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2�o Congresso 
Brasileiro

É hora de começar a preparar a agenda 

para o 27o Congresso Brasileiro de Endo-

crinologia e Metabologia, organizado 

pela SBEM Regional Pernambuco. O 

principal evento da SBEM acontece de 6 

a 9 de setembro de 2006. Pág. 7

Os associados e amigos da SBEM têm 

agora um novo ponto de encontro no 

Rio de Janeiro. Foi inaugurada a sede da 

entidade. Um trabalho em conjunto entre 

as diretorias da SBEM Nacional e da 

SBEM Rio de Janeiro. Na foto abaixo, as 

instalações. Ao lado, fotos da  Dra. Marisa 

César Coral (atual presidente da SBEM), 

Dra. Valéria Guimarães (ex-presidente 

da Nacional), Dra. Maria Alice Bordallo 

(atual presidente da SBEM RJ) e Dr. Luiz 

Henrique de Gregório (ex-presidente da 

Regional e coordenador da obra). 
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Dra. Valéria Guimarães Dra. Marisa César Coral

Dr. Luiz de Gregório Dra. Maria Alice Bordallo

A nova sede da SBEM - recepção

c E Você?
Começa a campanha “E Você?” que 
pretende estimular a prática de ati-
vidades físicas entre os endocrino-
logistas.  Pág. 6

c Presença Brasileira 
Diversos especialistas estão mar-
cando presença em importantes 
publicações, comitês e eventos inter-
nacionais. Pág. 12

c Jovens Pesquisadores 
Comissão de Novos Talentos divulga 
questionário para saber das necessi-
dades e anseios dos jovens especia-
listas. Pág. 13

SBEM Inaugura Nova Sede
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Por Flavia Garcia

E le foi um dos brasileiros 
selecionados para parti-

cipar do International Scholar Pro-
gram, neste ano. O entrevistado 
desta edição é o Dr. Fernando Gerch-
man. Nascido em 1972, ele se formou 
pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, em 1996, fez residên-
cia de Medicina Interna, nos anos de 
1997 e 1998, e Endocrinologia e Meta-
bologia, em 2000 e 2001, ambas no 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
(HCPA). O especialista deu entrevista 
à Folha, de Seattle, via e-mail.

FS: Como você começou a trabalhar 
com a Endocrinologia?
Dr. Fernando: Comecei como moni-
tor de Bioquímica e Fisiologia, depois 
estagiei com o professor Mauro Cze-
pielewski no HCPA. Seu prazer em 
ser professor e sua relação médico-
paciente, aliada ao seu conhecimen-
to clínico, me contagiaram. Confir-
mei a escolha pela Endocrinologia 
ao visitar uns tios em Israel e fazer 
estágio no Hadassa Medical Center, 
em Jerusalém. Tornei-me bolsista 
de iniciação científica no grupo do 
Prof. Jorge Gross. 

FS: Fale um pouco sobre a sua traje-
tória profissional.
Dr. Fernando: Após a residência em 
Medicina Interna, estagiei em Endo-
crinologia no Mount Sinai e no Jack-
son Memorial, em Miami. Fui aceito 
na residência em Medicina Interna 
no Jackson, mas decidi permanecer 
em Porto Alegre e fazer minha resi-
dência aqui, segundo orientações do 
Prof. Jorge Gross. Posso dizer que 
foi uma excelente decisão.

FS: Como está a sua vida acadêmica 
atualmente?
Dr. Fernando: O professor Luis Hen-
rique Canani está orientando meu 
doutorado, lá de Porto Alegre. Estou 
fazendo o primeiro ano aqui em Se-
attle, na University of Washington, 
com o Prof. Steven E. Kahn como 
meu mentor no exterior. Como o 
Prof. Gross havia me falado, acabei 
sendo enviado para onde eu queria. 
O Prof. Luis Henrique tem me dado 
muito apoio e orientações todas as 
semanas. 

FS: Em qual(is) projeto(s) está en-
volvido?
Dr. Fernando: Mecanismos fisiopato-
gênicos de disfunção e morte da cé-
lula beta; sensibilidade e resistência à 
insulina; e Síndrome Metabólica.  

FS: Quais as suas expectativas quan-
to à participação no International 
Scholar Program?
Dr. Fernando: É fantástico ser sele-
cionado e ir ao Endocrine Society, 
estabelecer uma série de contatos 
oficiais com as principais lideran-
ças da Endocrinologia nos EUA. Em 
quatro dias falei com os três últimos 
presidentes da Endocrine Society, 

um candidato ao prêmio Nobel de 
Medicina de 2005 e boa parte das 
nossas lideranças brasileiras. Te-
mos que unir e integrar os principais 
grupos de pesquisa no Brasil. Sabe-
mos fazer pesquisa, dominamos Epi-
demiologia e Endocrinologia como 
poucos. Se nos unirmos, multiplica-
remos os resultados de nosso esfor-
ço. Os americanos, com toda a sua 
competitividade, dividem tarefas e 
publicações. Não faz sentido alguns 
grupos boicotarem outros no Brasil, 
temos que acabar com isso. 
Espero repassar o que o Prof. Gross 
sempre fez questão de nos ensinar e 
pude confirmar aqui nos EUA: temos 
um raciocínio primoroso e criativo e 
devemos buscar conquistar nosso 
espaço, cada vez mais, como líderes 
em Endocrinologia no mundo. Espe-
ro que a minha geração possa multi-
plicar nossa produção nas melhores 
revistas de ciências e clínica, o que 
já vem sendo proporcionado pelos 
nossos cursos de Pós-Graduação, 
abrindo caminho para as gerações 
vindouras de pesquisadores e per-
petuando esse caminho. 

