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● Ciência em Perspectiva
Veja a segunda parte do artigo 
“Triagem Neonatal para Hiperpla-
sia Adrenal Congênita”,  de autoria 
da Dra. Cláudia Braga M. Abadesso 
Cardoso, do Departamento de Endo-
crinologia Pediátrica.  Pág. 6 e 7

● Novas Diretorias
Veja a composição das novas dire-
torias dos Departamentos Científi-
cos da SBEM. A eleição aconteceu 
durante o 27o Con gresso Brasileiro, 
através de votação direta dos asso-
ciados.  Pág. 10

● Comissão de Ética
Membros da Comissão de Ética e 
Defesa Profissional estiveram reu-
nidos para uma avaliação das ativi-
dades deste ano. O trabalho junto 
às Operadoras de Saúde e à AMB foi 
bastante discutido.  Pág. 2

O Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia 

– evento mais esperado do ano - foi um sucesso de público e 

de debates científicos. O 27º CBEM reuniu, em Recife, cerca 

de 3.200 especialistas de todos os estados brasileiros. Com o 

tema “Delineando o Futuro na Endocrinologia – da Pesquisa 

Básica à Terapêutica”, o congresso foi organizado pelo Dr. 

Francisco Bandeira e os membros da SBEM Pernambuco.

Acompanhe, nesta edição da Folha da SBEM, os principais 

momentos, prêmios, reuniões e atividades que aconteceram 

nesse mega evento. Págs. 3, 8, 9 e 12

Sucesso Absoluto em Recife

Dr. Rogério Friedman, 
presidente do  

CBEM 2010, e Dr. Luiz 
Susin da diretoria da  

SBEM Nacional

A festa dos congressistas contou com um show de Alceu Valença

O Dr. Cláudio Kater 
entrega o Prêmio 
ABE&M na área 
de Endocrinologia 
Clínica à Dra. 
Karla F. S. Mello, 
durante a cerimônia 
de abertura do 
congresso

O Dr. Alexander 
A. de Lima Jorge 
recebe o Prêmio 
ABE&M de 
Endrocrinologia 
Básica

Dra. Marisa Coral 
e o Dr. Francisco 

Bandeira
Alguns dos aprovados na prova do TEEM
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registro de alguns casos.
Senhores associados da SBEM 

contamos com a sua parceria em tra-
zer para esta comissão os assuntos 
ou denúncias que lhes parecerem 
dignas de apreciação.

Conforme já foi definido, as de-
núncias ao serem levadas ao conhe-
cimento da Câmara Técnica de CRM, 
terão como denunciante a SBEM, 
evitando, portanto, expor o associa-
do a confrontos pessoais com o de-
nunciado. Entretanto, precisa estar 
bem documentada para que possa 
ser aceita pelo CRM e possa ser en-
viada para a sede da SBEM Nacio-
nal aos cuidados da CEDP - Nacional 
SBEM.

Caso não tenha documentos 
comprobatórios do que lhe pareça 
prática inadequada à endocrinologia 
e metabologia, encaminhe sua dú-
vida ou questionamento ao e-mail 
da SBEM Nacional, pois em alguns 
casos o relato informal acabou ge-
rando documentação necessária por  
parte de outros membros da nossa 
sociedade.

A CEDP-Nacional deseja cumpri-
mentar a maioria dos membros des-

A Comissão de Ética e Defe-
sa Profissional Nacional 

da SBEM realizou uma reunião, du-
rante o 27º Congresso Brasileiro, em 
Recife. Na ocasião, a CEDP se rees-
truturou e se organizou em relação 
aos próximos projetos. A Dra. Maite 
Trojaner Saloña Chimeno, corregedo-
ra da comissão, encaminhou um bre-
ve relatório das atividades realizadas 
pela CEDP, desde a sua criação. Leia, 
abaixo, o documento na íntegra.

Criada em maio de 2004, a Comis-
são de Ética e Defesa Profissional 
Nacional da SBEM teve sua primeira 
reunião dia 26 de junho de 2004, no 
Rio de Janeiro. Na ocasião, foi ela-
borado o regimento interno e sua 
adaptação às normas do Estatuto 
da Sociedade Brasileira de Endocri-
nologia e Metabologia. Desde então 
vem evoluindo com a criação de 
comissões regionais e uma grande 
frente de trabalho.

Dentre as atribuições da CEDP, 
as que têm ocupado de sobrema-
neira os nossos colaboradores são 
as negociações com Operadoras de 
Saúde, que vêm sendo realizadas 
regionalmente, porque as empresas 
praticam tabelas diferenciadas em 
cada estado da federação.

A CEDP – SBEM Nacional tem 
atuado junto à  AMB para conseguir 
algum impacto a nível Nacional.

Em relação ao item tributos, cui-
dado! Certifique-se de que o quecon-
vênio alega estar descontando de sua 
fatura para INSS realmente está sen-
do depositado em seu nome. Basta 
solicitar a relação de depósitos em 
qualquer posto do INSS. Caso en-
contre falha, entre em contato com 
sua Regional da SBEM e encaminhe 
a documentação comprobatória. 
Não espere para não ter surpresas 
desagradáveis quando buscar por 
sua digna aposentadoria. Já temos o 

ta sociedade pela lisura e competên-
cia profissional que vêm conduzindo 
sua prática médica. Raríssimos são 
os casos de denúncias, envolven-
do profissionais de boa formação e 
que buscam manter-se atualizados, 
como só ocorre com a maioria dos 
senhores. 

Neste Congresso Brasileiro em 
Recife estivemos reunidos por mui-
tas horas para instaurar inquéritos, 
dar pareceres e estruturar o funcio-
namento das CEDP Nacional e Re-
gionais para agilizar e otimizar nosso 
trabalho. 

Mais uma vez, reiteramos a nossa 
disposição de valorizar a especialida-
de de Endocrinologia e Metabologia 
e subscrevemos atenciosamente:

• Corregedora: Dra. Maite Trojaner 
Saloña Chimeno (RJ)

• Vice-corregedor: Dr. Victor Gervá-
sio e Silva (GO)

• Vogais das diversas regionais: 
Dra. Ivana Maria Netto Victória 
(MG), Dr. Fábio Trujilho (BA), 
Dr. Itairan Terres (SC), Dr. Teiichi 
Oikawa(PA); Dra. Auxiliadora Brito 
de Lima (AM)  ●
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Reunião da CEDP durante o CBEM, em Recife
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C umprimos uma das nos-
sas mais importantes tare-

fas do ano: a realização do Congres-
so Brasileiro. Não podemos deixar 
de parabenizar a todos os membros 
das comissões e dirigentes da SBEM 
Pernambuco. Quem esteve no CBEM, 
em Recife, ou acompanhou a cober-
tura pelo nosso site, observou o cui-
dado com que cada etapa foi prepa-
rada. Francisco e equipe, os números 
comprovam o sucesso absoluto. 

Além da integração no desenvol-
vimento da programação científica, 
a diretoria da Nacional e o staff tra-
balharam nos bastidores, preparan-
do relatórios e informes que precisa-
vam chegar aos associados durante 
o congresso. Isso inclui também os 
detalhes que envolvem as provas do 
TEEM e CAAEP. Sabemos de toda a 
ansiedade de centenas de profissio-
nais, que se prepararam, ao longo de 
um ano inteiro, para esse momen-
to. 

Tivemos um espaço preparado 
com muito carinho e cuidado para 
receber associados, convidados e 
entidades internacionais. O estande 
da SBEM foi um dos maiores já pre-
parados em congressos, em lugar 
privilegiado e muito bem planejado. 
Foram feitas reuniões de várias co-
missões, de onde saíram decisões 
importantes para a SBEM. 

Depois do esforço, foi mais do 
que merecida a festa de encerramen-
to, em que nos confraternizamos, 
relaxamos e aproveitamos a melhor 
hospitalidade pernambucana. 

Parabéns a todos pelo esforço e 
empenho.

Nas últimas semanas, temos vivi-
do o momento do pós-evento, finali-
zando textos de reuniões e atas, sen-
do que algumas (Conselho Fiscal) já 
estão disponíveis na área restrita. 

