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Os ventos da renovação andam so-

prando na SBEM: nos últimos anos 

vários de seus associados partici-

param do International Scholar Pro-

gram; seus jovens pesquisadores 

despontam no cenário nacional e 

internacional e, para se adequar ao 

momento, a Sociedade criou a Co-

missão de Novos Valores. Conheça 

alguns desses profissionais e o que 

estão realizando.  Págs. 8 e 9

● Revalidação do Título
Veja a posição da Sociedade sobre a Revalidação do 
Título de Especialista, baseada em normas da AMB e do 
CFM.  Pág. 6.
● Inauguração da Sede
Marcada para o dia 7/11 a inauguração da sede conjunta 
SBEM Nacional e Regional RJ. Saiba porque ela fica no 
Rio de Janeiro.  Pág. 13

● Cobrapem
Acontece no final de 
outubro o Congresso 
Brasileiro de Pedia-
tria em Endocrinolo-
gia, onde será reali-
zado o CAAEP. 

Pág. 14

I CBAEM: Metas 
Alcançadas

A primeira versão do Congresso Brasi-

leiro de Atualização em Endocrinologia 

e Metabologia (I CBAEM), em Aracaju, 

teve mais de 850 inscritos; participação 

de diversas Regionais; uma importante 

reunião do Conselho Deliberativo; e 

uma prova de Título com bom número 

de candidatos e aprovados.  Pág. 7
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Primeiro colocado na 
prova do TEEM

Dr. Pedro Weslley, 
presidente da Comissão 

de Novos Valores
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A os 55 anos a SBEM é uma sociedade científica de re-
percussão internacional. A terceira maior sociedade de 

endocrinologia no mundo. E, com a idade, vem a  maturidade e a 
segurança para abrir espaços a uma nova geração, que desponta 
de forma tão significativa.

E é com satisfação que estamos acompanhando esse 
crescimento tão de perto. Um trabalho que vem sendo feito há 
algum tempo e se concretizou com a criação da Comissão de Novos 
Valores, durante o 26o Congresso Brasileiro de Endocrinologia e 
Metabologia, em Florianópolis, no final do ano passado.

São centenas de jovens pesquisadores, que estão ganhando 
repercussão nacional e internacional. Mais uma vez, a nossa 
tarefa é colaborar de todas as formas, por isso esse é o principal 
tema dessa edição da Folha da SBEM: Novos Valores.

O International Scholar Program é um sucesso, com 14 
especialistas selecionados ao longo dos três últimos anos. O 
Brasil, através da sua Comissão Internacional, vem conseguindo 
se manter no programa, vencendo diversos países. Nessa edição, 
dois depoimentos – Marta Sarquis e Luciana Spina – vão contar um 
pouco da sensação de estar em um programa internacional.

O jovem especialista Pedro Wesley, que assumiu a 
coordenação da Comissão de Novos Valores, vem conquistando 
vários espaços, tanto na parte científica quanto na administrativa 
da SBEM, como vocês poderão ler na reportagem da página 8. 

Nossos jovens têm recebido premiações importantes, como 
a da Dra. Tânia Mazzuco, durante o ECE 2005. 

Ou seja, o caminho foi aberto e a nova geração não perdeu 
tempo. 

A cada ano observamos um número significativo de inscrições 
de jovens profissionais para a obtenção do título de especialista, 
o que comprova a importância da valorização da endocrinologia 
como especialidade.

Nossa tarefa é continuar apoiando, orientando, mostrando 
os melhores caminhos. As portas estão abertas para receber 
toda essa injeção de juventude, de garra, de novas idéias, pois 
serão esses novos valores que estarão à frente da SBEM muito 
em breve.

Saudações,

Dra. Marisa César Coral
Presidente da SBEM Nacional

SBEM Renovada
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A Dra. Marta Sarquis foi es-
colhida para participar do 

International Scholar Program na pri-
meira edição do projeto da Endocri-
ne Society. A pesquisadora viajou em 
2003 para os Estados Unidos, onde 
desenvolve duas pesquisas. Essa eta-
pa será concluída em outubro, quan-
do retornará para o Brasil. A Dra. 
Marta Sarquis cursou Medicina na 
Universidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG) e é titulada desde 1994. 
Na entrevista a seguir ela conta um 
pouco de sua carreira e da experiên-
cia fora do país.

Folha da SBEM – Dra. Marta, você 
fez parte do primeiro grupo de pes-
quisadores a ser contemplado pelo 
International Scholar Program. Até 
iniciar esse estágio de sua vida pro-
fissional, como foi sua trajetória na 
Medicina e na Endocrinologia?
Dra. Marta Sarquis – Terminei o 
curso de medicina em 1990 na Uni-
versidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Após o curso, fiz 2 anos de 
residência em Medicina Interna no 
Hospital Sarah Kubitscheck e mais 2 
anos em Endocrinologia, no Serviço 
do Dr. Thomaz de Aquino B. Fonse-
ca, no Hospital Felício Rocho, ambos 
em Belo Horizonte. Realizei a prova 
do TEEM no Congresso da SBEM em 
Curitiba, em 1994. Após o término da 
Residência iniciei minha formação 
em Biologia Molecular, defendendo 
o mestrado em tumorigênese endó-
crina e doutorado em mecanismos 
moleculares do hiperparatireoi-
dismo. Tanto o mestrado quanto o 
doutorado foram orientados pelo Dr. 
Luiz Armando De Marco no Departa-
mento de Farmacologia da UFMG

Folha da SBEM – Como você recebeu 
a notícia de ter sido selecionada para 
o International Scholar Program? 
Qual projeto está desenvolvendo?
Dra. Marta Sarquis - Recebi a notícia 
com muita alegria e um pouco de 

Voltando do International 
Scholar Program

apreensão pela responsabilidade de 
estar representando nossa Socieda-
de e o Brasil. Desenvolvi dois proje-
tos no laboratório da Dra. Charis Eng, 
em Columbus, Ohio. O primeiro, já 
terminado, foi em tumorigênese ti-
reoidiana. O trabalho está em fase 
de revisão, para ser publicado, e con-
siste em pesquisa de perda de hete-
rozigose em regiões marcadas (im-
printed) e não marcadas do genoma. 
Chegamos à conclusão que há um ex-
cesso de LOH em regiões marcadas 
em carcinomas e adenomas atípicos 
tireoidianos. O segundo projeto, que 
está em fase de redação final, é um 
estudo epidemiológico da freqüência 
de expressão, quantificado por PCR 
em tempo real, de segmentos alter-
nativos de mRNA (splice variants) em 
pacientes com Síndrome de Cowden, 
com e sem mutações.

Folha da SBEM – Pretende dar conti-
nuidade a essa pesquisa no Brasil?
Dra. Marta Sarquis – Temos planos 
de colaboração futura entre o nosso 
Serviço e o Serviço da Dra. Charis 
Eng. Na verdade, esta colaboração 
se iniciou antes mesmo da minha 
vinda, com o fornecimento de da-
dos clínicos e genéticos de uma fa-
mília do Serviço de Endocrinologia 
do Hospital Felício Rocho (atendida 

pelo Dr. Eduardo Pimentel Dias), que 
culminou na co-autoria de um artigo 
em paraganglioma familiar.