FS: Como vê o incentivo da SBEM à 
Educação Continuada?
Dr. Fernando: O trabalho iniciado na 
gestão da Dra. Valéria Guimarães e 
continuado pela gestão da Dra. Ma-
risa Coral tem gerado seus frutos. 
Nós, da SBEM, estamos muito mais 
informados e participativos como 
sócios. O resultado disso é o volu-
me de membros cada vez mais se in-
tegrando nesse processo, buscando 
se aperfeiçoar, buscar conhecimen-
to e, acima de tudo, fazer respeitar 
a Endocrinologia como especialida-
de. c

Em Busca da Multiplicação de Resultados

Dr. Fernando Gerchman

Foto: arquivo SBEM
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Aprovados no CAAEP

Confira a lista dos aprovados no 
Certificado com Área de Atuação 

em Endocrinologia Pediátrica 
de 2005. A prova foi realizada 
durante o VI Congresso Brasileiro 
de Endocrinologia Pediátrica que 
aconteceu no Rio de Janeiro.

• Amaury Antonio Vieira
• Ana Carolina Sperandeo Franca
• Ana Cristina Tavares Meireles
• Ana Maria Nogueira Mottin
• Ana Paula Duque
• Augusto Bueno de Azevedo Neto
• Camila Richieri Gomes
• Claudia Macedo
• Cristine Barboza Beltrão
• Debora Cabral Coutinho Liborio
• Eloa Roberta Rocco
• Emanuelle Lopes Vieira Marques
• Eugenia Moreira Fernandes Mon-

tenegro
• Isabela Moura de Paula
• Leonardo Daumas Passos
• Lilian Bianca Miller Martelo
• Lindiane Gomes Crisostomo
• Magda Lopes Medina
• Marcos Dall Stella Schmidt
• Maria Isabel Polli
• Mariella Guarino Tanure
• Marta Cristina da Silva Teixeira
• Myrna Perez Campagnoli
• Paula Regina Rodrigues Campos
• Poliana Viana Guarconi
• Taciana Carla Maia Feibelmann

Comissão de Educação 
Médica Continuada

A SBEM criou uma nova comissão. 
Através da Resolução 001/2005, 

a Sociedade deu início à Comissão 
Provisória de Educação Médica Con-
tinuada. A presidência ficou a cargo 
da Dra. Ruth Clapauch. A ação é 
parte dos esforços para implemen-
tar o Planejamento Estratégico da 
SBEM. Ainda formam a Comissão os 
doutores Pedro Weslley, Laura Ste-
rian Ward e Dalisbor Marcelo Weber 
Silva. Na próxima Folha da SBEM, 
leia uma reportagem especial sobre 
a nova Comissão. No site, confira a 
íntegra da Resolução: www.endo-
crino.org.br.

Frente Parlamentar  
da Saúde

Entidades da área da saúde orga-
nizaram um ato público em Bra-

sília, no dia 23 de novembro. O ato foi 
em defesa da aprovação da Emenda 
Constitucional nº 29 e contra o artigo 
da Medida Provisória 261, que retira 
R$ 1,2 bilhão do orçamento do Minis-
tério da Saúde. O Congresso acabou 
votando a MP 261, no entanto, sem o 
artigo que retirava a verba do MS.

 Um estudo do Conselho 
Nacional dos Secretários de Saúde 
(Conass) indica a necessidade de 
acréscimo de R$ 4,7 bilhões para 
o Ministério da Saúde, em 2006. 
Segundo o estudo, as áreas de alta e 
média complexidade ambulatorial e 
hospitalar são as que mais precisam 
desse recurso extra. Além delas, 
também necessitam verbas as áreas 
de atenção primária à saúde e a de 
aquisição de medicamentos excep-
cionais.

Informe da Comissão  
de Ética

“A té o momento,  segundo a 
assessoria jurídica do CRE-

MERJ, somente os contratos com 
as seguradoras estão em condições 
de serem assinados. Entretanto, que 
cada colega leia atentamente o texto 
para ver se está de acordo. A  AMB 
não concorda com esta posição do 
CREMERJ e aponta distorções no 
seu site. O grupo Unidas está com 
diversos problemas nos contratos, 
cautela!  E o grupo ABRANGE pro-
mete melhorar os contratos,  porém 
adiou, mais uma vez, a apresentação 
das melhorias para 01/12/2005.

Com relação ao CNES, o CRE-
MERJ (em comunicado  aos seus 
jurisdicionários) orienta: anotar, 
como regra geral, o número de seu 
registro perante ao CREMERJ ao 
preencher os instrumentos contra-
tuais. E em caso de também ter um 
número do CNES, que coloque este 
conjuntamente. Estes termos  foram 
encaminhados à ANS e à Secretaria 
de Assistência à Saúde do Ministério 
da Saúde pelo presidente Dr. Paulo 
Cesar Geraldes-CREMERJ.

Espero que restem menos dúvidas 
no preenchimento dos contratos. 
Novos boletins devem sair assim 
que oportuno”.

 
Maite T.S.Chimeno 
CEDP- SBEM

Candidatos durante prova do CAAEP, no COBRAPEM
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“E Você?” A Nova Campanha da SBEM
Cristina Dissat

A SBEM começa, a partir 
de 1o  de dezembro, uma 

campanha nacional para estimular 
a prática da atividade física e a me-
lhoria da qualidade de vida de seus 
especialistas.

Intitulada “E Você?”, a proposta 
é dar dicas, sugestões, avaliar o IMC 
dos médicos, estimular a prática de 
exercícios e provocar um momento 
de reflexão sobre o que é indicado 
aos seus pacientes e o que o médico 
realmente faz. 

Serão produzidas duas pesqui-
sas online, através do site da SBEM, 
sendo que a primeira  irá de 1 a 20 de 
dezembro de 2005 e a segunda, de 1 a 
20 de agosto de 2006 (pouco antes do 
27o CBEM). Nestas pesquisas serão 
incluídas as questões ao lado.

Para manter a privacidade dos 
profissionais, não há necessidade 

de se identificar.
Ao longo dos próximos meses serão produzidas 

diversas reportagens, com orientações e sugestões 
de especialistas no assunto. Entre elas estão dicas 
de como encontrar espaço nas agendas lotadas, que 
incluem consultório, hospital e eventos.