Aproveitamos a oportunidade para 
solicitar aos associados que utilizem 
mais este setor do nosso site, princi-
palmente no que se refere à atualiza-
ção de dados cadastrais. Um banco 
de dados organizado é um verdadei-
ro patrimônio e também depende de 
cada um nós.

Novas composições de diretorias 
e de várias áreas estão sendo divul-
gadas nesta edição do jornal. Guar-
dem estes nomes, pois eles serão os 
responsáveis por diversos setores a 
partir de março de 2007. 

Apesar de já ter sido divulgado, 
gostaríamos de lembrar que o nosso 
site está renovado, inclusive na área 
de tecnologia. Uma parte deste pro-
cesso não é visível, mas representa 
um avanço e agilidade maior no se-
tor de comunicação da entidade. No 
mês do congresso, tivemos altos ín-
dices de visitação, chegando a 3.800 
entradas únicas em alguns dias.

O associado é nossa prioridade, 
principalmente no que se refere à 
sua atualização científica e, por con-
seguinte, ao paciente. Essa é a nossa 
meta.

Saudações,

Diretoria Nacional
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Sucesso e Muito Trabalho!
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em Endocrinologia e Metabologia (II 

CBAEM) teve sua data e local divulgados duran-
te o Congresso Brasileiro em Recife. A atividade 
será realizada de 4 a 8 de setembro de 2007, em 
Maceió.

A capital de Alagoas, que agora possui um Cen-
tro de Convenções com capacidade para mais de 
1.200 pessoas, o Centro Cultural e de Exposições 
de Maceió, poderá abrigar um evento de grande 
porte durante os quatro dias de congresso.

Nas próximas edições da Folha da SBEM, 
acompanhe o desenvolvimento e a preparação 
das comissões. ●

Maceió Recebe 
Brasileiro 
de Atualização

Presença 
Brasileira 
em Cenário 
Internacional

e m junho de 2007, logo 
após a realização do 

evento anual da Endocrine So-
ciety, acontece o 10th Internatio-
nal Pituitary Congress, organiza-
do pela The Pituitary Society. A 
excelente notícia é que um bra-
sileiro está à frente da Comissão 
Científica: Dr. Marcelo Bronstein. 
Ele e o Dr. Ezio Guigo são os res-
ponsáveis pela montagem da 
programação.

O Dr. Bronstein comentou 
que serão focados temas como 
Neuroendocrinologia básica, 
clínica, novidades terapêuticas 
e diagnósticas. Quatro brasilei-
ros já estão confirmados. O Dr. 
César Bogusweski, chair em 
sessão sobre neuroendocrino-
logia e controle do apetite; Dr. 
Júlio Abucham e Dra. Mônica 
Gadelha, participando dos Gui-
delines sobre hipopituitarismo; 
e Dra. Nina Mussolino, levando 
para o debate o tema imagem e 
diagnóstico diferencial na área 
hipotálamo-hipofisário.

A proposta da The 
Pituitary Society é a 
de ser uma entidade 
internacional, ten-
do à frente de suas 
atividades especia-
listas de vários paí-
ses. O convite feito 
ao Dr. Bronstein é o 
reconhecimento do 
trabalho brasileiro in-
ternacionalmente. ●

Dr. Amélio F. de Godoy-Matos

Dr. Marcelo Browstein
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P róximo evento de porte in-
ternacional, na área de en-

docrinologia, a ser realizado no país, 
o International Congress of Endocri-
nology (ICE 2008) acontecerá entre 
os dias 8 a 12 de novembro de 2008, 
no Rio de Janeiro. O presidente do 
evento, Dr. Amélio F. de Godoy-Ma-
tos, diz que a realização de um con-
gresso mundial no Brasil é uma vi-
tória do país e que presidi-lo é uma 
honra. “Temos que dar o exemplo, 
impressionar a endocrinologia mun-
dial e mostrar a força da endocrino-
logia brasileira”. 

Embora faltem mais de dois anos 
para a data do ICE, a Comissão Or-
ganizadora do congresso já está 
com seu desenho geral delineado. 
A perspectiva inicial é de cinco a seis 
mil participantes; a grade da progra-
mação está desenhada; foi escolhida 
a Comissão Científica e uma reunião 
para abril/2007 se encontra agenda-
da, para escolha de temas e pales-
trantes. Por último, a organização 

ICE 2008: Foi Dada a Partida

iniciou a divulgação em atividades 
internacionais. 

O presidente do ICE 2008 diz que 
vários passos importantes para a 
realização do evento estão sendo 
realizados. Dr. Amélio comenta que 
o objetivo é oferecer um valor de ins-
crição viável para os brasileiros e, ao 
final da entrevista, ele lançou uma 
espécie de slogan de divulgação do 
evento: “ICE you in Rio!”. ●
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obtenção de título

O resultado das provas para ob-
tenção do Título de Especialis-

ta em Endocrinologia e Metabologia 
(TEEM) e Certificado de Atuação na 
Área de Endocrinologia Pediátrica 
(CAAEP) foi divulgado no final do dia 
8 de setembro, durante o 27º CBEM, 
em Recife. 

Os aprovados receberam o cer-
tificado provisório no dia seguin-
te, durante a Assembléia Geral da 
SBEM. 

Para receber o certificado per-
manente do TEEM, os aprovados 
devem encaminhar para a secreta-
ria da SBEM Nacional (Rod. SC 401 
Km 4, nº 3854, Bairro Saco Grande, 
Florianópolis, SC, Cep: 88032-005) 
os seguintes documentos:
1. Solicitação do certificado defi-

nitivo do Título de Especialista, 
contendo o nome completo do 
titulado e o endereço para rece-
bimento do Título definitivo;

2. Cópia do Certificado de Aprova-
ção da prova do TEEM emitida 
pela SBEM Nacional;

3. Cheque nominal à Associação 
Médica Brasileira (AMB) ou com-
provante de depósito do Banco do 
Brasil, Ag. 3344-8, conta corrente 
5688-X, CNPJ 61.413.605/0001-07, 
no valor de R$180,00.

Aprovados no teem 2006:

• Adriana Ganam Alves
• Adriana Szklarz Ribeiro
• Alina Coutinho Rodrigues Feitosa
• Ana Carolina Carli de Freitas
• Ana Carolina de Freitas Thé
• Ana Paula de Abreu e Silva
• Anita de Nardo Panzan
• Anke Boeving
• Bernardo Freire de Mello
• Bruno Cortez Gonçalves
• Bruno Henriques Marques 
• Camila Maciel de Oliveira
• Carla Tavares Gallicchio 
• Caroline Ferrari Barbieri

• César Chaim Bellini
• Clarissa Raposo Barbosa Vianna 
• Clivaldo Agra de Melo Junior
• Cristiane Vieira da Silva Nobrega
• Cristina Mara Evangelisti Farah
• Daniel Meller Dal Toé
• Danielle Lima de Oliveira
• Domício Antônio da Costa Júnior 
• Elisangela do Rocio Cubas
• Everlayny Fiorot Costalonga
• Fabiana Freire Almeida Silva
• Fabiana Piech Nunes
• Fabiano Zaidan Borges
• Fabrícia Torres Gonçalves
• Fabyan Esberard de Lima Beltrão
• Fernanda Chaves Mazza 
• Fernanda Gonçalves de Oliveira
• Flavia Moretti Duch Simone
• Flávia Silveira Fernandes
• Graziella Mattar Vieira de A. Sanches
• Grazielli Christine Pimenta Faria
• Guilherme Figueiredo Marquezine
• Gustavo Cancela e Penna
• Isabela Ghetti Macedo
• Janice Sepúlveda Reis
• Joel Alexandre Maia
• Juliana Abreu Caporali de Alvarenga
• Juliana Bicca
• Juliana Cavalcante de Albuquerque
• Juliana Dal Ben Padua
• Juliana de Barros Cruz
• Juliana Filus Coelho
• Karen Faggioni de Marca Seidel 
• Karina Nunes de Souza
• Karine Cocate
• Karine de Almeida Santos
• Larissa Bianca Paiva Cunha de Sá
• Leila Márcia da Silva
• Leonardo Marcassa Tucci
• Letícia Leão Tuma
• Lia Borges Fiorin
• Lídice Brandão Tavares
• Luciana Muniz Sanches de Siqueira
• Lucimary Cavalcante Gurgel
• Ludmilla David Cardoso
• Luiz Felipe de Azeredo Osório de 

