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Webmeeting Consolida
o Programa de EMC

● SBEM dá um importante passo na consolidação do programa
de Educação Médica. O primeiro Webmeeting aconteceu em
agosto e a agenda de atividades está pronta até 2008. O objetivo
deste evento online é levar atualização científica aos sócios da
Sociedade em todos os lugares do país. Págs. 8

● Consenso
Departamento de Tireóide publica
Consenso Brasileiro sobre Nódulos
de Tireóide e Câncer Diferenciado de
Tireóide. O documento está publicado nos ABE&M.
Pág. 5

● Obesidade e Diabetes
Depar tamentos de Obesidade
(ABESO) e Diabetes (SBD) realizam
eventos de grande repercussão científica tanto no meio científico quanto
na grande imprensa.
Pág. 6

● Novas Lideranças
Comissão de Novas Lideranças realiza um trabalho intensivo e repleto
de inovações, estreitando relações
entre os jovens endocrinologistas e
a SBEM.
Pág. 11
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Estatutos: Consulta
Pública

A

SBEM colocou os Estatutos e
Regimentos em Consulta Pública. Os associados quites com a
Sociedade puderam enviar suas
sugestões entre os dias 6 de julho
e 6 de outubro. A última atualização
dos Estatutos foi feita em 2003, após
semanas de trabalho. A Diretoria Nacional reunirá as sugestões e montará a versão final da atualização 2007,
que será votada na próxima reunião
do Conselho Deliberativo, durante o
II CBAEM.

C

om base em uma recomendação da Associação Médica
Brasileira (AMB), a SBEM realizará,
em caráter excepcional, um exame
único de suficiência direcionado aos
médicos que ainda não têm Título
de Especialista e estão formados há
pelo menos 15 anos. Esta resolução
foi publicada no site da SBEM, em
29 de agosto de 2007, assinada pelos
doutores Ruy Lyra (Presidente SBEM
Nacional) e Francisco Bandeira (Presidente da Comissão de Título de Especialista).
A decisão da realização desta
prova foi tomada em conjunto pelos
membros da Diretoria atual, da Comissão do TEEM e pelos últimos cinco Presidentes da Sociedade. Estes
membros se reuniram e realizaram
uma votação, cujo resultado foi favorável à realização do exame. A prova
deverá ocorrer durante o Congresso
Brasileiro de Atualização em Endocrinologia e Metabologia (CBAEM),
na cidade de Maceió, no dia 23 de
novembro próximo. O edital foi publicado no site em 03/10. Inscrições
de 15 a 30 outubro.

Revistas Internacionais

A

SBEM Nacional assinou seis
publicações científicas internacionais, que estão disponíveis
desde o dia 15 de julho. Para acessar os periódicos online, o médico
deverá entrar pela área restrita do
site da SBEM, com login e senha, e
clicar em “revistas Científicas”. As
publicações disponíveis são: Clinical Endocrinology, Current Opinion
in Endocrinology, Diabetes & Obesity, Diabetes Care, The Endocrinologist, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism e Endocrine
Reviews.

Blog da SBEM

O

espaço virtual para discussões
científicas da SBEM (http://
blog.endocrino.com.br) ultrapassou 35.500 visitas. O blog é utilizado
para publicação de artigos científicos, com temas da endocrinologia
que gerem discussões entre os especialistas. Os interessados em enviar artigos próprios, para publicação no blog, devem encaminhá-los
para o email info@endocrinologia.

Assembléia Geral

A

SBEM avisa a seus associados sobre a Assembléia Geral Ordinária, que será realizada
no dia 22 de novembro, às 13h45,
durante o II Congresso Brasileiro de Atualização em Endocrinologia e Metabologia (CBAEM).
Veja no site da SBEM o edital de
convocação. O Conselho Deliberativo também terá reunião, que
está marcada para o dia 21 de
novembro, às 13h30. n
Foto: Vinko Murko