A SBEM também tentará resgatar uma prática 
que era comum nos eventos: torneios esportivos. As 
Sociedades irmãs – ABESO, SOBEMOM e SBD – serão-

convidadas a integrar a campanha. 
O importante é lembrar que o sucesso do 

projeto depende de todos os associados e 
que será avaliado na comparação das pes-
quisas feitas através do site da SBEM. c

A Comissão de Ética e Defe-
sa Profissional da SBEM, 

cuja corregedora é a Dra. Maite Tro-
janer Saloña Chimeno, esteve reuni-
da em Salvador para discutir propos-
tas a serem implementadas nos pró-
ximos meses. O grupo aproveitou a 
presença dos integrantes no XV Con-
gresso da SBD, evitando assim deslo-
camentos e despesas adicionais. Par-
ticiparam, além da corregedora, Dr. 
Teiichi Oikawa, Dra. Ivana Maria Net-
to Victória, Dr. Fábio Trujilo, Dr. Victor 
Gervásio e Dr. Paulo Mendonça.

As deliberações foram as seguin-
tes:
a. Envio de documento para o CFM, 

mencionando a falta do endocrino-
logista na equipe que acompanha 
o paciente em cirurgia bariátrica.

b. Criação de fórum de debates sobre 
a relação do endocrinologista e a 
indústria farmacêutica.  O site da 
SBEM dará apoio nessa divulga-
ção e será solicitado espaço no 
próximo CBEM para abordar a 
questão.

c. Envio de boletins mensais infor-
mativos via site da SBEM, além 

Comissão de Ética Faz Reunião em Salvador
da publicação na área destinada 
à Comissão

d. Levantamento dos procedimen-
tos em endocrinologia que serão 
encaminhados à AMB para que 
venham fazer parte da CBHPM

A íntegra da ata está disponível 
no site da SBEM. c

• Quantas vezes você indica que o seu paciente pratique atividades 
físicas semanalmente? 

• Quantas vezes você pratica atividade física semanalmente?
• Qual o seu peso?
• Qual a sua altura?
• M homem    M mulher
• Sugestões e comentários de até 800 caracteres.
• Nome
• E-mail  

Comissão de 
ética em reunião 
em Salvador

Ilu
st

ra
çã

o:
 F

D
W

Fo
to

: A
rq

ui
vo

 In
fo

rm
ed

 �novembro de 2005 - no 55



Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

R
E

P
o

R
tA

g
E

M

Flávia Garcia

U ma completa programa-
ção científica e a divulga-

ção em massa via imprensa e online 
foram pontos-chave para o sucesso 
do VI COBRAPEM (Congresso Bra-
sileiro Pediátrico de Endocrinologia 
e Metabologia) e VI SIMEP (Simpó-
sio de Endocrinologia Pediátrica). O 
encontro reuniu um público recorde 
de 830 especialistas dentre pediatras, 
endocrinologistas e outros profissio-
nais de saúde.

 Sob a presidência da Dra. Maria 
Alice Bordallo, foram organizados 
quatro dias recheados de palestras 
de atualização. No primeiro dia, 28 de 
outubro, aconteceram os três cursos 
pré-congresso (Curso Básico de Bio-
logia Molecular, Emergências em 
Endocrinologia e Manuseio Clínico 
do Paciente Cirúrgico), que contaram 
com a participação de 155 inscritos. 

É bom guardar esse título, 
pois ele será falado, com 

freqüência, até setembro de 2006. 
Esta é a mensagem central do 27o 
Congresso Brasileiro de Endocrino-
logia e Metabologia, que acontecerá 
de 6 a 9 de setembro em Recife.

Os preparativos do maior evento 
da SBEM passarão, a partir deste mês, 
a ser divulgados em todos os veículos 
de comunicação da Sociedade. Entre 
os informes, é preciso ficar atento aos 
que falam sobre as datas importan-
tes. A primeira delas é 6 de fevereiro, 
quando encerram-se as inscrições 
com o melhor desconto.

Enquanto isso, as comissões 
estão trabalhando no desenvolvi-
mento da programação científica. O 
Dr. Francisco Bandeira, presidente 

Delineando o Futuro da Endocrinologia

do 27o CBEM e da Comissão do 
TEEM, comentou que estão sendo 
propostas parcerias com entida-
des internacionais, como a AACE 
e a Endocrine Society. Ele também 
informou que cinco convidados 
internacionais – G. Michael Besser 
(UK), Houssein Gharib, John Bilezi-
kian, Leonardo Wartofsky e Steven 
Petak (todos dos Estados Unidos) - já 

estão confirmados.
A Comissão Executiva é formada 

pela diretoria da SBEM Pernambuco, 
enquanto a Comissão Científica - 
presidida pelo vice-presidente da 
SBEM Nacional, Dr. Luiz Susin (SC) 
– tem a participação de todos os pre-
sidentes de Departamento, além de 
indicações da Regional e da Diretoria 
Nacional.  c

CoBRAPEM Bate Recorde

A prova escrita para a obtenção do 
Certificado de Atuação na Área de 
Endocrinologia Pediátrica – CAAEP 
– aconteceu na tarde deste mesmo 
dia. A listagem dos aprovados você 
pode conferir na coluna SBEM 
Informa, desta edição da Folha.

A solenidade de abertura foi rea-
lizada na noite da sexta-feira. Após 

a sessão, foram oferecidos aos 
presentes um show de MPB com o 
cantor e compositor Marcos Valle e 
um coquetel. Os homenageados da 
noite foram a Dra. Nuvarte Setian 
(presidente do primeiro COBRAPEM) 
e o Dr. Pedro Ribeiro Collet Solberg, 
por ser o pioneiro da endocrinologia 
pediátrica na cidade. O evento teve 
ainda uma festa de confraternização 
na Marina da Glória, realizada no 
sábado à noite, e um jantar com a 
presidente com estilo dançante em 
uma gafieira da Lapa.

Para a próxima edição do COBRA-
PEM já estão decididos o local e a 
presidente. Será em Florianópolis, 
sob a tutoria da Dra. Marilza Leal.