Castro 
• Marcella Hilal Santana
• Marcelo José de Grandi Maciel
• Marciênio Oliveira de Medeiros
• Marco Aurélio Silveira Almeida
• Marcos Catania
• Maria Cecília Souza de Vasconcelos
• Mariana Guerra Paulino
• Melissa Morais Noronha
• Mônica Aparecida Poffo
• Mônica Xavier da Silveira Soares 
• Monike Lourenço Dias Rodrigues

• Patrícia Gonçalves Godinho Fróes
• Polyanna Rossana Neves da Silva
• Priscilla Cukier
• Priscilla Pessanha F. Pereira
• Priscilla Pinheiro Kyriazi
• Rafael Augusto Costacurta
• Raquel Azevedo Junqueira
• Renata Facó Amoedo
• Renata Paiva Barbosa
• Ricardo Sampaio Solla
• Roberto Tomimura
• Roberto Velloni
• Rosália do Prado Padovani
• Sérgio de Faria
• Sheila Montano Vega
• Sheyla Santos Quelle Alonso
• Silviane Pellegrinello Soares
• Simone Kalil Paula
• Suzana Coelho de Lavigne
• Tanara Weiss
• Tatiana Eilva Goldbaum
• Tatiana Rodrigues Alves
• Walison Abrantes Rocha

Aprovados no CAAeP 2006:

• Ana Cristina de Araújo Bezerra
• Andreza Macedo Teixeira 
• Carla Maria Guimarães Feitosa 
• Cristiane Kopacek Zilz 
• Daniela Faria do Carmo Urbach 

Mezzasalma 
• Fernanda de Azevedo Corrêa 
• Flavio Moutinho Souza 
• Gabriela Campos Didone Dantas 
• Gabrielle Aparecida Lopes Reis 
• Gabrielle Sormanti Schnaider 
• Jean Carlos Sievert 
• Katleen Maria Queiroz de Azevedo 
• Luciana Moreira de Oliveira 

Fernandes 
• Marcela de Arruda Catão de Salles 
• Maria Cristina Crês
• Mariko Nakagiri Sartori 
• Nadia Kleine 
• Patrícia Bastos Amorim 
• Paulo Ferrez Collett-Solberg 
• Rafael Braiti de Souza 
• Renata Machado Pinto 
• Renata Marisa Staut da Silva 
• Roberta Savaris Dondoni 
• Robson Imbroise Silva 
• Samuel Dutra Antônio 
• Soraya Cristina Sant’ana 
• Vera Lucia Gomes Leal
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Cláudia Braga Monteiro  

Abadesso Cardoso

o s recentes trabalhos que 
utilizam a genotipagem 

de CYP21B, como complemento à 
triagem para HAC-D21OH, trouxe-
ram dados mais objetivos entre a re-
lação dos níveis de 17OHP, as formas 
clínicas e o genótipo apresentado. A 
maior utilização da análise molecu-
lar, entretanto, refere-se à elucidação 
dos casos duvidosos, evitando assim 
o tratamento desnecessário.

A maioria das mutações descritas 
que causam deficiência da 21-hidro-
xilase é resultante de recombinações 
entre CYP21B, o gene ativo normal, 
e o pseudogene CYP21A. Os meca-
nismos envolvidos são o emparelha-
mento desigual dos cromossomos 
homólogos durante a meiose, resul-
tando em duplicações e/ou deleções 
desses genes ou conversões gênicas 
que transferem mutações deletérias, 
normalmente presentes em CYP21A 
para CYP21B. 

No Brasil, as deleções têm uma 
freqüência muito baixa (4,4%), mes-
mo considerando-se apenas as for-
mas clássicas (6,3%), como descrito 
por Bachega et al.. Dados semelhan-
tes foram relatados por Araújo et al,  

que encontraram 7,3% de deleções 
do CYP21 em 41 cromossomos não 
relacionados  de pacientes brasilei-
ros com a forma clássica da HAC-
D21OH.

Fitness et al. pesquisaram nove 
mutações de CYP21, em pacientes 
detectados pela triagem neonatal, 
utilizando o sangue impregnado no 
próprio papel filtro, utilizado para a 
dosagem da 17OHP. A análise gené-

triagem Neonatal para Hiperplasia
Adrenal Congênita – Parte II

tica permitiu a discriminação entre 
os indivíduos afetados pela forma 
clássica, assim como daqueles feno-
tipicamente normais ao nascimento, 
com níveis moderadamente eleva-
dos de 17OHP nos testes de triagem 
neonatal.

Witchel et al. compararam os ní-
veis de 17OHP e a análise molecular 
da CYP21 em 15 pacientes identifi-
cados pelos testes de triagem neo-
natal. Foram identificadas mutações 
em ambos os alelos em 80% destes 
pacientes, os quais apresentavam 
valores inequívocos de 17OHP (30 
a 327 ng/mLde sangue total). Todos 
apresentavam a forma clássica da 
doença, sendo que uma paciente 
não apresentava virilização da ge-

nitália externa ao nascimento. As 
mutações mais comumente identi-
ficadas foram as conversões gênicas 
e a mutação intron 2 splicing. Os três 
pacientes para os quais não foram 
detectadas mutações apresentaram 
níveis elevados de 17OHP (73, 45 e 
64ng/mL) na primeira amostra, po-
rém normalizaram estes níveis em 
amostras posteriores. Estes pacien-
tes mantiveram-se assintomáticos 
por um período de acompanha-
mento de dois a cinco anos. Apesar 
dos autores não poderem excluir a 
possibilidade de mutações ainda 
não identificadas, sugerem que o 
aumento dos níveis de 17OHP seja 
decorrente de prematuridade, já que 
a idade gestacional destes pacientes 

Normal

17OHP normal
<30nmol/L
<10ng/mL

repetir amostra
em papel filtro

recém-nascido
no Hospital

recém-nascido
em casa

HAC suspeita

17OHP
30 a 90nmol/L
10 a 30ng/mL

Normal

17OHP normal

HAC confirmada
exame molecular

exames confirmatórios
iniciar tratamento

17OHP elevada

17OHP sérica
eletrólitos

HAC
forte suspeita

17OHP
>90nmol/L
>30ng/mL

Recém-nascido a termo
>36 semanas

>2500g

Figura 2. Fluxograma para a triagem neonatal para HAC 
 para recém-nascidos a termo conforme The ESPE 
 Working Group on Neonatal Screening.
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Avariou de 33 a 37 semanas.
Da mesma forma, Nordenström 

et al. avaliaram a genotipagem como 
complemento à triagem neonatal 
para HAC em 91 crianças diagnosti-
cadas no período de 1986 a 1997. Os 
níveis de 17OHP foram comparados 
ao genótipo encontrado. O ponto de 
corte utilizado foi 75nmo/L de plas-
ma (10 ng/mL de sangue total). Va-
lores de 17OHP acima de 500nmol/L 
(74ng/mL de sangue total) na primei-
ra amostra foram claramente asso-
ciados aos genótipos mais graves 
e à forma clássica da doença. Os 
níveis de 17OHP mais baixos (150 a 
200nmol/L) na primeira amostra não 
discriminaram os falso-positivos e 
os pacientes com as mutações mais 
leves ou relacionadas à forma não 
clássica ocorrendo inclusive em al-
guns pacientes com a forma clássi-
ca. Entretanto, os níveis de 17OHP na 
segunda amostra colhida 8 a 12 dias 
após a primeira, foram significativa-
mente mais elevados nos pacientes 

Figura 3. Fluxograma para a triagem neonatal para HAC para prematuros
conforme  The ESPE Working Group on Neonatal Screening. 