Prova Excepcional

org.br. Os textos são analisados e,
só depois, liberados ou não para publicação. Atualmente este espaço é
gerenciado pela Comissão de Novas
Lideranças. A participação é exclusiva de médicos, porém o público-leigo tem acesso à leitura do conteúdo.
Participe você também com inclusão
de comentários e mantenha-se atualizado. n
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m nossa primeira reunião
no Rio de Janeiro, assim
que assumimos a direção da SBEM
Nacional, fizemos muitos planos, traçamos metas audaciosas e projetamos algumas iniciativas que dependeriam de um esforço coletivo para
que se concretizassem. Apostamos
e estávamos certos. A SBEM hoje é
uma entidade cada vez mais unida e
sabe que pode contar com o apoio
das Regionais, Departamentos, Comissões, parceiros e todos que estão
envolvidos com o crescimento da entidade.
Os sócios, que vêm acompanhando de perto as atividades realizadas,
devem ter ficado orgulhosos, assim
como nós, quando o primeiro Webmeeting entrou no ar em agosto. A
expectativa era muito grande, mas
estávamos rodeados de pessoas que
acreditavam no projeto tanto quanto nós. Foi um sucesso, como vocês
poderão ler na reportagem desta
edição. Nosso primeiro, e talvez o
mais difícil, desafio estava ultrapassado e com excelentes perspectivas
futuras. No nosso site está publicada
a agenda dos eventos online e convidamos a todos que não deixem de
aproveitar essa excelente oportunidade de atualização.
Outro projeto, que saiu do papel
dentro do prazo estimulado, foi o
acesso a periódicos online, através
da área restrita do site da SBEM. São
sete publicações de grande importância científica internacional, com
conteúdo liberado para os associados quites com as anuidades.
Com estas duas iniciativas, muitos sócios regularizaram o pagamento das anuidades e isso só traz benefícios à SBEM. Essa adimplência já

foi observada quando comparamos
com os relatórios financeiros da gestão anterior e continua crescendo de
forma significativa. Esta atitude dos
associados mostra que existe um espírito de credibilidade nas ações da
nossa sociedade.
Outro fato extremamente positivo é a aproximação das Sociedades
Irmãs. Além da presença e do apoio
em grandes congressos, os sites da
SBEM, ABESO e SBD agora têm banners iguais, mostrando o trabalho
em conjunto da entidade.
Os Departamentos estão unidos e
trabalhando intensamente. Vale lembrar, também que, na nossa primeira
reunião, foi traçado um cronograma
de trabalho mensal, onde cada Departamento seria responsável por
munir o site e as assessorias de comunicação com informação sobre o
seu próprio assunto. Até agora, em
todos os meses cumprimos prazos.
Várias metas ainda estão em fase
de desenvolvimento e acertos, mas
é nítido o empenho. Uma das próximas tarefas é o II CBAEM, onde importantes decisões e debates acontecerão. Além da reunião do Conselho Deliberativo e Assembléia, será
realizada mais uma prova para obtenção do Título de Especialista.
Não poderíamos encerrar, sem
fazer um agradecimento especial
ao trabalho da Comissão de Educação Médica Continuada e das Novas
Lideranças, sendo que esta última
abre caminho para futuros líderes
da nossa SBEM.
Um forte abraço,
Ruy Lyra
Presidente da SBEM Nacional
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Prevalência de Tireoidite Crônica de Hashimoto em População Urbana
da Grande São Paulo: A Influência de Excessivo Iodo Nutricional
Rosalinda Y. A. Camargo,
Eduardo K. Tomimori
e Geraldo Medeiros-Neto*

O

iodo nutricional é um fator importante no sentido
de se a avaliar o risco para moléstias
da glândula tireóide. No passado, a
Deficiência Crônica de Iodo predominava em países emergentes, causando danos irreparáveis ao feto e ao
recém-nascido, com possíveis lesões
cerebrais, além de induzir bócio e/ou
hipotireoidismo. Na América do Sul o
relato recente de Pretell e cols (1) indica que houve extraordinário avanço
no combate à Deficiência de Iodo, podendo-se afirmar que a vasta maioria
dos países sul-americanos apresentam políticas públicas de iodação do
sal adequadas, fornecendo o indispensável halogênio a toda população
através de sal iodado.
No entanto, no mesmo trabalho (1)
confirma-se que o Chile e o Brasil
apresentam elevados níveis de ioduria (>300µg/L de urina) compatíveis
com excesso de iodo nutricional. Segundo o Comitê de Nutrição da Organização Mundial de Saúde, níveis de
excreção urinária de iodo superior a
300µg/L por dia levam a maior risco
de tireoidite crônica auto-imune (população adulta) e hipertireoidismo
em indivíduos idosos.
Muito recentemente Teng e cols (2)
relatam pesquisa sobre prevalência
de Tireoidite crônica auto-imune em
três províncias da China. A província
1, com deficiência crônica de iodo (ioduria abaixo de 100µg/L); a província
2, com nível adequado de ingestão
de iodo (ioduria mediana ao redor
de 200µg/L); e a província 3, com excessivo consumo nutricional de iodo
(ioduria superior a 600µg/L).
Após 5 anos, nestas condições de