A cobertura completa do VI 
Congresso Brasileiro Pediátrico de 
Endocrinologia e Metabologia está 
na Folha da SBEM online, vigésima 
edição. São 16 reportagens que mos-
tram os destaques do evento.  c

Dra. Maria Alice Bordallo e Dra. Marilza Leal

Foto: arquivo Informed
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Por Flávia Garcia*

A inauguração da Sede Con-
junta SBEM Nacional e 

SBEM Rio de Janeiro reuniu grandes 
nomes da endocrinologia brasileira, 
inclusive quatro fundadores da enti-
dade. As presidências da atual dire-
toria e da gestão anterior, também. 
Além deles, representantes do IEDE 
- que por cinco décadas abrigou a 
SBEM-RJ -, da SOBEMON (Sociedade 
Brasileira para o Estudo Ósseo e Mi-
neral) e da SBD (Sociedade Brasileira 
de Diabetes) prestigiaram o impor-
tante momento para a Sociedade.

Comemoração – A solenidade de 
inauguração da sede ocorreu na 
noite do dia 7 de novembro. A mo-
vimentação nas salas teve início por 
volta das 18h. À medida que os con-
vidados iam chegando os ‘anfitriões’ 
– Dra. Marisa César Coral (presiden-
te SBEM Nacional), Dra. Maria Alice 
Bordallo (presidente SBEM-RJ) e 

Dr. Luiz Henrique Gregório (coor-
denador da obra e ex-presidente da 
Regional Rio) – apresentavam-lhes 
as acomodações do local. Para o Dr. 
Luiz Henrique, o sentimento é de 
dever cumprido, mas é nítida a sen-
sação de que o vínculo com a nova 
sede será cada vez maior, tendo em 
vista os projetos que incluem diver-
sas atividades científicas.

Pouco após as 20h, a Dra. Mari-
sa fez um breve histórico da SBEM, 
que há 55 anos cresce, sempre com 
idéias e pessoas brilhantes. Ela e a 
Dra. Maria Alice entregaram uma 
réplica do quadro-escultura - locali-
zado na recepção da Sede Conjunta 
- ao Dr. Gregório, em agradecimento 
especial, por sua “alma de arquite-
to”. “Meu maior presente foi poder 
participar de um pouco da história 
dessa sociedade”, agradeceu emo-
cionado. A participação da Dra. Va-
léria Guimarães em todo o processo 
da aquisição da sede também foi 
mencionada, e ela estava lá, orgu-

lhosa de ter feito parte de mais essa 
conquista da SBEM.

Encontro de Grandes Amigos – Em 
seu discurso, o Dr. Procópio do Val-
le lembrou que aos 28 anos, tendo 
quatro de formado, imaginou fundar 
a Sociedade Brasileira de Endocrino-
logia junto com os companheiros Dr. 
Raul Faria, Dr. João Gabriel Hosan-
nah Cordeiro e Dr. Aroldo Antunes. 
“Hoje, estamos todos juntos, os mais 
velhos, os mais jovens e as mulheres, 
mais presentes do que nunca”, co-
mentou o especialista, feliz ao ver a 
continuidade do seu trabalho.

Nos agradecimentos não pode-
riam faltar os nomes dos doutores 
Ricardo Meirelles (diretor do IEDE), 
pelo apoio durante todo o período em 
que a SBEM esteve no IEDE, e Luís Cé-
sar Póvoa (presidente da Comissão 
de História da SBEM e responsável 
pelas vitrines de acervo da SBEM). 

Após a cerimônia oficial de lança-
mento, na qual os sócios-fundadores 

Dever
Cumprido
e Sonho
Realizado

Drs. Maria Alice, Valéria, Luiz Henrique e Marisa Coral Dr. Póvoa apresentando as vitrines na nova sede Drs. Zagury, Vivian Ellinger, Marisa e Ronaldo Sinay Neves
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todos foram convidados para um 
coquetel no Colégio Brasileiro de Ci-
rurgiões. A confraternização foi em 
clima de recordação e muita cordiali-
dade. No salão, fotos das instalações 
e da cerimônia, realizadas minutos 
antes, passavam no telão.

O Dr. Gregório ressaltou sua ale-
gria com esta nova etapa da socieda-
de. “Acho que vai proporcionar um 
salto muito grande para a educação 
continuada da SBEM e os outros 
benefícios oferecidos aos sócios. É 
uma fase de grande desenvolvimen-
to da Sociedade”, completou.

A Dra. Marisa também citou a 
sede como uma nova etapa da SBEM. 
“Fico muito honrada em fazer parte 
da diretoria neste momento em que a 
SBEM concretiza um sonho antigo de 
ter uma sede administrativa em sua 
cidade natal”.

Já a Dra. Maria Alice falou dos 
projetos para o futuro. “Daqui pra 
frente vamos tentar fazer com que 
essa sede ofereça aos sócios algu-
mas vantagens, como o acesso às 
revistas científicas online, encontros 
com o professor (no mini-auditório) 
e, futuramente, os cursos de educa-
ção médica continuada”.

Grandes amigos estiveram pre-
sentes à cerimônia, como o Dr. Leão 
Zagury, presidente da Sociedade 
Brasileira de Diabetes. Ele pediu a 
palavra para dizer o quanto está sa-
tisfeito com o reencontro da endocri-
nologia nacional.

As Instalações – A sede conta com 
uma infra-estrutura especial para a 
entidade, entre elas um mini-audi-
tório que já pode ser utilizado pelos 
sócios, inclusive para assistir às fi-
tas de conteúdo científico existentes 
na videoteca da SBEM. Alguns dos 
grandes congressos e eventos da 
área de endocrinologia e metabolo-
gia fazem parte do acervo. Em fase 
final de instalação está o CPD (Cen-

tro de Processamento de Dados), 
que possibilitará uma modernização 
e agilização de diversos serviços.

No corredor, foram instaladas cin-
co vitrines que reúnem documentos 
importantes, como o primeiro esta-
tuto da SBEM, cartazes dos primeiros 
congressos brasileiros, exemplares 
dos primeiros glicosímetros e dos 
Arquivos Brasileiros de Endocrinolo-
gia. A sede tem, ainda, um banheiro 
adaptado para deficientes físicos.