Exames confirmatórios

17OHP elevada

Normal

17OHP normal

17OHP sérica

17OHP elevada

Não transfundidos
Coleta com 14 dias

Normal

17OHP normal

4 dias após transfusão

Teste 2

17OHP normal para  IG

Testes confirmatórios

17OHP sérica
eletrólitos

17OHP elevada

Normal

Repetir 17OHP
até normalização

17OHP inalterada
repetir amostra
em papel filtro

17OHP levada ou igual

Normal

17OHP nomal para IG

Contactar Hospital
Repetir amostra  em

papel filtro

17OHP elevada para IG

Teste 1
dia 3 se saudável

ou antes de transfusão

Prematuro
<36 semanas

<2500g

com a mutação Ile172Isn, relaciona-
da à forma virilizante simples. Os pa-
cientes com a mutação Val281Leu, 
relacionada à forma não clássica, 
apresentaram, na segunda amostra, 
níveis de 17OHP mais baixos que os 
iniciais, apesar de ainda acima dos 
encontrados nos casos falso-positi-
vos. Neste trabalho também foram 
avaliados os genótipos de cinco ca-
sos falso-negativos que apresenta-
ram níveis de 17OHP na triagem ne-
onatal entre 41 e 71nmo/L, abaixo do 
ponto de corte utilizado.

Conclusões – A triagem neonatal 
para HAC tem se mostrado efetiva 
na detecção precoce e melhora dos 
prognóstico dos pacientes, com 
a forma clássica de deficiência da 
21hidroxilase. Entretanto, alguns 
pontos ainda precisam ser melho-
rados no Brasil para a implantação 
deste programa.  É necessário que 
a coleta de sangue seja feita ainda 
na primeira semana de vida, o que 

não é uma realidade na maioria dos 
estados brasileiros. Além disso, é 
importante que todo programa seja 
acompanhado por um endocrino-
logista, para que se evite extremos 
como atraso no diagnóstico ou trata-
mento desnecessário. Os pacientes 
assintomáticos, com valores mode-
radamente elevados de 17OHP, de-
vem ser acompanhados clinicamen-
te e submetidos à análise molecular, 
sempre que possível. ●

A primeira parte do artigo foi publicada na 

edição 59 da Folha da SBEM e está disponível 

no blog da entidade – http://blog.endocrino.

org.br. A bibliografia também está online no 

mesmo endereço.

* Mestre e Doutora em Endocrinologia pela 

UFRJ; Médica do Núcleo de Estudos e Saúde 

do Adolescente (NESA) da UERJ; Membro da 

Diretoria do Departamento de Endocrinolo-

gia Pediátrica.
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Aristeu Araújo, Flávia Garcia  

e Cristina Dissat

o evento mais esperado 
do ano foi realizado, com 

grande sucesso, no Centro de Con-
venções de Pernambuco. O 27º CBEM 
reuniu, em Recife, especialistas de 
todos os estados brasileiros. Com 
o tema “Delineando o Futuro na En-
docrinologia – da Pesquisa Básica à 
Terapêutica”, o evento foi presidido 
pelo Dr. Francisco Bandeira.

Foram quatros dias repletos de 
debates e os números incluem mais 
de 3.200 especialistas inscritos e cer-
ca de 700 trabalhos apresentados, 
80 deles de forma oral. O congres-
so contou com a participação de 18 
convidados internacionais e traba-
lhou em parceria com a Endocrine 
Society (primeira vez) e com a Ame-
rican Association of Clinical Endocri-
nologists (pela segunda vez).

O CBEM se estendeu do dia 6, 
com os cursos pré-congresso, ao 
dia 9 de setembro. Os dois cursos 
movimentaram bastante o Centro 
de Convenções, enquanto os últi-
mos preparativos na montagem do 
evento principal aconteciam. 

Tanto o XII Workshop do Pé Dia-
bético quanto o 1st Joint Satellite 
Symposium SBEM / Endocrine Socie-
ty procuraram ter abordagens mais 
práticas. O resultado foi obtido, com 
salas cheias e uma grande interação 
com a platéia. O workshop, coordena-
do pelas doutoras Hermelinda Pedro-
sa (DF) e Geisa Macedo (PE), contou 
com a presença do Dr. Edward Jude 
– da Universidade de Manchester. 
Esta foi a primeira vez que a atividade 
aconteceu em um Congresso Brasi-
leiro de Endocrinologia. O curso teve 
uma plenária em homenagem à Dra. 
Laurenice Pereira Lima, sobre Pé His-
quêmico; a apresentação do conceito 

de calçados terapêuticos; e cinco au-
las práticas, na parte da tarde.

O 1st Joint Satellite Symposium 
SBEM / Endocrine Society foi aber-
to pelo Dr. Francisco Bandeira e Dra. 
Marisa César Coral. O Dr. Bandeira fez 
questão de parabenizar a Comissão 
Internacional – em especial à Dra. Va-
léria Guimarães, Dr. Amélio F. de Go-
doy-Matos e Dr. Thomaz Cruz - pelo 
trabalho que vêm realizando, tendo 
como um dos grandes resultados, a 
atividade dentro do CBEM. O Dr. John 
Bilezikian, representando a Endocri-
ne Society, não poupou elogios à pre-
sença brasileira a nível internacional. 
Grandes especialistas brasileiros e 
convidados internacionais compuse-
ram a grade de programação, como 
o presidente da AACE, Dr. Steven Pe-
tak, e o Dr. Paul Jenkins.

Cerimônia de Abertura – A abertura 
do 27º CBEM lotou o teatro Guara-
rapes, no Centro de Convenções. 
Aproximadamente dois mil congres-
sistas compareceram à cerimônia. 
Na ocasião, o Dr. Bandeira fez um pa-
norama histórico da SBEM Pernam-
buco, falando sobre outros grandes 
eventos já sediados no estado. No 
discurso da presidente da SBEM 
Nacional, Dra. Marisa César Coral, 
foi ressaltada a importância de uma 
gestão conciliatória e da divulgação 
de trabalhos dos endocrinologistas. 
Dr. Ruy Lyra, que presidirá a SBEM 
no biênio 2007/2008, falou sobre as 
linhas de trabalho que pretende co-
locar em prática na sua gestão.

Foram anunciados os contem-
plados na sexta edição do Prêmio 
Jovens Investigadores dos ABE&M, 
que tem como editor-chefe o Dr. 
Cláudio Kater. Veja nesta edição o 
resumo dos trabalhos vencedores.

Encerrando a cerimônia, subiu 
ao palco o grupo Maracatu Nação 

Pernambuco, que foi acompanhado 
pelo Balé Popular do Recife. A apre-
sentação trouxe ao público amostras 
do que é a cultura da região.

Um Mega Congresso – Foi um dos 
maiores eventos realizados pela So-
ciedade. Corredores lotados, porém 
climatizados. O Centro de Convenções 
foi especialmente preparado para dei-
xar o calor pernambucano do lado de 
fora. O estande da SBEM, localizado 
próximo à entrada do Teatro Guara-
rapes, foi ponto de encontro, local de 
diversas reuniões e onde ficaram as 
urnas para a votação para a presidên-
cia dos Departamentos. Encontros 
importantes como o dos membros da 
Comissão de Ética e o Conselho Fiscal 
também ocorreram na sala de reuni-
ões do estande, assim como as direto-
rias – a atual e a que assume em março 
de 2007, com o Dr. Ruy Lyra. 

Bem próximo, estiveram ainda 

outras entidades como a ABESO, 
AACE e Endocrine Society. 

Próximo ao estande da SBEM, 
um telejornal transmitia flashes dos 
principais acontecimentos; o jornal 
diário (na Central de Notícias) acom-
panhou os detalhes e momentos im-
portantes; enquanto o site da SBEM 
transmitia os debates científicos e 
questões administrativas, com re-
portagens todos os dias. No estan-
de da imprensa, a movimentação foi 

Dr. Bandeira e convidados internacionais
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mais de três mil Participantes em Recife
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de 20 jornalistas.