Folha da SBEM – Como vê a atuação 
da SBEM em relação ao seu campo 
de estudo?
Dra. Marta Sarquis – O desenvolvi-
mento da pesquisa básica no Brasil, 
principalmente na área de Biologia 
Molecular, se concretizará a partir da 
formação de um núcleo de pesqui-
sadores, sendo muito proveitoso o 
treinamento em centros de pesquisa 
no exterior, além da colaboração en-
tre os Serviços no Brasil. Desta ma-
neira, foi fundamental o empenho da 
SBEM – principalmente da nossa ex-
presidente, a Dra. Valéria Guimarães 
– para o sucesso deste programa, 
pioneiro, de intercâmbio científico. 
Fomos, desde o início, muito bem 
recebidos pela Endocrine Society. É 
importante ressaltar o empenho do 
Dr. Richard Santem, que se encarre-
gou de estabelecer o contato com 
os pesquisadores que havíamos 
selecionado, de acordo com a nos-
sa área de interesse em pesquisa. 
É extremamente gratificante saber 
que a atual diretoria da SBEM, sob a 
presidência da Dra Marisa Coral, tem 
dado todo apoio a este programa de 
parceria com a Endocrine Society. n

 �setembro de 2005 - no 54

0828_SBEM54.indd   4 18.10.05   15:58:02



 

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

Maria Flavia Gatti Al Ves (MG)
Maria Regina M. P. da Silva (SP)
Marielle Costa Nobre (MG)
Marlon Pontes Rossi (GO)
Michele Aparecida R. Borges (MG)
Michelle Dantas Diogenes Saldanha (CE)
Michelle de Moura Balarini (RJ)
Michelle Pochettini Martins (RJ)
Patricia Barretto Mory (SP)
Patricia Braga de Souza (DF)
Patricia Llnz Zach (SP)
Patricia Mollca (SP)
Raquel Romero Pinheiro (RJ)
Renata C. R. Albuquerque (ES)
Renata Loureiro Moretto (SP)
Renata Marques Gonçalves da Silva (SP)
Renato Wilberto Zilli (SP)
Rita de Cassia O. de Sousa Kaarkoski (SP)
Rodrigo Dor E Brzezinski (MG)
Rosane Kupfer (RJ)
Rosangela Pereira Andrade (BA)
Rubia Helena Rosa Nasser (SP)
Sania Cristina F da Silva (PE)
Silvia Cordenonsi Michelln (SP)
Socrates Santos Gondin Junior (PB)
Tales Alvarenga Fagundes (MG)
Tania Longo Mazzuco (SC)
Tarcisio Narcisio Silva (MG)
Teresa Raquel Barbosa Ferreira (SP)
Thais Helena Hernandez Micheleti (PR)
Tricia Mambrim de Almeida Prado (SP)
Valesca Bianca Gomes Torres (RN)
Vanessa Araujo Mont Anari (SP)
Vanessa Rodarte Fellc de Oliveira (SP)
Vera Lucia AlVes de Melo (SP)
Vivian Andrade Teixeira Nunes (GO)
Viviane Cesarino Mattos Paro (SP)
Walter Pereira de Carvalho Filho (PE)
Wanda Misson de Oliveira Rua (RJ)

Endocrinologia Pediátrica

A SBEM está fazendo o Credencia-
mento dos Serviços de Endocri-

nologia Pediátrica. Para se inscrever, 
os Serviços devem preencher alguns 
requisitos, que estão disponíveis no 
www.endocrinologia.org.br . Os da-
dos devem ser enviados para a nova 
sede da SBEM Nacional no Rio de 
Janeiro, Rua Humaitá 85 – 5o andar, 
Rio de Janeiro - RJ, CEP. 22261.000. 
O prazo é 20 de outubro. n

Camila Fernanda Bufolin (SP) 
Camila Spagnol (ES) 
Carina Bertoldi Franco (PR) 
Carla Amaral de Almeida (RJ) 
Carlos Augusto Fernandes Tavares (SP)
Carmen Regina Leal Assumpçao (RJ)
Carolina Maria Gomes Cani (SP)
Carolina Piras de Oliveira (SP)
Carolina Soares Viana de Oliveira (SP)
Catia Ferreira de Araujo Moyses (RJ)
Christiane Kercia Sousa Santos (BA)
Cintia Marques dos Santos Silva (RJ)
Claudete Maria Zanatta (RS)
Dallla Bueno Toller (SP)
Daniela Borges de Alvarenga (SP)
Daniela Fedrizzi (RS)
Daniela Fernandes Telo (SP)
Daniella de Jesus P. C. Romanholl (SP)
Daniella Maria Carneiro do Rego (PE)
Daniella Mota Mourao (MG)
Danielle Albino R. L Matos (DF)
Debora Lucia Seguro Danilovic (SP)
Delsilene Marchiori de Oliveira (SP)
Eloise Aline de Negreiros Camara (RN)
Erika Bezerra Parente (SP)
Evel Yn de Oliveira Machado (RJ)
Fabiana da Costa Saldanha (RJ)
Fellpe Henning Gala Duarte (SP)
Fernanda Cordeiro Justus (PR)
Fernanda de Sena Arandas (BA)
Fernanda Larêdo dos Santos (SP) 
Fernando Valente (SP)
Flavio Antonio Gerdulo Miano (SP)
Flavio Moutinho Souza (RJ)
Flavio Palhano de Jesus Vasconcelos (MG)
Gilberto Jorge da Paz Filho (PR)
Gizzele Barcellos D. Bandeira (PB)
Helena Gavazza Neri (SP)
Heloisa Helena Silva de Lemos (SP)
Hildebrando Rosa Junior (MG)
Izabella Barbosa Estevao Colauto (SP)
Jara Lucia Almeida Costa Pimenta (RJ)
Jimena Lacerda Cavalcanti (PB)
Joel Rogerio Heitor Filho (RJ)
Jullana Ferreira de Ollva (SP)
Julio Cesar Ferreira Junior (DF) 
Kallne Silva Vilar (SP)
Lai Yen Hung (SP)
Larissa Garcia Gomes (SP)
Leandro Arthur Diel (PR)
Leonardo Vieira Neto (RJ)
Luciana Mela Umeda (SP)
Luciana Pinto Brito (RJ)
Lydia Sebba Souza Mariosa (SP)
Madson Queiroz de Almeida (SP)
Maikel Leuis Colli (RS)
Marcelo Miranda de Oliveira Lima (SP)
Marco Aurelio Vinhosa Bastos Junior (RJ)
Maria Claudia Pignata Schoepfer (GO)
Maria Deollnda Figue/Redo Neves (SP)

TEEM: Certificado 
Definitivo

Os aprovados na prova para ob-
tenção do Título de Especialis-

ta em Endocrinologia e Metabologia 
(TEEM) de 2005 devem ficar atentos 
para a retirada do certificado defini-
tivo do TEEM. Para isso, devem se-
guir o procedimento abaixo.