A sede fica na Rua Humaitá, 85, 
quinto andar. Ela funciona de segun-
da à sexta, em horário comercial. 

Como Começou – A idéia da compra 
da sala foi apresentada, pela pri-
meira vez, pelo Dr. Luiz Henrique de 
Gregório durante a Assembléia Ge-
ral da SBEM, no 14o Curso Nacional 
de Atualização, em Campo Grande 
(MS), em 2003. Depois de várias co-
locações, a proposta foi aprovada e 
iniciou-se um processo trabalhoso 
para encontrar o lugar ideal e trans-
formá-lo em um ponto de encontro 
à altura da entidade. As presidências 
da Nacional (Dra. Valéria Guimarães) 
e da Regional (Dr. Luiz Henrique de 
Gregório) já pensavam, inclusive, no 
congresso mundial (o ICE 2008) no 
Brasil, presidido pelo Dr. Amélio F. de 
Godoy-Matos. 

Com a atual presença marcante da 
SBEM no cenário internacional, seria 
preciso comprovar que a entidade es-
tava preparada e equipada para um 
evento desse porte. Foi com essa fi-
losofia que a tarefa começou. Um 
verdadeiro trabalho em conjunto 
entre duas presidências da Nacio-
nal (Dra. Valéria e Dra. Marisa) e 
duas diretorias da Regional RJ (Dr.
Gregório e Dra. Maria Alice).

O sonho está realizado. Tudo 
está pronto e a SBEM dá mais um 
passo importante para seu forta-
lecimento. c

*Colaboração Cristina Dissat

Dr. Procópio do Valle – “A sede é uma 
expressão de uma idéia que come-
çou em 1950. Representa o esforço 
de várias pessoas e gerações. Come-
çou conosco e seguiu com os jovens 
que hoje estão aqui. A sede concen-
tra a nossa história”.

Dr. João Gabriel – “Ter uma sede fixa 
era aguardada como uma necessi-
dade. As últimas realizações, com 
as diretorias dos doutores Amélio 
Godoy, Gregório e Maria Alice, me 
alegram. A sede é confortável e tem 
condições de reunir o acervo da 
Sociedade”.

Dr. Raul Faria – “É muito gratificante 
presenciar este momento, por eu ser 
um dos remanescentes. Quando a 
SBEM foi fundada eu nem imaginava 
o que poderia acontecer. Ver o que 
você fundou com o entusiasmo de 
jovem, ver que cresceu e que conti-
nua realizando sonhos é muito bom. 
Hoje a Sociedade de Endocrinologia 
é uma potência no Brasil”.

Dr. Aroldo Antunes – “É uma emoção 
muito grata ver a endocrinologia 
crescer e chegar ao ponto que hoje 
se encontra. Uma sociedade já bem 
definida, certamente com a sede 
própria e com a direção atual, con-
solidará, ainda mais, o excelente 
nível científico dos profissionais da 
endocrinologia no Brasil”. c

Drs. Aroldo Antunes, João Gabriel, Raul Faria e Procópio do Vale
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o mais importante livro da 
endocrinologia mundial, 

o Endocrinology, teve sua quinta edi-
ção lançada recentemente. A novida-
de é que agora são três os brasileiros 
que assinam artigos no compêndio. 
Até a quarta edição, constava em ver-
de e amarelo apenas o nome do Dr. 
Geraldo Medeiros-Neto. Na nova, há 
também os artigos da Dra. Valérgia 
Guimarães e do Dr. Marcello Brons-
tein. O Endocrinology é composto por 
três volumes que cobrem toda a área 
clínica e básica da especialidade.

 O Dr. Geraldo Medeiros-Neto e 
Meyer Knobel assinam o artigo “Io-
dine Deficiency Disorders”; a Dra. 
Valéria Guimarães, “Subacute and 
Riedel’s Thyroiditis”; e o Dr. Marcello 
Bronstein, “Disorders of Prolactin 
Secretion and Prolactionomas”.

 Para a Dra. Valéria, ex-presi-

dente da SBEM, a presença desses 
nomes no Endocrinology é uma im-
portante conquista da Endocrinolo-
gia brasileira. “O Endocrinology é a 
nossa Bíblia. Todos nós estudamos 
nele. Foi por ele que estudei e apren-
di a especialidade há dez anos. Os 
maiores especialistas de todos os 
assuntos nas nossas várias áreas 
escrevem aqui. Daí a distinção”, 
explica. “Como dito pelos editores 
(os Drs. Leslie DeGroot e Larry Ja-
menson), o impacto de um capítu-
lo destes equivale à publicação de 
aproximadamente quinze artigos em 
revista indexada.”

Livro sobre Câncer na Tireóide – O 
Dr. Geraldo Medeiros está presen-
te, também, em outra publicação. 
Desta vez, trata-se do livro “Câncer 
na Tireóide”, escrito por ele mesmo 

e lançado no dia 25 de outubro, em 
São Paulo. O livro é destinado ao pú-
blico leigo e aos médicos não espe-
cialistas no assunto.

No livro, o Dr. Geraldo Medeiros 
dá estatísticas sobre a doença e ex-
plica as formas de tratamento. Tam-
bém faz parte do livro um glossário 
com termos técnicos para o leitor 
leigo. c

Endocrinology Agora com Presença Brasileira
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o portal da SBEM passou 
recentemente por novas 

reformulações. As mudanças foram 
postas em prática no intuito de me-
lhorar a navegabilidade e de acentuar 
a visitação. No tocante ao número de 
visitantes únicos, testes foram feitos 
para observar o comportamento da 
audiência frente ao envio de boletins 
eletrônicos. 

 Observou-se uma necessidade 
de “dialogar” mais proximamente 
como o público leigo que visita o 
portal. Por isso, desde o início de ou-
tubro o site tem enviado informes re-
gulares a esse público, sem esquecer 
de manter informados os associados 
sobre as atividades da SBEM. Testes 
foram feitos para medir a importân-
cia do envio desses boletins. Com 
a maior regularidade nos envios e 
tendo uma agenda também para o 
público, já foi detectado um aumen-
to de aproximadamente sete mil vi-
sitas únicas no intervalo de um mês. 
Enquanto em setembro a visitação 
mensal ficou no patamar de 31.799 
acessos, em outubro foi de 38.611, 
o que mostra a importância de um 
aumento de material dirigida à po-
pulação. Em função disso, a SBEM 
Nacional está fazendo contato com 
os Departamentos para que enviem 
material educativo a ser incluído no 
portal.

