato Grosso 

tou com a presença de diversas au-
toridades. Entre elas,o ex-governa-
dor Marcelo Alencar; o vice-prefeito 
do Rio, Otávio Leite, representando 
o prefeito César Maia; o secretário 
municipal de saúde, Ronaldo César 
Coelho; o professor Arnaldo Niskier, 
representando a governadora Rosi-
nha Matheus; e Paulo Bursi, re-
presentante do ministro da saúde, 
Saraiva Felipe.

Compareceram também diver-
sos membros da SBEM. Entre eles, 
o Dr. Ricardo Meirelles, diretor do 
Instituto Estadual de Diabetes e En-
docrinologia Luiz Capriglione (IEDE); 
presidente e ex-presidente da SBEM 
RJ, respectivamente Dra. Maria Alice 
Bordallo e Dr. Luiz Henrique de Gre-
gório. 

CBAEM: Novo Formato do Evento de Atualização
do Sul). A mudança da data da prova 
também foi definida, passando a ser 
realizada no último dia do evento.

Em outubro de 2003 uma nova 
mudança ocorreu nos eventos de 
atualização da SBEM, durante reu-
nião do Conselho Deliberativo. Desta 
forma, a proposta é que anualmente 
a Sociedade tenha eventos de grande 
porte - sendo num ano o congresso 
brasileiro e, no outro, o de atualiza-
ção. O CNAEM ganhou novo nome 
e formato, com uma parte dedicada 
à programação científica de um con-
gresso nacional, além da possibilida-
de de apresentação de trabalhos. 

Surgiu, então, o CBAEM – Con-
gresso Brasileiro de Atualização em 
Endocrinologia e Metabologia, cuja 
primeira edição realiza-se em Araca-
ju, SE, neste julho de 2005. Acompa-
nhe a cobertura completa do evento-
pelo site da SBEM, na Folha da SBEM 
Online (www.endocrino.org.br). 

Membro da SBEM Assume Cargo na ANM

O  presidente da Comissão 
de História da SBEM e co-

ordenador do Planejamento Estra-
tégico da Sociedade, Dr. Luiz César 
Póvoa, assumiu, no último dia 14 de 
julho, a vice-presidência da Acade-
mia Nacional de Medicina (ANM), 
em cerimônia na sede da entidade, 
no Rio de Janeiro, RJ. Com a presen-
ça de 250 convidados e mais de 90 
acadêmicos, foi empossado também 
o novo presidente da ANM, Dr. Anto-
nio Luis de Medina. 

No discurso de transmissão de 
posse, o Dr. Medina falou sobre as 
atuais políticas de saúde e os bai-
xos investimentos no setor. Foram 
abordadas também as novas pers-
pectivas da Medicina a partir das 
pesquisas das células -tronco e do 

genoma humano. 
A cerimônia na sede da ANM con-

 Dr. Luiz César Póvoa na cerimônia de posse
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41st EASD Annual 
Meeting na Grécia

Entre os dias 10 e 15 de setembro, a 
Grécia sediará o 41st EASD Annual 
Meeting. O prazo para entrega dos 
resumos foi encerrado no início 
de abril.

O EASD selecionará as quatro 
pesquisas inovadoras, duas da 
área Básica e duas da área Clínica. 
Os selecionados receberão, da or-
ganização do evento, um certifica-
do, os custos de estadia e inscrição 
gratuita. Os candidatos ao prêmio 
deverão ter menos de 35 anos, no 
caso do projeto em pesquisa na 
área Básica, ou menos de 37 anos, 
para pesquisa na área Clínica.

Sócios da entidade têm des-
contos relevantes na inscrição do 

congresso. Enquanto para eles as 
taxas variam entre 50 e 400 Euros, 
para não-sócios fica entre 550 e 
700 Euros. Acompanhantes pagam 
150 Euros e têm direito a participar 
das cerimônias de abertura e en-
cerramento.