Encaminhar para a secretaria da 
SBEM Nacional os seguintes docu-
mentos: solicitação do certificado 
definitivo do Título de Especialista, 
contendo o nome completo do titu-
lado e o endereço para recebimento 
do Título definitivo; cópia do Cer-
tificado de Aprovação da Prova do 
TEEM emitida pela SBEM Nacional; 
cheque nominal à Associação Médi-
ca Brasileira – AMB ou comprovan-
te de depósito do Banco do Brasil, 
Agência 3344-8, Conta Corrente: 
5688-X, no valor de R$150,00. Ende-
reço da SBEM Nacional: Rod. SC 401, 
Km 4, nº 3854, Bairro Saco Grande, 
Florianópolis - SC, CEP 88032-005.

Aprovados no TEEM 2005

A SBEM Nacional divulga a lista 
dos aprovados na prova de es-

pecialista, realizada durante o I Con-
gresso Brasileiro de Atualização em 
Endocrinologia (I CBAEM).

Adilson Lamounier Filho (RJ) 
Alex Carvalho Leite (SP) 
Alfredo Mellen Baruqui Junior (MG) 
Aline Danconi Barbuio (SP) 
Amanda Oliveira S. M. Silveira (MG) 
Ana Carla Santos Martins (SP) 
Ana Cristina Teixeira de Castro (BA) 
Ana Paula Scala de Almeida (SP) 
Andrea Aparecida Cunha ( MG) 
Andreia Moreira de Moraes (SP) 
Andressa Doellnger Ramos (RJ) 
Andria Carla Vito Lido (SP) 
Angela Casillo Christoforo (RJ) 
Angelica Amorin Amato (DF) 
Barbara Campolina Carvalho Silva (MG) 
Barbara Guiomar Sales Gomes da Silva (PE)
Beatriz Carraro Arantes (RJ) 
Camila Canteiro Pereira (SP) 
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C om o intuito de esclarecer 
aos associados sobre a 

creditação de pontos para a revalida-
ção do Título de Especialista, a SBEM 
Nacional comunica, oficialmente, a 
posição da entidade. As orientações 
foram feitas a partir de normas de-
finidas pela Associação Médica Bra-
sileira e o Conselho Federal de Me-
dicina.
A seguir, a íntegra do documento:

A busca pela atualização médica nos tem-
pos atuais, onde o conhecimento científico 
tem sido constantemente renovado, fez com 
que a sociedade médica entendesse que se-
ria o momento de ajudar o profissional a se 
manter atualizado, e mais, privilegiar o espe-
cialista que se mantém atualizado. 

Desta forma, o Conselho Federal de Me-
dicina (CFM) e Associação Médica Brasileira 
(AMB), junto às sociedades de especialida-
de, entenderam que era hora de criar instru-
mentos que comprovassem a participação 
do profissional para obtenção da revalidação 
do título. Algumas especialidades já vinham 
aplicando uma tabela de pontuação, face ao 
ensino médico continuado, que ao final de 
cinco anos daria ao profissional um certifica-
do de comprovação de revalidação.

A SBEM, em virtude desta colocação, 
criou seu sistema de avaliação conforme 
orientação do CFM/AMB, que deveria ter va-
lidade a partir de 2005.

No entanto inúmeras liminares dificulta-
ram o andamento deste projeto, e o CFM e 
AMB adequaram algumas normas para fazer 

Pontuação e Certificado do Título de Especialista

vigorar o que ficou definido como Certificado 
de Atualização Médica. As adequações prin-
cipais se referem quanto à obrigatoriedade 
de cumprimento ou não da pontuação, onde 
se definiu que para os profissionais que obti-
veram seu título até 2005 esta não ocorreria. 
Mas àqueles com titulação a partir de 2006 
deverão, obrigatoriamente, atualizar seu títu-
lo a cada cinco anos, sob pena de perdê-lo. O 
início da pontuação se dará a partir de 2006, 
sendo que os pontos obtidos até o momento 
não terão validade. A tabela de pontuação é 
única, e foi estabelecida pelo CFM e AMB em 
resolução no. 1.772 de 12 de agosto de 2005 
do CFM.

Qualquer atividade científica que queira 
ser pontuada deverá, então, ser enviada com 
todos os dados pertinentes à atividade (como 
carga horária, palestrantes, assuntos...) ao 
Presidente da Comissão Científica Nacional 
da especialidade, que com os membros da 

mesma pontuarão e enviarão à Comissão 
Nacional de Acreditação (CNA), que homo-
logará ou não o pedido (veja novas informa-
ções no quadro abaixo). Normalmente para 
pontuar as atividades do 1o semestre os pro-
gramas deverão ser entregues até setembro, 
salvo neste primeiro ano cujo prazo foi pror-
rogado para 15 de novembro de 2005, e para 
as atividades do 2o semestre, até março.

Solicitamos aos Departamentos Científi-
cos e às Regionais que se mantenham dentro 
do prazo estabelecido, pois o não cumpri-
mento fará com que os eventos não sejam 
pontuados.

Entendemos também que a não obriga-
toriedade e a opção de não atualização corre 
por conta do profissional, mas que a socie-
dade num todo tem cobrado do médico esta 
formação.

Diretoria Nacional n

Normas para Certificado de Atualização Profissional

O Conselho Federal de Medicina aprovou, em sessão plenária 
encerrada no dia 12 de agosto, a Resolução 1772/2005, que 

institui o certificado de atualização profissional para especialistas. De 
acordo com o texto, os médicos que obtiverem Títulos de Especialista 
e Certificado de Área de Atuação a partir de janeiro de 2006 serão 
obrigados a participar do processo, renovando seu certificado de 
atualização a cada cinco anos. A Resolução traz um anexo com as 
normas sobre a Comissão Nacional de Acreditação e o sistema de 
créditos, revogando a Resolução 1755/2004.

Fonte: www.amb.org.br 

N o último dia 6 de outubro aconteceu a 1° reunião 
da Comissão Nacional de Acreditação (CNA) 

com a Câmara Técnica, formada por um representante 
de cada Sociedade de Especialidade. A SBEM está 
representada  na Câmara Técnica pelo seu vice 
presidente, Dr. Luiz Alberto Susin.

 O Art 5º do Anexo da Resolução CFM 1772/2005 diz 
que todas as atividades deverão ser encaminhadas à 
CNA para avaliação, que homologará o programa ou 
recomendará modificações antes de sua instalação. 
Porem, após algumas discussões, decidiu-se que cada 
Sociedade poderá encaminhar à CNA seu Programa 
(ou Agenda Mínima) já pontuado - o que a SBEM fará 
até o dia 15 de novembro para as atividades do 1º 

semestre  de 2006. 
Para todas as outras atividades, não constantes da 

Programação Oficial, o encaminhamento deverá ser 
feito por preenchimento de formulário específico, no 
site da AMB, com pelo menos 90 dias de antecedência. 
A CNA recebe a solicitação, encaminha à SBEM, 
que pontua (ou não) a atividade e devolve à CNA. A 
Comisão recomenda que a frequência mínima em 
cada evento seja de 75% e que as Sociedades deverão 
criar mecanismos para este controle. A tabela de 
pontuação de atividades encontra-se no Art. 5º do 
Anexo da Resolução CFM 1772/2005 de 12/08/2005. 
A Resolução encontra-se no site da AMB(www.amb.
org.br) n

Uma Reunião com Importantes Decisões
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Cristina Dissat

A Diretoria da Nacional ava-
liou como positivos os re-

sultados da primeira versão do Con-
gresso Brasileiro de Atualização em 
Endocrinologia e Metabologia, rea-
lizado em Aracaju: mais de 850 ins-
crições; participação das Regionais; 
envolvimento dos Departamentos e 
Comissões; apoio dos patrocinado-
res; e uma prova de Título com um 
número representativo de candida-
tos e de aprovados.