TEEM e CAAEP – As provas teóricas 
para obtenção do Título de Espe-
cialista em Endocrinologia e Meta-
bologia (TEEM) e do Certificado na 
Área de Atuação em Endocrinologia 
Pediátrica (CAAEP) foram realizadas 
no dia 8 de setembro. A lista com os 
27 aprovados no CAAEP e os 95 no 
TEEM foi divulgada na tarde do mes-
mo dia (inclusive no site da SBEM) da 
aplicação das provas. Como sempre 
acontece, foi um momento de muita 
expectativa e tensão. Os alunos se 
aglomeraram na frente do estande 
da SBEM, aguardando o resultado. 
Depois da divulgação, euforia para 
alguns e tristeza para outros. O 
percentual de aprovados, 65%, foi 
considerado muito bom, segundo a 
Comissão do TEEM, presidida pelo 
Dr. Francisco Bandeira. Os certifica-
dos provisórios foram entregues no 
dia seguinte, durante a Assembléia 
Geral. 

Reuniões Administrativas – A reunião 
do Conselho Deliberativo e a Assem-
bléia Geral foram as duas atividades 
administrativas mais importantes 
do congresso. Na reunião do CD foi 
escolhida a sede do CBEM em 2010, 
vencida pela Regional Rio Grande do 
Sul (veja reportagem nesta edição). 
Dois novos membros da Comissão 
do TEEM – Dra. Adelaide Rodrigues e 
Dr. Lúcio Villar – foram eleitos e deve-
rá ser composta uma comissão para 
ocupar a editoria dos ABE&M. Foi 
solicitado o registro em ata de uma 
menção sobre o brilhante trabalho, 
realizado pelo Dr. Cláudio Kater, que 
esteve à frente da revista nos últimos 
anos. O editor-chefe disse que estará 
à disposição do novo grupo editorial 
nesse momento de transição. “Sinto-
me orgulhoso do trabalho, mas sou 
a favor da renovação”, comentou. O 
grupo editorial será composto pelos 
doutores: Ana Claudia Latronico, An-
dré Reis e Edna Kimura.

Os valores da contribuição do 
quadro social e a apresentação das 

atas do Conselho Fiscal também fo-
ram itens abordados (que estão na 
área restrita do site da SBEM). 

A Assembléia Geral teve como 
principais atividades, as prestações 
de contas e a entrega dos certifica-
dos provisórios para os aprovados 
no TEEM e CAAEP. Toda essa docu-
mentação está à disposição dos as-
sociados (área restrita). O fato será 
informado via boletim eletrônico.

Encerramento – Para encerrar o 
maior evento da endocrinologia 
brasileira, a festa de confraterni-
zação lotou o Chevrolet Hall. Nas 
atrações, destaque para o show de 
Alceu Valença, que tocou músicas 
de várias épocas de sua carreira. O 
local foi ornamentado com bonecos 
gigantes e chapéus de frevo, tradi-
cionais do carnaval pernambucano. 
Os participantes vestiram uma cami-
seta especial e receberam máscaras 
e fantoches para curtir a noite. Um 
fechamento que acabou com as últi-
mas energias dos participantes. ●

Abertura do congressoDrs. Edward Jude e Hermelinda Pedrosa
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Alves da Silva, Renato Junger de 
Oliveira
Suplentes: Claudia Braga Monteiro A. 
Cardoso, Ana Claudia Borges do 
Carmo

Departamento de Metabolismo 
Ósseo 
Presidente: Marise Lazaretti Castro
Vice-Presidente: Luiz Henrique Maciel Griz
Diretores : Carolina Aguiar Moreira 
Kulak, Dalisbor Marcelo Weber Silva, 
João Modesto Filho, José Gilberto H. 
Vieira, Luiz Augusto Tavares Russo

Departamento de 
Neuroendocrinologia 
Presidente: Nina Rosa de Castro Musolino
Vice-Presidente: Mônica Roberto Gadelha
Diretores: Luciana Ansanelli Naves, 
Mauro Antônio Czepielewski
Marcello Delano Bronstein, Antônio 
Ribeiro de Oliveira Júnior
Renan Magalhães Montenegro
Suplentes: Manuel dos Santos Faria, 
Miriam da Costa Oliveira

Departamento de Obesidade 
Indicados Abeso

Fátima Corrêa Sandmann Afonso,
Josivan Gomes de Lima, Zuleika 
Salles Cozzi Halpern

Departamento de Tireóide 
Presidente: Léa Maria Zanini Maciel
Vice-Presidente: Edna Teruko Kimura
Secretário: Laura Sterian Ward
Membros: Rui Monteiro de Barros 
Maciel, Ana Luiza Silva Maia, Gisah 
Amaral de Carvalho, Meyer Knobel
Suplentes: Denise Pires de Carvalho, 
Carmen Cabanelas Pazos de Moura

o resultado das eleições, 
realizadas durante o 27o 

CBEM, foi divulgado após a apuração 
em Recife. Pela segunda vez na his-
tória da entidade, os sócios da SBEM 
puderam participar da escolha das di-
retorias dos Departamentos por meio 
de votos individuais. Durante dois 
dias, várias urnas estiveram disponí-
veis no estande da SBEM Nacional, 
montado no Congresso Brasileiro.

De acordo com o Dr. Airton Gol-
bert, presidente da Comissão de 
Eleições da SBEM, observou-se uma 
significativa ausência dos associa-
dos na votação. Ele acredita que nas 
próximas eleições a participação 
seja mais significativa

Confira as chapas eleitas:

Departamento de Adrenal  
e Hipertensão 
Presidente: Milena Caldato
Vice-Presidente: Tânia Mazzuco
Diretores: Ana Claudia Latrônico, 
Cláudio Kater, Lucila L. K. Elias, 
Margaret de Castro, Sonir R. 
Antonini

Departamento de Diabetes 
Presidente: Marcos Antonio Tambascia
Vice-Presidente: Saulo Cavalcanti 
da Silva
Secretário: Antonio Carlos Lerário
Relações Institucionais: Adriana Costa e 
Forti
Diretor EMC: Adolpho Milech
Captação de Recursos: Balduíno Tschiedel
Tesoureiro: José Egidio Paulo de Oliveira
Suplentes: Edgard D´Avila Niclewicz, 
Nelson Rassi

Departamento de Dislipidemia e 
Aterosclerose 
Presidente: Maria Teresa Zanella
Vice-Presidente: Thomaz Cruz
Diretor Rel. Institucionais: Bruno Geloneze
Diretor Cap. Recursos: Amélio Godoy-Matos
Diretor EMC: Antonio Roberto Chacra
Tesoureiro: Sandra Roberta Gouvea 
Ferreira
Secretário: Leão Zagury

Departamento de Endocrinologia 
Básica 
Presidente: Célia Regina Nogueira
Vice-Presidente: Francisco de Assis Neves
Tesoureiro: Ubiratan Fabres Machado
Secretária: Maria Tereza Nunes
Diretores: Doris Rosenthal, Vania Maria 
Corrêa da Costa, Celso Rodrigues 
Franci
Suplentes: Tânia Ortiga, Marisa Maria 
Dreyer

Departamento de Endocrinologia 
Feminina e Andrologia 
Presidente: Amanda Athayde
Vice-Presidente: Ricardo M. R. Meirelles
Diretora de Cursos: Ruth Clapauch
Tesoureira: Carmen Leal de Assumpção
Secretário: Alexandre Hohl
Diretoras: Dolores Perovano Pardini, 
Polimara Spritzer
Suplente: Andrea Noronha 

Departamento de Endocrinologia 
Pediátrica 
Presidente: Marília Martins Guimarães
Vice-Presidente: Maria Alice Neves 
Bordallo
Diretora: Angela Maria Spinola e Castro
Diretores: Carlos Alberto Longui, Maria 
Tereza Matias Baptista, Paulo César 

Novas Diretorias nos 
Departamentos da SBem
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A Comissão de Campanhas 
Públicas da SBEM Nacio-

nal, coordenada pelo Dr. Gustavo 
Caldas, que planejou três eventos 
este ano, com a colaboração de vá-
rios  Departamentos, aproveitou a 
realização do Congresso Brasileiro 
para divulgar algumas ações.

Uma das que chamou atenção foi 
a campanha sobre Diabetes, com o 
lançamento de um vídeo institucio-
nal, uma iniciativa do Departamento 
de Diabetes da SBEM, presidido pela 
Dra. Vivian Ellinger. A campanha faz 
parte da Divulgação das Metas e 
Conscientização da Importância do 
Controle do Paciente Diabético, com 
foco nas grandes mídias.