ingesta de iodo, notou-se que a Província 3 exibia prevalência de 14,9%
de Tireoidite de Hashimoto (comparativamente a 2,1% na Província
1 de baixa ingestão de halogênio).
A conclusão parece clara: excessivo
consumo de iodo é fator permissivo
para que indivíduos geneticamente
suscetíveis apresentem o fenômeno de auto-imunidade dirigido contra antígenos da glândula tireóide,
resultando em Tireoidite Crônica,
progressivamente conduzindo à
destruição de folículos e eventual
Hipotireoidismo.
Nosso grupo publicou, muito recentemente, pesquisa populacional
em municípios vizinhos à Capital do
Estado de São Paulo, visando avaliar
a prevalência de Tireoidite Crônica
de Hashimoto. (3)
As áreas de cada município foram
sorteadas, as vias públicas escolhidas aleatoriamente e os números das
residências unifamiliares sorteadas.
Os indivíduos participantes optaram
por participar do estudo voluntariamente. O critério de diagnóstico de
tireoidite crônica auto-imune foi baseado em:

6,5% de pacientes já com Hipotireoidismo associado. A Tireoidite crônica auto-imune era cerca de 5 vezes
mais prevalente em mulheres comparativamente a homens.
O valor mediano da excreção
de iodo urinário foi de 306,4mcg
Iodo/L. Cerca de 59% dos indivíduos testados apresentavam ioduria
acima de 301mcg de iodo/L. Não
houve correlação positiva e significativa entre os valores individuais
de ioduria e a presença de Tireoidite crônica. A interpretação seria
que a ioduria presente e atual não
exclui excesso de iodo nutricional
no passado (1998-2004), o qual, por
sua vez, seria o fator ambiental mais
importante, pela sua intensidade e
duração, para elevar a prevalência
de tireoidite crônica. Concluímos
que níveis elevados de adição de iodato de potássio ao sal (40 a 100mg
I/Kg de sal) de 1998 a 2003 poderiam
ter efeito permissivo no sentido de
elevar substancialmente a prevalência de Tireoidite crônica auto-imune
em indivíduos geneticamente susceptíveis. n
Referências:

1. Presença de características ultrasonográficas de hipoecogenicidade pronunciada (grau 3 ou 4).
2. Níveis séricos de anticorpos antiTPO positivos.
3. Hipotireoidismo foi definido por
TSH > 5mUI/L e T4 Livre abaixo de
0,90ng/dL.
4. Todos os pacientes coletaram
amostra casual de urina para dosar iodo.

1. Pretell E A, Delange f, Hustalek U, Corrigliano S et al: Iodine nutrition improves
in Latin America. Thyroid 2004; 14:590599.
2. Teng W, Shan Z, Teng X, Guan H et al. Effect of iodine intake on thyroid diseases in
China. N Engl J Med 2006; 354:2783-93.
3. Camargo RYA, Tomimori EK, Neves SC,
Knobel M, Medeiros-Neto G. Prevalence
of chronic autoimmune Thyroiditis in the
urban area neighboring a Petrochemical
complex and a control area in Sao Paulo,

Os resultados obtidos em 829
indivíduos examinados indicaram
a elevada prevalência de Tireoidite
crônica de Hashimoto (17,9%), com

Brazil. Clinics 2006; 6(4):307-312.
*Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo.
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Departamento de Tireóide
Publica Consenso

O

s doutores Ana Luiza Maia,
Laura Ward, Gisah Carvalho, Hans Graf, Rui Maciel, Lea Zanini
Maciel, Pedro Wesley e Mario Vaisman - membros do Departamento de
Tireóide da SBEM - se uniram para
desenvolver o Consenso Brasileiro
sobre Nódulos de Tireóide e Câncer Diferenciado de Tireóide. O documento está publicado nos Arquivos Brasileiros de Endocrinologia &
Metabologia, edição 51/5, de julho
de 2007, com 26 páginas. O conteúdo também está indexado nos sites
SciELO (www.scielo.br) e no PubMed
(www.pubmed.gov).
De acordo com a Dra. Laura Ward,
ele foi realizado em quatro etapas.
“Primeiro foram selecionados os
membros da SBEM com profundo conhecimento sobre o assunto, a partir
do número de publicações indexadas
destes membros e de sua atuação na
área. Em seguida, foram escolhidos
os pontos mais importantes a serem
discutidos, encaminhados a estes
membros para que desenvolvessem
o assunto, baseando-se na literatura
mais recente a respeito. Foi, também,
realizada uma reunião presencial, em
que todos opinaram sobre todo material coletado”, relatou Dra. Laura.
Em seguida, ela e a Dra. Ana Luiza
Maia redigiram a apresentação final
do consenso e, finalmente, o texto final foi submetido online à apreciação
de todos e oferecido para publicação
nos ABEM. “No total, creio que demoramos cerca de 10 meses trabalhando para atingir este consenso”,
declarou a especialista.
Este é o primeiro consenso publicado pela SBEM. Segundo a Dra. Laura, existem vários consensos – americano, europeu, da Ásia-Oceania,
etc. – mas é fundamental que os en-