A abertura oficial contou com as 
presenças na mesa de abertura da 
Dra. Marisa César Coral, presidente 
da SBEM Nacional; Dr. Luiz Alberto 
Susin, vice-presidente da SBEM; Dr. 
John Funder, da International Socie-
ty of Endocrinology; Dr. Steven Peak, 
da American Association Clinical of 
Endocrinologists; Dr. Scoot Hunt, 
da Endocrine Society, além do pre-
sidente do evento, Dr. Manuel Her-
mínio de Oliveira.

Na cerimônia foram entregues 
vários prêmios. O Dr. Cláudio Kater, 
editor-chefe dos ABE&M, anunciou 
o resultado dos melhores trabalhos 
publicados na revista em 2004 nas 
áreas clínica (Prêmio Waldemar Be-
rardinelli) e básica (Prêmio Thales 
Martins). As vencedoras foram as 
doutoras Tânia Aparecida Santos e 
Ana Flávia Ribeiro, respectivamente. 
A maior produção científica do con-
gresso foi entregue à Dra. Carla Ra-

I CBAEM Alcança as Metas
quel Pereira Oliveira, da Universida-
de de Sergipe. O prêmio de melhor 
trabalho foi para a Dra. Marta Regina 
Alcântara.

Além da programação científica, 
cujos resumos estão na edição 17, da 
Folha da SBEM Online, o evento foi 
um ponto de encontro para impor-
tantes decisões.

Conselho Deliberativo – A reunião 
do Conselho Deliberativo (CD) foi 
uma das mais importantes. Na co-
ordenação, a Dra. Marisa Coral, Dr. 
Luiz Susin, Dr. Luiz Carlos Espíndola 
e Dra. Maria Heloísa Canalli.

Um relato sobre a Comissão Cien-
tífica, assim como a necessidade de 
divulgar a grade de programação no 
início de 2006, foram os dois assun-
tos iniciais. A participação da Comis-
são do TEEM foi mencionada.

Em seguida, representantes e 
presidentes dos vários Departamen-
tos apresentaram relatórios das ati-
vidades desenvolvidas. 

A composição da Comissão de 
Novos Talentos, presidida pelo Dr. 
Pedro Weslley, foi comunicada. 

Foi feito um convite às Regionais 
para que se integrem à Comissão de 
Ética e Defesa Profissional. Outra 
Comissão nomeada foi a eleitoral, 
que terá um papel decisivo nas pró-
ximas eleições. 

Durante a reunião foi apresentado 
o convênio provisório entre a SBEM 
e SBD. O tema foi motivo de várias 
colocações até a votação da propos-
ta, que venceu por 26 votos a 6.

Outro ponto importante da reu-
nião foi a eleição da Regional de 
Alagoas para sediar o II CBAEM. A 
Regional venceu por unanimidade.

Um Dia de TEEM – Não importa a 
idade e nem o momento da profis-
são que o médico atravessa. O dia 

da prova para a obtenção do título 
de especialista é de tensão. As horas 
que antecedem são desgastantes, a 
ponto dos candidatos dizerem que 
aquele pode ser o melhor ou o pior 
dia das suas vidas. 

Durante o I CBAEM a reportagem 
da Folha da SBEM acompanhou, de 
longe, as conversas e o clima entre 
dezenas de médicos. Não há como 
manter a calma. É uma prova difícil e 
requer dedicação, mesmo para quem 
já está atuando há muito tempo na 
especialidade. A expectativa e o es-
tress, às vezes, traem o raciocínio.

“Calma, gente. Todo mundo vai 
passar e vamos para a festa. Temos 
que pensar positivo”, disse uma das 
candidatas (que foi aprovada), en-
quanto almoçava no restaurante do 
Centro de Convenções de Aracaju. 
Alguns se isolaram, outros reviam 
textos e anotações das palestras e 40 
minutos antes do início já estavam 
aglomerados, aguardando a libera-
ção para entrar no local da prova.

Concentração e muita atenção às 
explicações dos membros da Comis-
são do TEEM marcam o começo. Mas 
se acham que o nervosismo acabou 

Estande da SBEM pronto para receber os associados Reunião da Diretoria acertando detalhes da Folha da SBEM

Dr. Manuel Hermínio, presidente do I CBAEM
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Cristina Dissat e Aristeu Araújo

A SBEM passa por uma fase 
de transição. Nos últimos 

anos vários profissionais participa-
ram do International Scholar Pro-
gram; a SBEM criou a Comissão de 
Novos Valores; muitos pesquisado-
res estão despontando no cenário 
nacional e internacional. O que está 
acontecendo com a SBEM? A respos-
ta é simples: renovação. Nessa edição 
da Folha da SBEM, veja as ações que 
estão sendo realizadas e a resposta 
positiva dos jovens especialistas que 
estão garantindo seus espaços.

Comissão Atuante – Um dos nomes 
de destaque é o do especialista Pe-
dro Weslley, que preside a Comissão 
de Novos Valores, criada durante o 
26o Congresso Brasileiro de Endo-
crinologia e Metabologia. Para ele, a 
SBEM vive um momento diferente, 
com uma atenção especial voltada 

SBEM: Momento de Renovação
para os novos valores, o que torna 
ainda mais importante o trabalho da 
Comissão em identificar essas lide-
ranças. 

Entre os espaços conquistados 
pela comissão está a participação 
de novos talentos na programação 
científica dos congressos e atuação 
em quatro comissões da SBEM: Títu-
lo de Especialista, Científica, Educa-
ção Médica Continuada e Eleitoral. 
Para o Dr. Weslley a participação 
política é essencial. “Não podemos 

pensar somente na parte científica e 
ficar isolados das decisões adminis-
trativas. A presença nas diretorias 
Regionais é algo que temos incen-
tivado bastante e, para as próximas, 
eleições e, com certeza teremos 
grandes surpresas”. 

Segundo Dr. Weslley, a Comissão 
já sente progressos, desde a sua cria-
ção. “A primeira grata surpresa que 
tive foi descobrir que existem muitos 
jovens interessados em se dedicar à 
Sociedade. Hoje, temos participantes 
do Rio Grande do Sul ao Pará”. 

O próximo passo dado é o traba-
lho de divulgação através do site da 
SBEM. A pesquisa sobre o Perfil do 
Endocrinologista Brasileiro identifi-
cou um público jovem muito interes-
sado, que precisa ser identificado. 
Será incluído um questionário, além 
de um passo-a-passo para chegar até 
a Comissão. A entrevista com o Dr. 
Pedro Weslley pode ser lida, na ínte-
gra, no www.endocrino.org.br n

International Scholar Program

N a edição 42 da Folha da 
SBEM (2003) foram pu-

blicadas, pela primeira vez, infor-
mações sobre o novo programa de 
intercâmbio científico entre a entida-
de e a Endocrine Society. O projeto 
funcionou tão bem que o Brasil con-
tinua participando da parceria e se 
destacando no meio internacional. O 
perfil privilegiado, a prática em pes-
quisa clínica e a vontade de trabalhar 
fora do país são os diferenciais dos 
novos talentos nacionais.