 Em setembro, a visitação média 
diária ficou em 1.059 acessos únicos. 
Em outubro, esse número cresceu 
para 1.245. São bons resultados, ten-
do em vista o constante crescimento 
que o site da SBEM vem desempe-
nhando ao longo dos dois últimos 
anos.

 Outra ação importante posta 
em prática no site da SBEM foi a di-
visão da área de notícias em duas 
sessões distintas. Agora o internau-
ta pode escolher se quer acessar as 
“Notícias Científicas”, voltadas so-
bretudo a médicos e profissionais 
de saúde; ou as “Notícias Gerais”, 
que trazem informações de interes-
se tanto para médicos como para o 
público leigo.

 O site da SBEM também abriu 
um novo espaço para a comunica-
ção com seus associados. Agora os 
Departamentos têm uma área desti-
nada a informes exclusivos de suas 
atividades. O Departamento de Dia-
betes já publicou um histórico com 
as atividades desempenhadas pela 
diretoria. Outros Departamentos e 
Comissões também estão utilizando 
o site como ferramenta de consulta. 
A Comissão de Novos Valores incluiu 
um questionário online que está re-
cebendo um número representativo 
de respostas, enviadas para o Dr. Pe-
dro Weslley (presidente da Comis-
são). A Comissão de Ética e Defesa 
Profissional, assim com o Departa-
mento de Endocrinologia Pediátrica, 
também estão utilizando o espaço 
para enviar informes importantes e 
incluir relatórios.

Folha da SBEM Online – No fim de 
outubro, a Folha da SBEM Online fez 
a cobertura de mais um evento cien-
tífico da Sociedade. Foi a vez do VI 
Congresso Brasileiro Pediátrico de 
Endocrinologia e Metabologia (Co-
brapem). As reportagens estão no 
ar. Acesse esta e outras informações 
em www.endocrino.org.br. c

Salvador Mobiliza 
População

o “Endo c r ino log ia  em 
Ação”, projeto realizado 

pela SBEM Regional Bahia, presidi-
da pela Dra. Diana Viegas, vem sen-
do desenvolvido com o objetivo de 
esclarecer o papel do endocrinologis-
ta e suas áreas de atuação, além de 
promover uma integração do médi-
co com comunidade. 

Em sua segunda edição, reali-
zado em 1o de outubro, a campanha 
atendeu a 495 pessoas. Do total, 204 
eram homens e 291, mulheres. Os or-
ganizadores montaram tendas, onde 
foram distribuídos camisetas e ma-
teriais didáticos.   

No dia de programação, os visi-
tantes que compareceram ao local 
do evento puderam participar de vá-
rias atividades. Os especialistas fala-
ram sobre a endocrinologia de uma 
forma geral (participação da SBEM, 
SBD e diversos hospitais); mediram 
a glicemia e a densidade de calcâ-
neo pelo US, além  de realizar uma 
avaliação do peso e altura de crian-
ças. Nas várias tendas montadas, a 
população aprendeu a fazer o auto-
exame de tireóide, tiveram avaliação 
do IMC e realizaram outros exames.

A idade média do público foi de 
45,8 anos para os homens e 49,4 
para as mulheres. Dentre alguns re-
sultados estatísticos, destaca-se a 
medida de cintura dos homens, em 
média 91,1 cm; nas mulheres, 88,5 
cm. A média de glicose capilar alea-
tória foi de 118,6 e a de colesterol ca-
pilar foi de 186.

O Endocrinologia em Ação está 
em sua segunda edição e tem obtido 
excelentes resultados junto ao pú-
blico baiano. De acordo com os orga-
nizadores, o objetivo de valorização 
da endocrinologia tem sido obtido, 
bem como mostrar à população e à 
mídia o amplo espectro de ações. c

Novidades no Site da SBEM

www.endocrino.org.br
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Journal of Clinical 
Investigation

A Dra. Ana Luiza Maia, ex-presi-
dente do Departamento de Tire-
óide da SBEM, acaba de publicar 
no Journal of Clinical Investi-
gation. O JCI é uma revista com 
impacto altíssimo – perdendo 
apenas para a Nature e Science. 
Poucos brasileiros conseguiram 
tal feito. A SBEM parabeniza a 
especialista, que deu excelentes 
contribuições à frente do Depar-
tamento em 2003/2004.

the Lancet

Ter um artigo publicado na revista 
The Lancet, fundada em 1823, é um 
passo importante dentro do meio 
científico. A repercussão é mundial, 
devido aos critérios rígidos dos 
editores. Foi com grande satisfação 
que o Dr. Josivan Lima (RN) soube 
da publicação, em novembro. 
Segundo o especialista, os editores 
decidiram publicar somente no site 
por questões de espaço, fato que 
ocorreu com outros artigos. Em 
contrapartida, está em destaque 
na primeira página da revista na 
internet. “Em relação ao artigo 
propriamente, tentamos mostrar 
nossas dificuldades, aqui em 
Natal, no tocante aos cuidados 
do pé diabético”, disse o Dr. 
Josivan. O link da publicação é 
h t tp : / / w w w.the lanc e t .c om /
collections/diabetic_foot/brazil

Atenção aos Prazos

Entre os dias 24 e 27 de junho 
de 2006 acontece o Endo 2006, 
em Boston, promovido pela 
Endocrine Society. A expectativa 
é de receber cerca de 6.000 
congressistas. Quatro áreas terão 
maior ênfase na programação 
científica: The Endocrine Brain; 
Metabolic Syndrome and Growth 
Factor Signaling; Controversies in 
Endocrinology; e Stem Cells and 
Transplantation.