docrinologistas brasileiros utilizem a
literatura e comparem os consensos
para estabelecer normas e diretrizes
a serem aplicadas no Brasil.
“A exemplo de outras sociedades
internacionais, estamos estabelecendo parâmetros para o diagnóstico e
a conduta de patologias importantes
em nosso meio. Esperamos ter outros em breve, em particular sobre o
diagnóstico e a conduta no carcinoma medular, que já está programado
para ser realizado pelo Departamento
de Tireóide. Queremos que o consenso seja divulgado de todas as formas
possíveis”, finalizou a Dra. Laura.
Tópicos Abordados – O consenso foi
desenvolvido com base em perguntas e engloba os seguintes assuntos:
• Quando avaliar o nódulo da tireóide?
• Quais exames laboratoriais devem ser solicitados?
• Qual o papel dos exames de imagem na
avaliação da doença nodular tireoideana?
• Qual o papel da punção aspirativa com
agulha fina?
• Quais as diferenças no manejo dos nódulos
tireideanos na gravidez ou na infância?
• Existe indicação para o tratamento medicamentoso no manejo do nódulo tireoideano?
• Como deve ser o seguimento dos nódulos
com citologia benigna?
• Qual a conduta na avaliação de nódulos no
bócio multinodular?
• Manejo do paciente com carcinoma diferenciado da tireóide
• Estadiamento e avaliação de risco précirurgia
• Avaliação de risco após a cirurgia
• Doença metastática
• Metástases à distância: Considerações
gerais
• Perspectivas
• Manejo do paciente com nódulo da tireóide
• Manejo do paciente com carcinoma diferenciado da tireóide n

Resumo do Consenso*

“O

s nódulos tireoidianos
constituem a principal
manifestação clínica de uma série
de doenças da tireóide, com uma
prevalência de aproximadamente
10% na população adulta. O maior
desafio é excluir o câncer da tireóide, que ocorre em 5 a 10% dos casos. Os carcinomas diferenciados
respondem por 90% dos casos de
todas as neoplasias malignas da
tireóide. A maioria dos pacientes
com carcinoma diferenciado apresenta, geralmente, um bom prognóstico quando tratada adequadamente, com índices de mortalidade
similares à população geral. No entanto, alguns indivíduos apresentam doença agressiva, desafiando
o conhecimento atual e ilustrando
a complexidade do manejo dessa
neoplasia. No presente trabalho,
reunimos 8 membros do Departamento de Tireóide da Sociedade
Brasileira de Endocrinologia & Metabologia, para elaborarmos, por
consenso, as diretrizes brasileiras
no manejo dos nódulos tireoidianos e do câncer diferenciado da tireóide. Os membros participantes
representam diferentes Centros
Universitários do Brasil, refletindo
diferentes abordagens diagnósticas e terapêuticas. Inicialmente,
cada participante ficou responsável pela redação de determinado
tema a ser enviado ao Coordenador, que, após revisão editorial e
elaboração da primeira versão do
manuscrito, enviou ao grupo para
sugestões e aperfeiçoamentos.
Quando concluído, o manuscrito
foi novamente enviado e revisado
por todos. A elaboração dessas diretrizes foi baseada na experiência
dos participantes e revisão pertinente da literatura”.

* Reprodução do texto publicado nos ABE&M.
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Obesidade Reuniu 2 Mil
Pessoas em São Paulo
O

XII Congresso Brasileiro
de Obesidade e Síndrome
Metabólica (CBOSM 2007) reuniu
aproximadamente dois mil congressistas no Hotel Transamérica, em São
Paulo, de 16 a 19 de agosto de 2007.
Organizado pelo Departamento
de Obesidade da SBEM, sob a responsabilidade da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade
e Síndrome Metabólica (ABESO) –
cujo presidente é o Dr. Henrique Suplicy -, o evento teve como principais
assuntos: as terapias baseadas em
dietas, abordando abusos e nutrição
indicada no tratamento clínico e cirúrgico da obesidade; o panorama
nacional da obesidade, incluindo-a
como problema de saúde pública; o
tratamento da obesidade infantil; a
insulinoterapia para tratamento de
pacientes obesos com diabetes; e
outros.
A comissão recebeu 270 trabalhos. Destes, 232 foram aceitos e 40
selecionados para apresentações
orais. A novidade desta edição foi
a criação do Prêmio Jovem Investigador, nas áreas Clínica e Básica.
Os doutores Renato Di Dio e Amélio
Godoy-Matos foram homenageados
por suas contribuições no tratamento da obesidade no país.
De acordo com os dados apresentados no congresso, por vários
palestrantes, o grande problema da
obesidade foi o fato de ter se tornado
uma epidemia. Em 20 anos, a prevalência em crianças e adolescentes,
por exemplo, aumentou de 4,1% para