Programa 2005 – O International 
Scholar Program desse ano conta 
com a participação de cinco brasi-
leiros. O programa da Endocrine 
Society também selecionou mem-

bros de outros seis países, contando 
pela primeira vez com participantes 
da Rússia e Argentina, além dos que 
já vinham inclusos no programa: 
Finlândia, Polônia, Hungria e Repú-
blica Checa. Do Brasil, foram selecio-
nados para 2005 os Drs. Fernando 
Gerchman, Fábio Vasconcelos Co-
min, Luciana Diniz Carneiro Spina, 
Manoela Figueiredo Bertorzzi Braga 
e Maurício Daher Andrade Gomes. O 
tempo de permanência no programa 
é de no máximo três anos.

Um dos objetivos do International 
Scholar Program é o de descentrali-
zar a pesquisa científica na área da 
endocrinologia, promovendo o fo-
mento a jovens pesquisadores fora 
da América do Norte. Cada país de-

cide os integrantes a partir de suas 
sociedades de especialidade, como 
é o caso da SBEM no Brasil. Há tam-
bém um comitê internacional cria-
do para avaliar a inclusão dos can-
didatos indicados por cada país. No 
Brasil, uma comissão faz a seleção 
dos participantes (Drs. Amélio F. de 
Godoy Matos, Cláudio Kater, Valéria 
Guimarães, César Boguszewski e 
Thomaz Cruz)

No primeiro ano, o Brasil teve seis 
candidatos selecionados; no segun-
do ano foram três escolhidos. Os se-
lecionados tornam-se membros da 
Endocrine Society, o que os permite 
(sem custos, em um período de três 
anos), ter acesso à versão eletrôni-
ca dos jornais da sociedade, entre 

Dr. Pedro Weslley, pres. da Comissão de Novos Valores

Foto: Celso Pupo
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O s jovens pesquisadores 
brasileiros continuam 

sendo destaque no cenário interna-
cional. A mais recente premiação foi 
durante o ECE 2005. A Dra. Tânia Ma-
zzuco recebeu, em cerimônia oficial, 
o Young Investigator Awards 2005. 
O trabalho apresentado foi realiza-
do integralmente na França (cida-
de de Grenoble, laboratório Inserm 
Emi-105), durante o doutorado da es-
pecialista. “Para este trabalho, tive 
a oportunidade de utilizar diversas 
técnicas e equipamentos de última 
geração, envolvendo os domínios de 
biologia molecular, biologia celular, 
xenotransplante de células, experi-
mentação animal, desenvolvimento 
de tecido transgênico, imunohisto-
química e imunoensaios”, explicou 
a médica. 

Perfil – A endocrinologista Tânia Ma-
zzuco tem 29 anos, com afinidade 
por atividades na área acadêmica, 
incluindo a medicina clínica, o ensino 
e a pesquisa. “Cursei a faculdade de 
Medicina na Universidade Federal de 
Santa Catarina - UFSC (1993-1998), 
tendo trabalhado com pesquisa em 
farmacologia básica durante três 
anos, no laboratório do Prof. Calixto/
UFSC. Meu trabalho de conclusão de 
curso, na área da endocrinologia, foi 
orientado pelas Profas. Marisa H.C. 

A Dra. Luciana Spina foi uma das 
jovens pesquisadoras selecionadas 
pelo Programa este ano. Ela enviou 
um depoimento à Folha da SBEM, 
onde relata a excelente recepção 
que teve durante o ENDO 2005:

“Gostaria de agradecer oportu-
nidade que recebi da SBEM. Parti-
cipei do ENDO 2005, em San Diego, 
sendo muito bem recebida por 
nossa atual presidente, Dra. Marisa 
Coral e pela Comissão Internacio-
nal do Programa, representada 
pelo Dr. Richard Santem. Além de 
assistir a conferências de alto con-
teúdo científico, pude participar 
de discussões “calorosas” sobre 
assuntos controversos na endo-
crinologia. Durante todo o evento 
fui assessorada, de perto, por um 
mentor escolhido pela Endocrine 
Society, Prof. John Funder, da Aus-
trália. Ele me apresentou a alguns 
pesquisadores da minha área de 
interesse, e me ajudou com as 
entrevistas para conseguir uma 
posição no exterior e realizar meu 
pós-doutorado. Fui também gratifi-
cada com a inscrição na Endocrine 
Society, até 2008. Estou aguar-
dando algumas respostas sobre a 
obtenção de uma bolsa de auxílio- 
pesquisa. Tenho certeza que, em 
breve, terei uma posição.

Parabenizo a SBEM pela inicia-
tiva, em especial a Dra. Marisa Coral 
e a Dra. Valéria Guimarães. Mais 
uma vez agradeço por estar conse-
guindo realizar um sonho!” n

Realizando Sonhos

Coral e Maria Heloísa B. S. Canalli, 
ambas na diretoria atual da SBEM.” 
Em seguida, a especialista ingressou 
na residência de Medicina Interna no 
HU/UFSC, tendo realizado um estágio 
facultativo na França, no Serviço de 
Endocrinologia do Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU) de Grenoble. Em 
2001, iniciou a residência em Endo-
crinologia neste serviço francês. “Em 
novembro de 2001, fui aprovada pela 
Université Joseph Fourier, Grenoble 
(França) para iniciar o ‘doutorado 
direto’ na disciplina de “Fisiologia, 
Farmacologia e Fisiopatologia” com 
subárea em Biologia Celular e Mo-
lecular. O doutorado “Angiogenèse 
Hormono-regulée et Tumorale”, que 
vem desenvolvendo, é baseado na 
glândula adrenal e seus hormônios. 

A tese foi escrita e defendida na 
língua francesa, em abril/2005, em 
Grenoble, sob co-orientação dos 
doutores Olivier Chabre e Michäel 
Thomas, tendo os seguintes mem-
bros da banca: Prof. Eric Clauser (Pa-
ris/França, Presidente da Sociedade 
Francesa de Endocrinologia); Prof.
André Lacroix (Montreal/Canadá); 
Prof. Jacques Young (Paris/França); 
Prof. Duarte Pigantelli (Porto/Portu-
gal).

Em maio deste ano a Dra. Tânia 
retornou, definitivamente, à Floria-
nópolis. n

outros benefícios. O salário para os 
participantes do programa varia en-
tre 30 e 48 mil dólares por ano. 

A participação, além de propiciar 
uma oportunidade única ao jovem 
investigador, acaba promovendo 
uma boa posição no mercado de tra-
balho. Vários dos participantes que 
já regressaram ao Brasil estão atu-
ando nas suas áreas de pesquisa.

A SBEM ainda pleiteia formas de 

auxiliar os pesquisadores que re-
tornam do Programa a continuarem 
desenvolvendo suas pesquisas no 
Brasil. Uma opção seria, de acordo 
com o Dr. Cláudio Kater (membro da 
Comissão Internacional da SBEM), 
fomentos oriundos do Conselho 
Nacional de Pesquisa (CNPq) ou da 
Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CA-
PES). n

Destaque Internacional
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Genzyme

por aí, estão enganados. É hora de 
aguardar o resultado, que sai cerca de 
duas horas depois. Alguns demons-
travam confiança, enquanto outros 
estavam nitidamente desanimados. 