Os interessados em enviar 
trabalhos têm até o dia 17 de janeiro 
de 2006. Estão programados 
diversos prêmios em dinheiro 
e outras formas de patrocínio 
para os melhores abstracts. Mais 
informações sobre as premiações 
em w w w.endo.societ y.org /
awards/awardsgrants. 

Comitê da  
Endocrine Society

Os membros do Council da 
Endocrine Society (ES) estão 
se lec ionando dois  nomes 
internacionais para integrar o 
comitê. A Dra. Valéria Guimarães, 
p r e s i d e n t e  d a  C o mi s s ã o 
Internacional da SBEM, foi uma 
das indicadas para a vaga. As 
eleições ocorrerão no fim do ano. 
O eleito será o terceiro membro 
internacional a fazer parte do 
Council da ES. Além da importância 
do cargo, se eleita a Dra. Valéria 
poderá ser a primeira mulher 
da comunidade internacional a 
fazer parte do grupo. Agora é 
aguardar. Porém, só a indicação 
já é um passo importantíssimo, 
mostrando o respeito que os 
especialistas brasileiros estão 
tendo no exterior. c
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D iversas ações estão em 
andamento dentro do 

Comitê Internacional da SBEM – 
composto pela Dra. Valéria Guima-
rães, Dr. Cláudio Kater, Dr. Amélio F. 
de Godoy-Matos, Dr. Thomaz Cruz 
,Dr. César Boguszewski e Dr. Mar-
celo Bronstein e Dr. João Lindolfo 
Borges. 

A Dra. Valéria, presidente da co-
missão, recebeu comunicado do Co-
mitê de Ética da Endocrine Society 
informando sobre a criação de um 
Programa de Educação Continua-
da, creditado, que será apresenta-
do anualmente nos congressos da 
entidade. Segundo a ES, existe um 
interesse em desenvolver parcerias 
com outras Sociedades, inclusive no 
CBEM e ICE 2008. A proposta está 
sendo estudada pela SBEM.

Outro assunto importante, que 
está ocupando um bom tempo da 
Comissão, é o International Scho-
lar Program. A participação brasi-
leira está garantida por mais dois 
anos. Serão mais três candidatos 
em 2006 e 2007. Segundo sugestão 
do Dr. Cláudio Kater, está sendo es-
tudada a possibilidade de pleitear 
junto ao CNPq ou Capes, um auxílio 
pesquisa (ou e-grant) para que os 
recém-chegados iniciem suas ativi-
dades no país. c

Comitê
Internacional
da SBEM
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A Comissão de Novo 
Valores, presidida pelo 

Dr. Pedro Weslley e criada pela 
SBEM para representar os jovens 
endocrinologistas, produziu um 
questionário para saber quais as 
expectativas dos novos pesqui-
sadores. A pesquisa está dispo-
nível no site da SBEM. Se você é 
pesquisador e tem até 40 anos, 
acesse o portal da Sociedade e 
preencha o questionário. É rápido 
(www.endocrino.org.br).

Com as perguntas, a Comissão de 
Novos Valores quer saber quais são 
os interesses dos jovens endocri-
nologistas, o que identificam como 
falhas na SBEM e quais são as suges-
tões para melhor representá-los.

Na pesquisa, você encontrará 

campos como “Onde você pretende 
atuar como médico”, “Quais são suas 
áreas de interesse”, “O que você acha 
dos congressos médicos”, “Quais os 
eventos científicos que você mais 
tem intenção de comparecer”, entre 
outros. Do mesmo modo, questões 

pedindo sugestões estão dispo-
níveis no questionário. Nelas, 
o pesquisador poderá suge-
rir temas para novos cursos e 
melhorias nos congressos de 
Endocrinologia.

Você ainda poderá, no ques-
tionário, opinar sobre o conte-
údo que está disponível no site 
da SBEM. Vale lembrar que os 
jovens pesquisadores foram os 
que mais responderam à pes-
quisa sobre o Perfil do Endo-

crinologista. A partir das respostas 
novas opções foram criadas. Por 
isso não deixe de participar, pois o 
associado não só está sendo ouvido 
como está vendo suas propostas 
concretizadas. A sua participação 
vai fazer a diferença. c

SBEM Quer Ouvir os Jovens Endocrinologistas
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GH, tanto em crianças quanto 
em adultos.

“Consenso e  
Bom-Senso”

O XXXIV Encontro Anual do IEDE 
acontece de 9 a 11 de dezem-

bro, no Hotel do Frade, em Angra 
dos Reis. O hotel está fechado para o 
evento. De acordo com o Dr. Claudio 
Hoineff, presidente da ASSEX – As-
sociação dos Ex-Alunos do IEDE – e 
do evento, “o intuito é oferecer aos 
participantes um perfil do que exis-
te de ‘Consenso’ nos mais variados 
temas da atualidade em Endocrino-
logia, para sua aplicação com ‘Bom 
Senso’, tanto pelos iniciantes quanto 
pela turma da ‘velha guarda’”.

Sua programação científica tem, 
então, os seguintes temas: Dislipi-
demia na Infância; GH na Baixa Es-
tatura Idiopática; Bloqueio da Puber-
dade + GH; Disfunções Subclínicas 
de Tireóide; Síndrome Metabólica. 
Ainda estão programados quatro 
Encontros com o Professor. A pro-
gramação social terá um show com 
o Cantor Eduardo Dussek e um luau 
na praia particular do Resort.

3º DiaBHetes

A Clínica de Endocrinologia da 
Santa Casa de Belo Horizonte 

realizará, nos dias 7 e 8 de abril de 
2006, o 3º DiaBHetes Santa Casa. O 
evento, bianual, acontecerá no Salão 
Nobre da Clínica. Sob a presidência 
do Dr. Rosalvo Reis, será em paralelo 
com o Encontro Antônio Rodrigues 
Ferreira de Educação em Diabetes, 
destinado a pacientes e familiares. 
Novas Drogas e o Difícil Controle do 
Diabetes são alguns dos temas pro-
gramados para o evento. c

tadas pelos doutores Rodrigo La-
mounier, Pedro Weslley (presidente 
da Comissão de Novos Valores da 
SBEM) e Mônica Oliveira, no qual 
estiveram presentes o Dr. Bernardo 
Leo Wajchenberg, Dra. Marisa César 
Coral e Dra. Vivian Ellinger. A mesa 
foi presidida pelo Dr. Leão Zagury, 
presidente da SBD.