A idéia é a de que o filme seja 
veiculado em diversos canais de te-
levisão. Com 30 segundos, é apre-
sentado pela atriz Malu Mader e fala 
sobre a importância de ficar atento 
aos índices glicêmicos e primeiros 
sintomas do diabetes. A atriz usa 
uma camiseta com a logomarca da 
SBEM e sugere ao espectador que, 
no caso de qualquer dúvida quanto 
aos resultados dos exames, procure 
um endocrinologista.

 
Informação e Conscientização – Lan-
çadas em 31 de março, as campanhas 
de Diabetes e Tireóide têm o foco na 
informação e conscientização da po-

Informe Importante

CNA Prorroga Prazo

pulação leiga, visando a prevenção 
das doenças. Além destas, a de Valo-
rização do Endocrinologista, lançada 
em 2004, foi reativada com banners 
no site da SBEM Nacional e distribui-
ção do folheto explicativo sobre “O 
Que Trata o Endocrinologista”. Os 
associados interessados podem en-
trar em contato com a secretaria da 
Sociedade e solicitar grande quanti-
dade destes informativos para dei-
xar nos consultórios.

A Campanha Pública de Esclareci-

mento Sobre Doenças Tireoideanas 
também está com folheto informa-
tivo sendo distribuído, inicialmente 
aos médicos. Assim que for autoriza-
da, a campanha terá suas atividades 
educativas iniciadas junto ao público 
em geral. Ela tem a duração prevista 
de um ano e deve atingir as princi-
pais capitais do Brasil.

Segundo o Dr. Gustavo Caldas, 
haverá distribuição do material 
(folhetos explicativos, cartazes e 
bonés) para todas as Regionais da 
SBEM. O conteúdo do folheto está 
disponível no site da SBEM Nacional 
na área de Campanhas Públicas, em 
Comunicação.

Estas campanhas são nacionais, 
visando o esclarecimento da popula-
ção. O Dr. Gustavo Caldas informou 
que, este ano, estas campanhas se-
rão postas em prática em algumas 
Regionais. ●

A Comissão Nacional de Acredita-
ção (CNA), da Associação Médica 
Brasileira, prorrogou o prazo para 
a inscrição de eventos pontuados, 
referentes ao primeiro semestre 
de 2007. Os eventos devem ser 

submetidos à CNA até o dia 30 de 
novembro. 
A CNA lembra, também, que os 
eventos oficiais das regionais ou 
departamentos não necessitam de 
programação científica prévia. ●

Dr. Gustavo Caldas

Fo
to

: C
el

so
 P

up
o

 11no 60 - outubro de 2006



Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
R

e
P

o
R

tA
g

e
m

D ois prêmios foram entre-
gues a jovens pesquisado-

res durante o 27º CBEM, referentes 
a trabalhos publicados nos Arquivos 
Brasileiros de Endocrinologia & Me-
tabologia (ABE&M), em 2005. A en-
trega foi feita pelo editor-chefe da re-
vista, Dr. Cláudio Kater. Segundo ele, 
o espaço destinado pela comissão 
organizadora do evento à premiação 
é um reconhecimento da importân-
cia do ato, uma deferência ao editor 
e aos ABE&M e, principalmente, um 
incentivo ao jovem pesquisador na-
cional.

O Prêmio ABE&M - Prof. Tha-
les Martins, direcionado ao melhor 
trabalho na área de Endocrinologia 
Básica, ficou com o Dr. Alexander 
A. de Lima Jorge, da USP. O Prêmio 
ABE&M - Prof. Waldemar Berardi-
nelli, para o melhor trabalho na área 
de Endocrinologia Clínica, foi en-
tregue para a Dra. Karla F. S. Mello, 
também da USP. Cada pesquisador 
recebeu um diploma, acompanhado 
de um cheque de R$ 3 mil oferecidos 
pela revista.

A premiação aconteceu durante a 
cerimônia de abertura do Congres-
so, dia 6 de setembro, o que – segun-
do o Dr. Alexander – dá força para 
que novos alunos, residentes e pós- 
graduandos tenham vontade não só 
de fazer uma tese, mas de publicar 
e divulgá-la. Antigamente, era feita 
em uma cerimônia individual.

Para o Dr. Alexander, o prêmio 
é, acima de tudo, um incentivo para 
que os pesquisadores continuem 
enviando seus trabalhos para pu-
blicação nos Arquivos Brasileiros, 
“consolidando artigos tanto para a 
produção científica nacional quanto, 
mais adiante, a nível internacional”. 
Mesmo sendo um trabalho com po-
tencial para ser publicado em uma 
revista internacional, o autor fez 

Prêmios ABe&m 200�
questão de enviar para os ABE&M. 
“Acho importante divulgar e forta-
lecer os Arquivos Brasileiros. Desde 
que foram indexados, garantem que 
os trabalhos publicados nas suas 
edições sejam repercutidos mun-
dialmente”, completou.

Já a Dra. Karla Mello explicou 
que esse foi o último de uma série 
de prêmios que recebeu pela pesqui-
sa que vinha desenvolvendo em sua 
pós-graduação. “Foi um fechamento 
maravilhoso”, analisou a especialis-
ta. Além do prêmio dos ABE&M, a 
médica informou que já havia sido 
contemplada com prêmios da Socie-
dade Latino-Americana de Endocri-
nologia Pediátrica, Sociedade Euro-
péia de Endocrinologia Pediátrica, 
Endo Society e Congresso Paulista 
de Endocrinologia e Metabologia. 

Para a Dra. Karla Mello, essas 
premiações foram resultado de uma 
série de fatores, como a dedicação 
necessária que uma pesquisa exige 
e o trabalho de seu orientador, o Dr. 
Ivo Jorge Arnhold e de outros profis-
sionais como a Dra. Berenice Men-
donça, Dra. Ana Cláudia Latrônico e 
a Dra. Ana Eliza Bilerdeque.  

Resumos dos Trabalhos Premiados

efeito fundador da mutação 
e1�0splice no gene do receptor 
de hormônio de crescimento 
identificada em pacientes bra-
sileiros com insensibilidade ao 
gH. 
JORGE, Alexander A. de Lima, et al. 
Arq Bras Endocrinol Metab, Junho 
2005, vol.49, n.3.

Resumo: Estudamos o gene do receptor de 
hormônio de crescimento (GHR) de 6 pacien-
tes com síndrome de Laron (SL) provenientes 
de 4 famílias distintas. Os exons 2 a 10 foram 
amplificados por pares de primers intrônicos. 
Os produtos de PCR foram seqüenciados di-
retamente. Os 6 pacientes possuíam no exon 

6, codon 180, a troca GGA>GAA em homozi-
gose. Esta mutação não altera o aminoácido 
traduzido, porém cria um novo sítio de splice 
que causa a deleção de 8 aminoácidos do do-
mínio extracelular do GHR. Para avaliar um 
efeito fundador da mutação E180splice, os 
membros das 4 famílias foram genotipados 
para 4 regiões intragênicas polimórficas: a 
presença ou ausência do exon 3, dois poli-
morfismos de um único nucleotídeo presen-
tes nos exons 6 e 10 e o sítio polimórfico no 
intron 9. Todos os pacientes apresentavam o 
mesmo haplótipo destas 4 regiões. A muta-
ção E180exon foi descrita anteriormente em 
uma comunidade andina no sul do Equador 
descendente de espanhóis e também numa 
família judia de Israel. Nossas famílias com-
partilham o mesmo haplótipo do intron 9 ob-
servado nestes pacientes. Concluímos que a 
mutação E180exon é uma importante causa 
de IGH no Brasil e a presença do mesmo ha-
plótipo em nossos pacientes, nos pacientes 
equatorianos e israelenses com a mutação 
E180spli ce é forte indício do efeito fundador 
desta mutação. 

Síndrome de insensibilidade aos 
andrógenos: análise clínica, hor-
monal e molecular de �� casos. 
MELLO, Karla F.S., et al. Arq Bras 
Endocrinol Metab. Fevereiro 2005, 
v.49,  n.1.