Quando o resultado é liberado 
pela Diretoria da Nacional, e afixa-
do na parede, a correria aumenta na 
busca pelo nome na listagem. Daí 
em diante, acontece uma mistura 
de lágrimas de felicidade e frustra-
ção. Os aprovados tentam consolar 
os que não conseguiram um bom re-
sultado. Naquele momento ninguém 

entrega simbólica dos certificados. 
Desta vez, a comissão organizadora 
do CBAEM e a Nacional convidaram 
diversas personalidades da Acade-
mia Sergipana de Medicina. Partici-
param também desta mesa, a Dra. 
Marisa Coral, Dr. Manuel Hermínio 
e os Drs. Walter Bloise e Francisco 
Bandeira, da Comissão do TEEM. O 
especialista Gilberto Jorge da Paz 
Filho (PR) foi o primeiro colocado, 
recebendo o certificado em nome de 
todos os aprovados. A noite acabou 
em uma grande festa de confraterni-
zação, agora sem estress. n

lembra que a prova acontece todo o 
ano, e que é possível lutar por uma 
nova chance.

O dia se encerrou com uma ceri-
mônia – que vêm acontecendo des-
de o 25o CBEM, em Brasília – para a 

 Correria para ver a lista dos aprovados na prova

Pensamento positivo da candidata carioca contagiou  Comemoração dos aprovados, logo depois do resultado  Aprovados exiibem, com orgulho, o certificado do TEEM
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O tema obesidade tem sido 
cada vez mais discutido, 

tanto entre especialistas quanto en-
tre a população em geral. Nos últimos 
anos, o índice de pacientes obesos no 
mundo cresceu significativamente. 
Estatísticas apresentadas pela Fede-
ração Latino-Americana de Socieda-
des de Obesidade (FLASO) mostram 
que 50% da população adulta apre-
senta um IMC acima de 25 kg/m2 e 
11%, acima de 30 kg/m2.

Diante deste quadro, torna-se 
cada vez mais necessário que endo-
crinologistas e outros profissionais 
de saúde estejam atualizados e pre-
parados para tratar de seus pacien-
tes. Pensando nisso, uma extensa 
programação foi preparada para o 
XI Congresso Brasileiro de Obesi-
dade, que aconteceu em agosto no 
Rio de Janeiro. O evento abordou as-
suntos como síndrome metabólica, 
diabetes, transtornos alimentares, 

epidemiologia, nutrição, cirurgia 
bariátrica, cardiologia, psiquiatria e 
atividades físicas.

Realizado pela ABESO (Associa-
ção Brasileira para o Estudo da Obe-
sidade), FLASO e SBEM, teve ainda o 
apoio da SBD (Sociedade Brasileira 
de Diabetes) e da SOCERJ (Socieda-
de de Cardiologia do Estado do Rio 
de Janeiro).

Segundo o Dr. Walmir Coutinho, 
presidente do Congresso, o encon-
tro foi uma oportunidade para o 
intercâmbio internacional de infor-
mações, tendo em vista que foi reali-
zado juntamente com o V Congresso 
Latino-Americano de Obesidade e 
contou com a presença de 20 pales-
trantes estrangeiros. Aproximada-
mente 300 trabalhos de temas livres 
foram aprovados, sendo 37 apresen-
tados oralmente.

Durante o XI CBO, a SBEM e a 
ABESO divulgaram a Carta do Rio de 

A Regional Mineira avaliou 
como extremamente posi-

tivo o resultado do IX Congresso Mi-
neiro de Endocrinologia, que aconte-
ceu em setembro, em Belo Horizonte 
(MG). Dar espaço aos especialistas 
locais e fortalecer a endocrinologia 
mineira foram os objetivos centrais, 
segundo a atual diretoria da Regio-
nal – Dr. José Côdo Albino Dias (pre-
sidente), Dr. Jader Benedito Ferreira 
(vice-presidente), Dr. José Cuperti-
no Neto (secretário executivo), Dra. 
Adriana Camarano Lima (secretária 
adjunta), Dr. Luiz Antônio Sette Câ-
mara (tesoureiro geral), Dra. Luciana 
Sarmento Drumond (tesoureiro ad-
junto) e Dra. Maria de Fátima Diniz 
(diretora científica).

Cerca de 220 endocrinologistas 

Obesidade Reuniu Mais de 1.500 Congressistas

Janeiro, um documento com a po-
sição oficial das sociedades sobre a 
manipulação das fórmulas emagre-
cedoras. O texto, na íntegra, está dis-
ponível no site da SBEM.

Ainda durante o CBO, foi lançado, 
oficialmente o 27o Congresso Brasi-
leiro da SBEM, que acontecerá em 
Recife, em 2007.  A cobertura com-
pleta, feita pela equipe de reporta-
gem do site, pode ser conferida na 
Folha da SBEM Online, edição 18. n

Um Congresso Mineiro
participaram dos debates. Para a di-
retoria da Regional, trata-se de um 
número muito representativo já que 
existem 300 especialistas filiados à 
SBEM no estado.

A programação científica pro-
curou dar espaço à endocrinologia 
mineira. Para o Dr. Côdo esta deve-
ria ser a filosofia dos congressos re-
gionais. “Nós observamos, aqui, a 
presença de colegas de dez cidades 
mineiras e temos a participação de 
médicos de todo o estado.” O pre-
sidente do IX Congresso comentou 
que nesse tipo de congresso é possí-
vel participar de forma mais ativa, se 
aproximar dos conferencistas, tiran-
do dúvidas e esclarecendo questões 
polêmicas.

Além da cobertura dos principais 

pontos abordados pela reportagem* 
do site da SBEM, diversos palestran-
tes liberaram suas apresentações 
na íntegra, que estão disponíveis 
somente para associados. Novas In-
sulinas (Dra. Maria Regina Calsolari); 
Puberdade Precoce e Síndrome dos 
Ovários Policísticos (Dra. Ana Cláu-
dia Latronico); Pré-diabetes (Dr. An-
dré Reis); Hiperaldosteronismo Pri-
mário e Aldosterona (Dr. Cláudio Ka-
ter); Câncer Diferenciado de Tiróide 
(Dr. Paulo Tannus Jorge); Obesidade 
– Doença ou Destino? (Dr. João Ga-
briel Marques Fonseca) são os temas 
que podem ser acessados.

* A jornalista Cristina Dissat viajou a convite 

da Regional Minas Gerais.

 Dr. Walmir Coutinho, presidente do CBO
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1�th ITC Acontece na 
Argentina

Entre os dias 30 de outubro e 4 de 
novembro realiza-se em Buenos 
Aires, Argentina, a 13a edição do 
International Thyroid Congress, 
sob a presidência do Dr. Hugo 
Niepomniszcze.