No dia 14, Dia Mundial do Diabe-
tes, foi realizada a Global Press Con-
ference, uma coletiva de imprensa 
mundial, transmitida pelo site da 
SBD. O tema deste ano foi o Pé Dia-
bético.

O último dia foi destinado a pa-
cientes e familiares e as atividades 
aconteceram no estacionamento do 
Centro de Atenção à Saúde.

Segundo informe da diretoria da 
SBEM, no Congresso da SBD ficou 
definido que o Departamento de Dia-
betes passará, na próxima gestão, a 
contar com a parceria da SBD num 
esforço conjunto da Dra. Marisa Co-
ral (presidente da SBEM) e diretoria; 
Dr. Leão Zagury (presidente da SBD) 
e diretoria; e os colegas da comis-
são, Dra. Vivian Ellinger e Dr. Ricardo 
Meirelles pela SBEM, enaltecendo o 
trabalho do endocrinologista, que 
anseia por uma sociedade forte.

Educação Continuada

Como parte da programação do 
ECEM – Educação Continuada 

em Endocrinologia e Metabologia/
SC 2005 – a Regional realizou pales-
tras, no dia 26 de novembro, com 
abordagens sobre Andropausa, Hi-
perprolactinemia e Deficiência de 

Movimentação em 
Pernambuco

Dois encontros científicos 
foram organizados pela Re-

gional Pernambuco, sob a presi-
dência do Dr. Francisco Bandei-
ra. O primeiro foi a segunda edição 
do ENDO Agreste, realizada em Ca-
ruaru no dia 22 de outubro. O outro 
foi o I ENDO São Francisco, realizado 
no dia 26 de novembro.  Os eventos 
tiveram o mesmo formato e temas 
similares, apresentados por espe-
cialistas diferentes. Foram cinco 
palestras com os seguintes assun-
tos: Controvérsias no Tratamento do 
Hipo e Hipertiroidismo; Aspectos do 
Tratamento do DM Tipo 2; Conduta 
Prática no Tratamento da Menopau-
sa e da Obesidade; Dislipidemia e 
Síndrome Metabólica.

Endocrinologia e 
Envelhecimento

Em Minas Gerais, a última reunião 
científica do ano aconteceu no 

dia 26 de novembro, com o tema de 
Endocrinologia e Envelhecimento. 
Os encontros mineiros foram orga-
nizados, durante todo o ano, pela 
Associação Médica de Minas Gerais, 
em parceria com a SBEM-MG. A par-
ticipação dos especialistas compro-
vou o apoio das várias atividades.

Congresso da SBD
 

Foi realizado, em Salvador, o XV 
Congresso da Sociedade Brasi-

leira de Diabetes. O evento aconte-
ceu entre os dias 11 e 15 de novem-
bro e reuniu mais de 2.200 inscritos, 
dentre congressistas e palestrantes. 
Entre os destaques especiais está o 
Espaço do Jovem Pesquisador, um 
seminário com palestras apresen-
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ABRIL 200�

c 8th European Congress of Endocrinology

Data: 1 a 4
Local: Glasgow, UK
Informações: 44+0+1454 642210, Site: www.
ece2006.com 

c 3º Diabhetes Santa Casa
Data: 06 a 08

Promoção: Clínica de Endocrinologia e Meta-
bologia da Santa Casa de Belo Horizonte 
- CEM-SCBH
Informações: reisrosalvo@uol.com.br

c AACE 15th Annual Meeting & Clinical 
Congress

Data: 26 a 30
Local: Hyatt Regency Chicago, Chicago, EUA
Informações: Site: www.aace.com 

c Simpósio Internacional de 
Neuroendocrinologia (SINE)

Data: 27 a 30 
Local: Porto Alegre
Informações: Email: endocrino@terra.com.br

MAIo 200�

c VI Simpósio de Síndrome Metabólica

Data: 12 a 13 de maio de 2006
Local: São Paulo 
Informações: Departamento de Aterosclerose 
e Dislipidemia da SBEM - sbemsp@uol.
com.br

JUNHo 200�

c XII Encontro Brasileiro de Tireóide (EBT)

Data: 15 a 19 
Local: Curitiba 
Informações: Site: www.idealiza.com.br
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NoVEMBRo DE 200�

c 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 200�

c XXXIV Encontro Anual do IEDE 

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

c Simpósio de Atualização SBD 
– Síndrome Metabólica

Data: 10
Local: São Paulo
Informações: Site: www.diabetes.org.br 

MARÇo 200�

c 1st International Conference on 
Hypertension, Lipids, Diabetes and 
Stroke Prevention

Data: 30/03 a 04 abril
Local: Paris, França
Informações: 41+22 908-0488, Site: www.
kenes.com/strokeprevention 

c Sixth International Congress of 
Neuroendocrinology

Data: 19 a 22
Local: Pittsburgh, Estados Unidos
Informações: Tel.: (412) 647-8232 Fax: (412) 
647-8222 Site: www.upmc.edu/CCEHS/
cme/format_courses.asp , e-mail: CCEHS@
upmc.edu 

c ENDO 2006

Data: 24 a 27
Local: Boston, EUA
Informações: Site: www.endo-society.org 

JULHo 200�

c EndoSul 2006

Data: 6 a 8
Local: Gramado, RS
Informações: Site: www.sbemrs.com.br

SEtEMBRo 200�

c 27º Congresso Brasileiro de 
Endocrinologia e Metabologia

Data: 6 a 9
Local: Centro de Convenções de Pernam-
buco, Recife, PE
Informações: Assessoria e Marketing 
(81) 3423-1300, secretaria@assessor-
pe.com.br. Grow Up (11) 3849-0099

oUtUBRo 200�

c 12th Meeting of the European 
NeuroEndocrine Association

Local: Grécia, Atenas
Informações: Site: www.enea2006.com
Data: 21 a 23/10
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