Resumo: A síndrome de insensibilidade aos 
andrógenos (AIS) é uma doença com herança 
ligada ao cromossomo X que afeta pacientes 
com cariótipo 46,XY, nos quais há prejuízo to-
tal (forma completa, CAIS) ou parcial (PAIS) 
do processo de virilização intra-útero devido 
à alteração funcional do receptor de andró-
genos (AR). Apresentamos uma revisão da 
AIS e do AR com os dados clínicos, hormo-
nais e moleculares de 33 casos. Analisamos 
a região codificadora do gene do AR em 33 
pacientes de 21 famílias, com quadro clínico 
e hormonal sugestivo de AIS. Onze pacien-
tes (9 famílias) com diagnóstico de CAIS e 22 
pacientes (12 famílias) com diagnóstico de 
PAIS. Identificamos mutações no gene do re-
ceptor androgênico e a etiologia da síndrome 
de insensibilidade aos andrógenos em 86% 
das 21 famílias estudadas: 100% das famílias 
com insensibilidade completa aos andróge-
nos e 75% das famílias com insensibilidade 
parcial aos andrógenos. Identificamos 9 
mutações no AR descritas anteriormente 
na literatura (N705S, W741C, M742V, R752X, 
Y763C, R779W, M807V, R855C e R855H) e 
7 mutações foram descritas pela primeira 
vez nesta casuística (S119X, T602P, L768V, 
R840S, I898F, P904R e IVS3 – 60 G>A).
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Obesidade em Todos os Aspectos

A vanços científicos no com-
bate à obesidade foram 

discutidos no 10th International Con-
gress on Obesity (ICO 2006), realizado 
em setembro, em Sidney, na Austrália. 
O evento contou com cerca de 2.500 
pessoas e a presidência esteve a cargo 
do professor Paul Zimmet, consultor 
da Organização Mundial de Saúde e 
pesquisador das áreas de obesidade, 
diabetes e síndrome metabólica.

O tema “Obesidade e Gasto de 
Energia” foi abordado pelo profes-
sor Claude Bouchard, presidente da 
International Association for the Stu-
dy of Obesity (IASO). Segundo ele, a 
prevenção é muito melhor do que a 
cura e, por isso, deve-se ficar atento 
às pessoas que estão saindo de seu 
peso normal, antes que cheguem a 

ficar obesas. 
Outro destaque foi o relato do pro-

fessor Yuji Matsuzawa, da Universi-
dade de Osaka, Japão. O especialista 
falou sobre a importância da distribui-
ção da gordura corporal para a ocor-
rência de doenças crônicas, reportan-
do-se a pesquisas que reforçaram o 
papel fisiopatológico do tecido adipo-
so visceral para a síndrome de resis-
tência à insulina.

Um dos brasileiros presentes foi o 
Dr. Walmir Coutinho, coordenador do 
Grupo de Especialidades para o Trata-
mento da Obesidade. De acordo com 
o especialista, pela primeira vez, foi 
apresentado o resultado do estudo 
SOS de Cirurgia Bariátrica, com ín-
dices de mortalidade menor para o 
obeso. ●

IDF 2006: Último Prazo

Até o dia 15 de novembro é possível 
efetuar as inscrições prévias para o 
Congresso Mundial de Diabetes, or-
ganizado pela International Diabe-
tes Federation (IDF). Após esta data, 
apenas serão aceitas inscrições no 
local. A ficha de inscrição está no 
site oficial do congresso (www.
idf2006.org). Entretanto, o prazo 
para pagamento da taxa por pesqui-
sadores, que enviaram trabalhos, se 

encerrou em 15 de setembro.
O evento – que acontecerá em 

Cape Town, na África do Sul, de 3 
a 7 de dezembro  – tem sua progra-
mação científica dividida em sete 
grupos temáticos: Ciência Básica; 
Avanços Clínicos; Educação e Cui-
dados; Organizações de Saúde; Epi-
demiologia e Saúde Pública; Viven-
do com o Diabetes; e Diabetes na 
África. A programação completa 
também está disponível no site do 
congresso. ●

Resultados do EASD

No mês de setembro aconteceu, 
na Dinamarca, o Annual Meeting 
da EASD (European Association 
for the Study to Diabetes). A edi-
ção selecionou 1.250 trabalhos, 
disponíveis no site do evento.

Um dos simpósios mais aguar-
dados foi sobre o Estudo DREAM 
(Diabete Reductic Assessment 
with Ramipril and Rosiglitazone 
Medication) - o mais recente re-
lacionado à redução da progres-
são do diabetes tipo 2. De acordo 
com o Dr. Balduíno Tschiedel, da 
Comissão de Comunicação Social 
da SBEM e que esteve presente 
ao congresso, uma das substân-
cias pesquisadas “não interferiu 
na questão da progressão do pa-
ciente com má tolerância à glicose 
ou com glicemia de jejum altera-
da para diabetes mellitus (ou con-
tribuiu muito pouco).” Enquanto a 
outra “diminuiu em até 60% a pro-
gressão para o diabetes, com al-
guns efeitos colaterais indesejá-
veis, como edema periférico e in-
suficiência cardíaca”. Desta for-
ma, “avaliando a relação custo-
benefício, o melhor é mesmo con-
tinuar com a conhecida propos-
ta da mudança do estilo de vida, 
cujos benefícios são bem conhe-
cidos”, concluiu o Dr. Balduíno. ●
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Curso de Imersão

D iabetes Mellitus é o tema do oi-
tavo módulo do Curso de Imer-

são em Endocrinologia Pediátrica. 
O curso vem sendo realizado, desde 
março, nas cidades de Santa Cata-
rina, São Paulo e Rio de Janeiro. Os 
módulos são independentes e têm 
a duração de um dia. As inscrições 
são gratuitas para sócios SBEM e 
devem ser feitas nas respectivas 
Regionais.

Coordenado pelo Dr. Paulo César 
Silva, o módulo de diabetes aconte-
ce nos dias 7 (SC), 21 (SP) e 28 (RJ) 
de outubro. Esta é uma realização 
do Departamento de Endocrinolo-
gia Pediátrica - presidido pela Dra. 
Marília Martins Guimarães - e tem, 
ao todo, dez módulos. O conteúdo 
dos módulos anteriores pode ser 
acessado na área restrita do site da 
SBEM Nacional, exclusivo para só-
cios quites.

Diabetes e Coração

Nos dias 7 e 8 de outubro será 
realizado um evento de atuali-

zação em Diabetes na Cardiologia. 
Dirigido a endocrinologistas e car-
diologistas, o “DiaCor 2006: Diabe-
tes e Coração” é uma realização do 
Núcleo de Diabetes InCor, com os 
professores Bernardo Leo Wajchen-
berg, Roberto Barcellos Betti, Anto-
nio Carlos Lerário e Sérgio Ferreira 
de Oliveira.

O evento acontece no Hotel Blue 
Tree Conventions, São Paulo, e tem 
vagas limitadas. Sócios da SBEM, 
SBD e SOCESP pagam R$100. 

Novas Datas

O Curso Itinerante de Atualiza-
ção em Diabetes, promovido 

pelo Departamento de Diabetes da 
SBEM, teve algumas datas modifi-
cadas. O curso conta pontos para a 
revalidação do TEEM. Confira o novo 
calendário:
• 7 de Outubro: Vitória, ES
• 14 de Outubro: Fortaleza, CE (a 

confirmar)
• 18 de Novembro: Mogi das Cru-

zes, SP
• João Pessoa, PB: data a ser defi-

nida.

tH na menopausa

O Departamento de Endocrino-
logia Feminina e Andrologia 

(DEFA) realiza o II Simpósio de Atu-
alização em Terapia Hormonal na 
Menopausa para Endocrinologistas 
no dia 21 de outubro. Com apoio da 
SBEM Regional São Paulo, o simpó-
sio é coordenado pela Dra. Dolores 
Pardini.

Novos conceitos de Terapia Hor-
monal (TH); Relação da TH com 
coração, ganho de peso, aparelho 
geniturinário; Doses, esquemas 
terapêuticos e alternativos; Sexua-
lidade e reposição androgência na 
menopausa; Menopausa e síndrome 
metabólica são os principais temas 
do encontro.