A organização do evento escla-
rece que informações detalhadas 
sobre a exigência de visto para 
entrar na Grécia estão no site 
www.mfa.gr/english /foreign_
policy/eu/visa_inf.html

International Endocrine 
Schoolar Program

Devido ao crescente sucesso do 
International Endocrine Schoo-
lar Program (IESP), a Comissão 

Internacional (CI) da SBEM irá 
discutir, em sua próxima reunião, 
formas de captação de verbas para 
auxiliar os pesquisadores contem-
plados que retornam do exterior. 
Uma possibilidade seria pleitear, 
junto ao CNPq ou CAPES, um au-
xílio pesquisa para os integrantes 
do projeto. De acordo com o Dr. 
Cláudio Kater, membro da Comis-
são Internacional, o auxílio poderia 
servir para que os pesquisadores 
recém chegados dessem continui-
dade ao estudo desenvolvido.

O IESP é um projeto desenvol-
vido pela Endocrine Society que 
possibilita que jovens investiga-
dores trabalhem em instituições 
reconhecidas fora de seus países. 
Neste ano, a SBEM selecionou cin-
co candidatos para participar do 
Programa. Foram escolhidos Fer-
nando Gerchman, Fábio Vasconce-
los Comin, Luciana Diniz Carneiro 
Spina, Manoela Figueiredo Berto-
zzi Braga e Maurício Daher Andra-
de Gomes. O Programa foi criado 
em 2003 pela Endocrine Society.

Para a próxima Folha da SBEM, 
estão planejadas entrevistas com 
alguns dos participantes do Interna-
tional Endocrine Schoolar Program 
que já regressaram ao Brasil.

Argentina Sediará o 13th International Thyroid Congress

O  13th International Thyroid 
Congress acontece entre 

os dias 30 de outubro e 4 de novem-
bro. O evento será em Buenos Aires, 
Argentina. A organização está a car-
go do Dr. Hugo Niepomniszcze.

O prazo para inscrição de abstracts 
foi encerrado no dia 01 de junho. Os 
resultados das inscrições serão di-
vulgados até o dia 31 de agosto.

Os temas a serem abordados 

no evento são Câncer de tireóide; 
Metabolismo e hormônios da tire-
óide; Autoimunidade; Avanços no 
diagnóstico de doenças da tireóide, 
entre outros.

O International Thyroid Congress 
teve sua primeira edição no ano de 
1930. De lá para cá vem acontecendo 
de cinco em cinco anos, em média. 
Em 1985 foi a vez do Brasil sediar 
uma das edições, na cidade de São 

Paulo. Já sabe-se que o próximo 
será em 2010, na Europa.

Atualmente, quatro entidades 
médicas internacionais são respon-
sáveis pelo evento. São as Latin 
American Thyroid Society (LATS), 
Asia & Oceania Thyroid Association 
(AOTA), European Thyroid Associa-
tion (ETA) e American Thyroid Asso-
ciation (ATA).

A língua oficial do evento será o 
Inglês. 
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A Concretização 
da Nova Sede
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tância. A idéia é, 
além de oferecer 

um espaço para os departamentos 
científicos se reunirem, aproximar 
o associado, proporcionando aces-
so online a diferentes publicações, 
assinatura de revistas científicas e 
criação de uma rede de discussão 
de casos clínicos.

Com a instalação de um centro 
financeiro para a administração de 
recursos e o controle nacional da 
anuidade dos sócios, haverá dimi-
nuição nos índices de inadimplência 
dos associados. Outra facilidade da 
implementação de uma sede fixa da 
SBEM Nacional será o controle dos 
programas de Creditação e Certifi-
cação.

A  inauguração da sede con-
junta da SBEM Nacional e 

Regional Rio de Janeiro já tem data 
prevista: deverá ser na segunda quin-
zena de agosto. A obra está em fase 
final de montagem de mobiliário e 
instalação de equipamentos. 

Recentemente, representantes 
das duas diretoria estiveram no 
prédio da Rua Humaitá, em Botafo-
go, para verificar o andamento das 
obras da sede conjunta, adquirida 
no dia 6 de janeiro deste ano. Após 
uma reunião, realizada no IEDE, os 
doutores Maria Alice Bordallo (presi-
dente da Regional RJ), Marisa César 
Coral (presidente da SBEM Nacio-
nal), Marília Martins Guimarães 
(vice-presidente da Regional RJ), 

Ronaldo da Ro-
cha Sinay Neves 
(1º tesoureiro da Regional RJ), Luiz 
Carlos Espíndola (tesoureiro geral 
da Nacional) e Luiz Henrique Gregó-
rio (coordenador da obra) visitaram 
a nova sede.