O evento, que acontece no 
Sheraton Buenos Aires Hotel and 
Convention Center, tem como 
entidade local organizadora a 
Latin American Thyroid Society, 
além da participação da American 
Thyroid Association (ATA); Euro-
pean Thyroid Association (ETA) 
e Asia & Oceania Thyroid Asso-
ciation (AOTA). Entre os assuntos 
abordados estão: Os Avanços no 
Diagnóstico do Câncer de Tire-
óide; Autoimunidade; Câncer de 
Tireóide e Metabolismo; e Hormô-
nios da Tireóide. A primeira edição 
do ITC aconteceu em 1930. Desde 
então, a cada cinco anos ele tem 
se repetido. A edição brasileira do 
evento deu-se em 1985, em São 
Paulo, e a de 2010 acontecerá na 
Europa. Confira o programa com-
pleta no site www.13itc.org

�1st EASD Annual 
Meeting

Entre os dias 10 e 15 de setembro 
aconteceu em Atenas, Grécia, o 
41st EASD. O evento teve como 
presidente da comissão executiva 
o Dr. E. Ferrannini. 

Foram 12.841 participantes e 
2.303 abstracts, dos quais 1.195 
foram selecionados para integrar 
a programação do evento.

Acompanhe as apresentações 
da edição deste ano, à disposição 
no site oficial do evento:
www.easd-lectures.org/athens/
index.php?menu=events

Confira as próximas edições do 
EASD, divulgadas no site oficial 
do evento:
● 42nd EASD, 2006 – Copenhagen 

(Dinamarca), de 14 a 17/09
● 43rd EASD, 2007 – Amsterdã 

(Holanda), de 17 a 21/09
● 44th EASD, 2008 – Turim (Itália)

NAASO 2005

Fruto de uma parceria entre a 
National American Association for 
the Study of the Obesity (NAASO) 
e a American Diabetes Association 
(ADA), o 2005 NAASO Annual 
Scientific Meeting realiza-se de 
15 a 19 de outubro, em Vancouver, 
Canadá.

Criado em 1982, o NAASO 
é visto como um dos maiores 
eventos sobre obesidade e este 
ano tem como tema: o diagnóstico 
e o tratamento de depressão em 
pacientes obesos. 

O NAASO 2005 abordará os 
seguintes temas: célula e biologia 
molecular, biologia integrativa, 
estudos clínicos e estudos 
populacionais. A programação 
oficial do evento conta com a pré-
conferência sobre Farmacoterapia 
para a Obesidade; o simpósio 
especial, que reúne em uma 
conferência a NAASO e a FLASO 
(Federación Latinoamericana de 
las Sociedades de Obesidad); 
o workshop com o tema 
Gerenciamento da Depressão 
em Pacientes Obesos, além de 
poster sessions e apresentações 
orais. Saiba mais sobre o evento 
no www.naaso.org n

ECE 2005

O 7th European Congress of 
Endocrinology aconteceu 

no início de setembro, na cidade 
de Goteborg (Suécia). Foram cerca 
de 1.100 trabalhos recebidos pela 
Comissão Científica.

Cinco trabalhos brasileiros estão 
entre os apresentados: Time course 
of cocaine and amphetamine-regu-
lated transcript (cart) mRNA expres-
sion in the hypothalamus following 
adrenalectomy; Hypothalamic acti-
vation after refeeding: supraoptic 
oxytocinergic neurons participate in 
the satiety mechanism; Vasopressin 
antagonist blocks the pressor effect 
of hypertonic saline solution in endo-
toxic shock; Neuroendocrine control 
of thymic physiology: role of growth 
hormone; Reliability of plasma inhi-
bin a measurement for surveillance 
of ovarian stimulation in a sheep 
model.

Um dos pontos altos foi a 
entrega do prêmio EFES Young 
Investigator Awards a seis jovens 
pesquisadores. Entre eles, a 
brasileira Tânia Longo Mazzuco (veja 
a reportagem na página central). 
Segundo a Dra. Tânia, o congresso 
foi de excelente nível e marcou a 
fundação da Sociedade Européia de 
Endocrinologia. “Até então, os países 
estavam agrupados sob o nome de 
Federação das Sociedades Européias 
de Endocrinologia (EFES)”. n
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Dra. Mazzuco recebe o prêmio durante o ECE 2005

Foto: arquivo SBEM
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A sede conjunta SBEM Na-
cional e Regional Rio de 

Janeiro está pronta. A obra foi fi-
nalizada em agosto e sua inaugu-
ração está marcada para o dia 7 de 
novembro, segunda-feira, às 19h30. 
Por enquanto, as equipes da SBEM 
Nacional e RJ estão arrumando a do-
cumentação nas instalações da nova 
sede.

Conforme vem sendo informado 
pela Folha, esta sede conjunta é cus-
teada igualmente pelas duas admi-
nistrações, sendo 50% das despesas 
da Nacional e 50% da Regional.

O comunicado oficial para a inau-
guração será enviado para os asso-
ciados da Regional RJ, diretores, 
chefes de departamentos e outros 
convidados da Nacional.

Marcada Inauguração da Sede Conjunta
Por que a sede da Nacional fica no 
Rio de Janeiro? – Muitos associados 
questionam a localização da sede fixa 
da SBEM Nacional na cidade do Rio 
de Janeiro. A resposta é simples: a 
SBEM Nacional precisava de um local 
fixo para guardar a documentação e a 
história da sociedade. Por muito tem-
po, a cada nova diretoria eleita, todo o 
material – do estatuto às recordações 
históricas – era transferido para as 
mãos do novo presidente, onde quer 
que ele estivesse. Com isso, muitos 
documentos se perdiam e tinham que 
ser reescritos.

Na intenção de minimizar estas 
perdas e otimizar os serviços pres-
tados pela sociedade, durante a 
gestão da Dra. Valéria Guimarães 
(2003/2004) foi criado um Plano 
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Estratégico. Nele, constava a compra 
de um imóvel que seria a sede fixa da 
SBEM Nacional.

Levando em conta que a Socie-
dade de Endocrinologia foi criada no 
Rio de Janeiro, em 1950, e desde então 
em seu estatuto constava a sede fixa 
nesta cidade, a diretoria decidiu que 
a sala seria comprada no Rio. Como 
a Regional RJ também tinha a inten-
ção de comprar uma sala, surgiu a 
idéia de adquirir uma sede conjunta 
e, assim, unir recursos para montar 
um ambiente maior, mais completo 
e agradável aos associados.

Vale lembrar que todas as defi-
nições relacionadas à compra do 
imóvel e às obras realizadas no local 
foram resultado de reuniões realiza-
das entre as duas diretorias. n
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VI Cobrapem

O VI Congresso Brasileiro Pediá-
trico de Endocrinologia e Meta-

bologia (Cobrapem) será realizado 
entre os dias 28 e 31 de outubro, no 
Rio de Janeiro. O VI Cobrapem é 
presidido pela Dra. Maria Alice Bor-
dallo, também presidente da Regio-
nal SBEM RJ.

Na manhã do dia 28 serão realiza-
dos três cursos pré-congresso. São 
eles: “Curso Básico de Biologia Mo-
lecular”, “Emergências em Endocri-
nologia” e “Manuseio Clínico do Pa-
ciente Cirúrgico”. Na parte da tarde, 
ocorrerá a prova para obtenção do 
Certificado com Área de Atuação em 
Endocrinologia Pediátrica (CAAEP).

As inscrições podem ser feitas 
pelo correio ou pela internet até o dia 
18 de outubro. Depois dessa data, só 
poderão ser realizadas no local do 
evento.