O valor de inscrição para sócios 
da SBEM é de R$120. Estudantes, re-
sidentes e pós-graduandos pagam 
R$100. O evento acontece, das 8h 
às 18h, no Green Place Flat (Rua Dr. 
Diogo de Faria, 1201 – Vila Mariana, 
SP). Os participantes acumulam três 
pontos na revalidação do TEEM.

Neuroendocrinologia

O Complexo Hospitalar da Santa 
Casa de Porto Alegre organiza 

o II Simpósio Gaúcho de Neuroen-
docrinologia e o 5º Evento Anual 

do Centro de Neuroendocrinologia, 
para os dias 10 e 11 de novembro. 
Coordenado pelas doutoras Miriam 
da Costa Oliveira e Júlia F.S. Pereira 
Lima, o encontro tem vagas limita-
das e acontecerá no Anfiteatro Hugo 
Gerdau, na Santa Casa.

A programação preliminar está 
disponível no site da Santa Casa 
(www.santacasa.tche.br). Informa-
ções e inscrições podem ser realiza-
das com a equipe do Complexo Hos-
pitalar, que fica na Rua Prof. Annes 
Dias, 285, Centro, Porto Alegre.

encontro Anual

O Hotel Portobello Resort & Sa-
fári, em Mangaratiba, será o 

ponto de encontro dos Ex-Alunos e 
atuais Residentes do Instituto Esta-
dual de Diabetes e Endocrinologia 
Luiz Capriglione (IEDE). O XXXV 
Encontro Anual do IEDE acontecerá 
entre os dias 8 e 10 de dezembro com 
o tema “Endocrinologia: Da Criança 
ao Quase Adulto”. O homenageado 
com o Prêmio José Schermann 2006 
é o pediatra Dr. Pedro Collett-Sol-
berg, do Rio de Janeiro. Pioneiro na 
Endocrinologia Pediátrica, ele fará a 
sua conferência às 17h do dia 8.

A programação completa, tarifas, 
opções de lazer e condições do ho-
tel, além da ficha de inscrição, estão 
disponíveis no site da ASSEX (www.
assex.org.br). As inscrições para o 
evento são gratuitas para sócios em 
dia com a anuidade da ASSEX. Só-
cios não quites ou não-sócios paga-
rão R$100. ●
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Data: 21 a 23 
Local: Grécia, Atenas 
Site: www.enea2006.com

● World Congress on Controversies in 
Obesity, Diabetes and Hypertension 
(CODHy)

Data: 26 a 29
Local: Berlim, Alemanha
Site: www.codhy.com

● IV Simpósio Estadual de Diabéticos 
e III Curso de Atualização para 
profissionais multidisciplinares

Data: 28 
Local: Hotel Canto do Sol, Vitória, ES 
E-mail: sbemes@sbem.org.br
Tel.: (27) 3200-3488

NovemBRo

● Workshop da Sociedade Brasileira 
de Endocrinologia e Metabologia-RS: 
Tratamento da Acromegalia 
Data: 5

Local: Porto Alegre, RS
E-mail: contato@ccmeventos.com.br
Tel.: (51) 3028-3878

● II Simpósio Gaúcho de 
Neuroendocrinologia 
Data: 10 e 11

Local: Porto Alegre, RS 
E-mail: eventos@santacasa.tche.br
Tels.: (51) 3214-8504 e 3214-8385

● Imersão em Endocrinologia Pediátrica 
/ Doenças Endócrinas e Síndromes 
Genéticas

Datas: 11, 25 e 18
Locais: Santa Catarina, São Paulo e Rio de 
Janeiro

Informações: SC – (48) 3251-9091
 SP – (11) 3822-1965
 RJ – (21) 2579-0312

● Simpósio de Atualização SBD/ABESO

Data: 18
Local: The Royal Palm Plaza Resort, 
Campinas, SP
Site: www.diabetes.org.br
E-mail: eventos@vertical.com.br

● Curso Itinerante de Atualização em 
Diabetes

Data: 18
Local: Mogi das Cruzes, SP
Site: www.sbem.org.br

● VIII Seminário de Atualização de 
Diabetes e Hipertensão do Distrito 
Federal 

Data: 23 e 24
Local: Brasília, DF 
E-mail: adbbrasilia@terra.com.br 
Tels.: (61) 3244-2129 e 3244-9119 

● 2do. Congreso Nacional de 
Endocrinologia Pediatrica y de la 
Adolescencia

Data: 29/11 a 1/12
Local: Havana, Cuba 
E-mail: endoped@infomed.sld.cu
 

DeZemBRo

● Imersão em Endocrinologia Pediátrica / 
Doenças Metabólicas

Datas: 2, 9 e 16
Locais: Santa Catarina, São Paulo e Rio de 
Janeiro
Informações: SC – (48) 3251-9091
 SP – (11) 3822-1965
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● Simpósio de Atualização em Síndrome 
Metabólica

Data: 06
Local: Auditório do Hotel Senac, Vitória, ES
E-mail: sbemes@sbem.org.br
Tel.: (27) 3200-3488

● Imersão em Endocrinologia Pediátrica / 
Diabetes Mellitus

Datas: 7 (SC) e 28  (SP e RJ)
Locais: Santa Catarina, São Paulo e Rio de 
Janeiro
Informações: SC – (48) 3251-9091
 SP – (11) 3822-1965
 RJ – (21) 2579-0312

● DiaCor 2006 - Diabetes e Coração

Data: 7 e 8 
Local: Hotel Blue Tree Convention, Ibira-
puera, São Paulo, SP 
Site: www.growup-eventos.com.br/
diacor2006.html
Sócios SBEM, SBD e Socesp pagam R$ 100

● Endocrinologia em 1 Dia

Data: 21
Local: IEDE, Rio de Janeiro, RJ
Site: www.assex.org.br
E-mail: posgrad@iede.rj.gov.br
Tels.: (21) 2224-8587, 2507-3713 e 2507-3706

● II Simpósio de Atualização em 
Terapia Hormonal na Menopausa para 
Endocrinologistas

Data: 21
Local: Green Place Flat, São Paulo, SP 
Tels.: (11) 3208-5546 e 3277-3293

● 12th Meeting of the European 
NeuroEndocrine Association
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A cidade de Gramado, no Rio 
Grande do Sul, venceu as 

eleições para a realização do Con-
gresso Brasileiro de Endocrinologia 
e Metabologia no ano de 2010. Curi-
tiba e Goiânia também eram cidades 
candidatas. A apresentação da pro-
posta e eleição do local para o Con-
gresso da SBEM aconteceu durante a 
Reunião do Conselho Deliberativo da 
Sociedade, em setembro, em Recife. 
É importante lembrar que em 2008, o 
CBEM acontecerá em conjunto com o 
International Congress of Endocrino-
logy (ICE), no Rio de Janeiro.

A cidade de Goiânia, representa-
da pelo Dr. Nelson Rassi, abriu mão 
da disputa para sediar o congresso 
de 2010 em favor da Regional Rio 

Grande do Sul. A concorrência con-
tabilizou 42 votos para Gramado e 32 
a favor de Curitiba.

O Dr. Rogério Friedman, atual 
presidente da SBEM Regional RS, 
informou sobre os benefícios da re-
gião e vantagens para a estruturação 
do evento:

• Gramado é uma cidade acostu-
mada a receber grandes eventos, 
como o Festival de Cinema de 
Gramado. É um local de sucesso 
comercial.

• 25 mil leitos na rede hoteleira, in-
cluindo a Região do Vale dos Vi-
nhedos.

• Centro de Convenções para 7.000 
pessoas, com salas customizadas 

de 50 a 3.000 lugares. 
• Centro de Convenções com parte 

do custo financiado pela rede ho-
teleira da cidade.

• Transporte dos congressistas sem 
custo, durante o evento, financia-
do pela rede de restaurantes.

• Apoio dos Governos Estadual e 
Municipal.

• Local para atividades sociais com 
capacidade para 5.000 pessoas. ●

gramado Será Sede do Congresso 
Brasileiro em 2010

Foto: Alexandre Fagundes 
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