Em entrevista à Folha da SBEM, o 
Dr. Gregório destacou a importância 
de uma sede fixa para a Sociedade, 
que irá permitir a implementação do 
planejamento estratégico e atingir as 
metas traçadas por este, consolidan-
do o crescimento da SBEM.

As salas estarão todas informa-
tizadas, com um sistema de tele e 
vídeoconferência que permitirá, no 
futuro, a realização dos vários pro-
jetos de Educação Continuada à dis-

Primeiro encontro das diretorias na Sede Conjunta, no Rio
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EndoRecife 

O balneário de Porto de Gali-
nhas, PE, recebeu cerca de 

650 endocrinologistas no final de 
junho para mais um EndoRecife. O 
Dr. Francisco Bandeira, presidente 
do evento, mencionou que este es-

tilo de atividade 
científica, unindo 
atualização e la-
zer, tem agrada-
do bastante. Um 
dos destaques do 
Endorecife foi o 
espaço dedicado 
ao Pé Diabético, 
que contou com 
duas conferências 
internacionais, 

dois simpósios e um workshop (com 
mais de 100 inscritos). A reportagem 
da Folha da SBEM Online esteve no 
local e acompanhou a programação. 
No site http://www.endocrino.org.br/
folhasbem/16/index.php estão dispo-
níveis reportagens e artigos científi-
cos dos convidados nacionais e inter-
nacionais.

Obesidade em Debate 

Entre os dias 25 e 27 de agosto 
será realizado, no Rio de Ja-

neiro, o XI Congresso Brasileiro de 
Obesidade, em conjunto com o VI 
Congresso Latino-Americano de 
Obesidade. Com o tema Obesidade 
e Síndrome Metabólica, os organi-
zadores do congresso pretendem 
abranger desde as pesquisas com 
modelos animais até os diferentes 
tratamentos disponíveis para o ex-
cesso de peso, e cada uma de suas 
principais comorbidades.

Segundo o presidente do con-
gresso, Dr. Walmir Coutinho, a 
programação científica está forma-
tada para privilegiar discussões. A 

participação no evento creditará 10 
pontos para a revalidação do Título 
de Especialista em Endocrinologia e 
Metabologia.

FeSBE: Reunião Anual 

No mês de agosto acontece a 
Reunião Anual da FeSBE (Fe-

deração de Sociedades de Biologia 
Experimental). Entre os dias 24 e 
27, diversos pesquisadores estarão 
reunidos no Centro de Convenções 
do Hotel Monte Real, em Águas de 
Lindóia, São Paulo. O encontro de 
2005 marca os 20 anos da Federação 
e conta com programação social em 
todos os dias. Entre os temas trata-
dos estão: O Jovem e a Ciência no 
Futuro; Otimização e Cuidados no 
Manuseio de Materiais Radioativos; 
Organização Neural do Sistema de 
Temporização Circadiano; Imagem, 
Ação e Imaginação; Como Escrever 
um Artigo e Projeto para Publicação 
e Financiamento. As inscrições po-
derão ser feitas até no local, durante 
o evento.

VI COBRAPEM

Outubro é a vez dos endocrinolo-
gistas pediátricos se reunirem. 

Entre os dias 28 e 31, a cidade do Rio 
de Janeiro recebe o VI Congresso 
Brasileiro Pediátrico de Endocrino-
logia e Metabologia (COBRAPEM), 
que acontece em conjunto com o 
Simpósio de Endocrinologia Pediá-
drica (SIMEP). O evento, presidido 
pela Dra. Maria Alice Bordallo Neves, 
acontecerá no Hotel Glória.

Durante o evento estará sendo 
realizada a prova para a obtenção 
do Certificado de Área de Atuação 
em Endocrinologia Pediátrica. Os 
participantes somarão 10 pontos 
para a revalidação do Título de Es-

pecialista.