Foram confirmados quatro con-
vidados internacionais para o VI Co-
brapem: Dr. Charles Stanley (USA), 
Dr. Fernando Cassorla (Chile), Dr. 
Stephen M. Shalet (Inglaterra) e Dra. 
Verónica Mericq (Chile).

Dentre os temas que serão abor-
dados no Congresso, estão “On-
cologia Endócrina”, “Avanços no 
Tratamento do Diabetes Mellitus”, 
“Crescimento” e “Endocrinologia 
Ginecológica”.

XV Congresso da SBD

Salvador será a sede do XV Con-
gresso da Sociedade Brasileira 

de Diabetes. O evento será realizado 
entre os dias 11 e 15 de novembro. 
O Dra. Reine Marie Chaves Fonseca, 
presidente do Congresso, informa 
que as atividades contarão com a 
presença da European Association 
for Study of Diabetes (EASD), da In-
ternational Diabetes Federation (IDF) 

e do International Diabetes Center 
(IDC). O evento já está com 1.200 
pré-inscritos. No dia 14 será realizada 
uma conferência internacional para 
a imprensa, transmitida pelo site da 
SBD.

Encontro do IEDE

O XXXIV Encontro Anual do Insti-
tuto Estadual de Diabetes e En-

docrinologia Luiz Capriglione (IEDE) 
acontecerá este ano em Angra dos 
Reis, no Rio de Janeiro. O evento 
será realizado entre os dias 9 e 11 de 
dezembro. O tema dessa edição é “O 
Consenso e o Bom Senso em Endo-
crinologia”. A programação prevê 
mesa-redonda sobre Endocrinologia 
Pediátrica; conferência sobre HDL e 
LDL, além de outras sobre síndrome 
metabólica e células tronco; debates 
sobre diabetes tipo II e tireóide; e o 
Encontro com o Professor.

Simpósio Gaúcho

Aconteceu entre os dias 30 de se-
tembro e 1 de outubro o Simpó-

sio Gaúcho de Neuroendocrinologia. 
A coordenação do evento ficou sob 
a responsabilidade das Dras. Miriam 
da Costa Oliveira e Júlia F. S. Pereira 
Lima. Entre os temas debatidos: tra-
tamento primário com análogo da 
somatostatina na acromegalia, trata-
mento da obesidade, deficiência de 
GH no adulto, interpretação da disso-
ciação do GH e IGF-I na acromegalia e 
armadilhas no diagnóstico da doença 
de Cushing.

Reunião da FESBE

A SBEM participou pela primeira 
vez de uma Reunião Anual da 

Federação de Sociedades de Bio-

logia Experimental (FESBE). A Dra. 
Maria Tereza Nunes, Presidente do 
Departamento de Endocrinologia 
Básica, representou a SBEM na vi-
gésima edição do evento. O simpó-
sio “Obesidade e Resistência Insulí-
nica”, organizado pela SBEM, foi o 
mais assistido, com 381 pessoas. A 
Sociedade ainda organizou os sim-
pósios “Reavaliando Algumas Ações 
Neuroendócrinas” e “Hormônios 
Tireoideanos: Atualização”. No total 
foram apresentados 94 simpósios. A 
SBEM ainda ministrou o curso “Alte-
rações nas Funções Endócrinas em 
Situações Especiais”, o terceiro mais 
assistido da Reunião da FESBE, com 
267 congressistas.

A XX Reunião Anual da FESBE 
ainda ofereceu o Prêmio SBEM, que 
concede passagens e estadia para a 
participação do premiado no Con-
gresso Brasileiro de Endocrinologia e 
Metabologia de 2006. Recebeu o prê-
mio o pós-graduando Daniel Andra-
de Cunha, orientando do professor 
Boschero. Seu trabalho leva o título 
“Prolactina Modula a Expressão e 
Função de Proteínas SNARE, CAMK2 
e MAP2 em Ilhotas de Ratos”. 

XI Encontro Gaúcho de 
Diabetes

A cidade de Santa Maria (RS) se-
diou o XI Encontro Gaúcho de 

Diabetes. O evento foi realizado en-
tre os dias 30 de setembro e 2 de ou-
tubro. Comparecem 750 participan-
tes para discutir temas como trata-
mento clínico da obesidade, cirurgia 
bariátrica, avanços no tratamento 
do diabetes tipo 1 e doenças cardio-
vasculares e o diabetes. O evento foi 
presidido pelo Dr. Marcos Troian. n
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OUTUBRO DE 2005 

● 2005 NAASO

Data: 15 a 19
Local: Vancouver, Canadá
Informações: www.naaso.org

● 9th Annual CDA/ CSEM Professional 
Conference and Annual Meetings

Data: 19 a 22
Local: Edmonton, Canadá
Informações: www.diabetes.ca

● VI COBRAPEM

Data: 28 a 31
Local: Hotel Glória - Rio de Janeiro, RJ
Informações: www.angraeventos.com.br 

● 13th International Thyroid Congress

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

NOVEMBRO DE 2005

● 196th Meeting of the Society for Endo-
crinology

Data: 7 a 11
Local: Londres, Inglaterra
Informações: www.endocrinology.org

● International Belgian Diabetic Foot 
Conference

Data: 9 e 10
Local: Ghent, Bélgica
Informações: www.podologieweb.be/
congress 

● I Congresso Internacional de 
Obesidade Infantil e Juvenil

Data: 9 a 11
Local: Monterrey, México
Informações: www.
sociedaddepediatriademonterrey.com

● The Third International Congress of the 
GRS and the IGF Society

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

● 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, www.diabetes.org.br/congresso e 
www.interlinkeventos.com.br e e-mail: 
diabetes2005@interlinkeventos.com.br 

● XLV Congreso Nacional de la 
Sociedad Mexicana de Nutrición y 
Endocrinologia
Data: 28/11 a 3/12
Local: Yucatán, México
Informações: www.endocrinologia.com.mx

DEZEMBRO DE 2005

● XXXIV Encontro Anual do IEDE 
Data: 9 a 11
Local: Hotel do Frade – Angra dos Reis, RJ
Informações: www.assex.org.br 
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É da SBEM o 
Novo Titular de 
Endocrinologia 
da UFRJ 

C om mais de 30 anos de car-
reira e uma vasta pesqui-

sa na área de tireóide e hormônio do 
crescimento, o Dr. Mário Vaisman, 
membro do Departamento de Tire-
óide da SBEM, deu mais um passo 
profissional. O médico acaba de ser 
efetivado como professor titular de 
Endocrinologia na Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ), um 
dos poucos no país. 

O Dr. Vaisman se graduou em 
Medicina em 1973. Desde então, 
não saiu mais da UFRJ. Logo após se 
formar, iniciou ali um estágio. “De-
pois galguei toda a carreira docente 
por titulação e agora fui aprovado 
para professor titular com nota dez 
em todos os quesitos”, orgulha-se. 
Para ele, essa não é uma conquista 
apenas pessoal. Como explicou, há 
poucos professores titulares de En-
docrinologia no Brasil. “É uma valo-
rização da especialidade.”

O Dr. Mário Vaisman começou a 
estreitar laços com a SBEM em 1976, 
quando fez a prova para obtenção 
do TEEM. “Desde então participo de 
todos os Congressos da SBEM. No 
departamento de Tireóide, participo 
dos comitês científicos.” n

Simplesmente eficaz
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