Brasileiro de Diabetes

Salvador, na Bahia, foi a escolhida 
para ser sede do XV Congresso 

da Sociedade Brasileira de Diabetes. 
O evento acontecerá entre os dias 
11 e 15 de novembro no Centro de 
Convenções da Bahia. Na programa-
ção científica estão agendados oito 
cursos pré-congresso, além de con-
ferências, encontros com o profes-
sor, simpósios e painéis de debates 
abrangentes e diversificados. Toda a 
programação é voltada para a aten-
ção multiprofissional ao diabetes.

Na ocasião, serão entregues a 
Medalha da SBD para pacientes 
com 25 e 50 anos de diabetes sem 
complicações e os Prêmios Francis-
co Arduíno e Procópio do Valle. 

Encontro do IEDE

O XXXIV Encontro Anual do IEDE 
já tem data e local definidos: 

será de 9 a 11 de dezembro no Hotel 
do Frade & Golf Resort, em Angra 
dos Reis, na Costa Verde do Estado 
do Rio de Janeiro. Para o evento 
já estão programados um luau, na 
praia privativa do Resort, e um show 
do cantor Eduardo Dussek, além dos 
tradicionais almoços e jantares de 
confraternização. 

O tema central escolhido para 
essa edição do encontro é “O Con-
senso e o Bom Senso em Endocri-
nologia”. Haverá uma mesa redonda 
sobre Endocrinologia Pediátrica, 
um debate sobre Diabetes Tipo 2 e 
conferências sobre Síndrome Meta-
bólica, Células-Tronco, HDL ou LDL. 
Além disso, estão programados dois 
módulos: Diabetes e Tireóide. 

Dr. Francisco Bandeira, 
presidente do EndoRecife.
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AGOSTO 2005

● 7º Curso Avançado em Tratamento do 
Diabetes

Data: 6 e 7
Local: Hotel Gran Meliá Mofarrej, São Paulo, SP
Informações:www.meetingeventos.com.br

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

Data: 24 a 27
Local: Centro de Convenções do Hotel Monte 
Real, 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@congr
essodeobesidade.com.br, site: www.congres
sodeobesidade.com.br 

SETEMBRO 2005

● ECE 2005 - European Congress of 
Endocrinology

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

● Simpósio Gaúcho de 
Neuroendocrinologia

Data: 30/09 a 01/10
Local: Santa Casa de Misericórdia de Porto 
Alegre, RS
Informações: eventos@santacasa.tche.br

● 41st EASD Annual Meeting

Data: 10 a 15
Local: Atenas, Grécia
Informações: site: www.easd.org

● XI Encontro Gaúcho de Diabetes / III 
Simpósio de Obesidade do Mercosul

Data: 30/09 a 2/10
Local: Santa Maria, RS
Informações: CCM Eventos – tel.: (51) 3028-
3878 / 3384-1820, fax: (51) 3028-3879, 
e-mail: contato@ccmeventos.com.br

OUTUBRO 2005

● VI Congresso Brasileiro Pediátrico de 
Endocrinologia e Metabologia

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

● 13th International Thyroid Congress

Data: 30 a 04/11
Local: Argentina, Buenos Aires
Informações: site: www.lats.org, e-mail: 
lothse@sion.com

NOVEMBRO 2005

● XV Congresso da Sociedade Brasileira 
de Diabetes

Data: 11 a 15
Local: Centro de Convenções, Salvador, BA
Informações: Interlink Eventos - tel.: (71) 
3336-5644, fax: (71) 3336-5633, site: 
www.diabetes.org.br/congresso, e-mail: 
itl@interlinkeventos.com.br

● 3o 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

● XXXIV Encontro Anual do IEDE

Data: 9 e 11
Local: Hotel do Frade, Angra dos Reis, RJ
Informações: Site: www.assex.org.br

JUNHO DE 2006 

● Sixth International Congress os 
Neuroendocrinology

Data: 19 a 22
Local: Pittsburgh, Estados Unidos
Informações: tel.: (412)647-8232
Site: www.upmc.edu/CCEHS/cme/formal_
courses.asp
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