13,9%. O tratamento da obesidade
nessa faixa etária, segundo os médicos, também deve englobar cuidados com a alimentação, prática de
atividades físicas e medicamentos.
A cobertura do evento está no site da
ABESO (www.abeso.org.br) .
Restrições Calóricas – Palestrantes estrangeiros estiveram no Congresso, abordando temas atuais e
interessantes. O Dr. Eric Ravussin,
dos Estados Unidos, apresentou as
relações de uma alimentação com
redução calórica e a longevidade.
Até o momento foram constatados
benefícios apenas em estudos com
animais, devido à facilidade de conduzir uma vida inteira com restrições
calóricas. Segundo o especialista,
“ensaios clínicos com seres humanos precisariam ser feitos por mais
de cem anos. No caso dos animais é
fácil controlar a quantidade, periodicidade e qualidade dos alimentos
ingeridos”.
Já o dinamarquês, Dr. Arne Astrup - grande pesquisador na área de
dietas - afirmou que, independente
do tipo de dieta escolhida, o que vale
é a redução nas calorias ingeridas.
E o consumo de frutas, verduras,
grãos e alimentos ricos em cálcio e
chocolate deve ser estimulado. Em
relação ao chocolate, ele apresentou estudos que mostram o alimento (quando escuro e amargo) como
aliado. Comparando pessoas que
ingeriram chocolate amargo com o
tradicional, ao leite, o primeiro gru-

po apresentou menos fome nas 24
horas seguintes.
Tratamento Cirúrgico – As cirurgias,
como opção de tratamento da obesidade, tiveram bastante destaque
nesta edição. Atualmente são realizadas mais de 25 mil cirurgias de
redução do estômago, por ano, no
Brasil. Destas, 5 mil são feitas pelo
SUS (Sistema Único de Saúde).
O Dr. Arthur Belarmino Garrido
Junior, especialista em Cirurgia do
Aparelho Digestivo, apresentou os
três métodos: as técnicas restritivas,
as malabsortivas e um tipo intermediário, o mais utilizado. Este terceiro utiliza um pouco de restrição do
volume de ingestão e um pouco de
absorção dos nutrientes (técnicas
mistas). Ele lembrou que, apesar de
apresentar resultados bastante positivos é preciso ter em mente que se
trata de uma cirurgia, com os riscos
de qualquer outra.
Os especialistas presentes concordaram que a cirurgia é uma alternativa que deve ser utilizada apenas
após outras tentativas de tratamento (dieta hipocalórica, atividades
físicas, medicamentos orais) e sua
indicação, restrita aos pacientes
com obesidade mórbida. Novos
estudos, ainda em andamento, sugerem que a cirurgia bariátrica seja
utilizada também em pacientes não
obesos, para o tratamento de disfunções metabólicas. Mas os benefícios, nestes casos, ainda precisam
de confirmação. n
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Contagem Regressiva Para o Congresso de Atualização

D

e 21 a 24 de novembro, a
capital de Alagoas recebe
a segunda edição do Congresso Brasileiro de Atualização em Endocrinologia e Metabologia (CBAEM 2007),
presidido pela Dra. Maria Magaly Medeiros.
O evento, que acontece no Centro
Cultural e de Exposições de Maceió,
abordará temas como: diabetes, hipertensão, endocrinologias básica
e feminina, obesidade, endocrinopediatria, andrologia, metabolismo
ósseo e neuroendócrino. Para a Dra.
Magali, o CBAEM pretende reciclar
assuntos da endocrinologia, envolvendo desde a fisiopatologia até o
tratamento.
Está disponibilizada, no site oficial
do evento, a programação completa
do II CBAEM. Hiperglicemia hospitalar; diabetes e gestação; terapias
emergentes no diabetes tipo 2; terapia de reposição hormonal feminina:
novas diretrizes; insulinoterapia no
diabetes tipo 2 e terapia combinada
nas dislipidemias estão entre os tópicos de destaque. Também acontecerão seis mesas redondas cujos temas serão: metabolismo ósseo, diabesidade, diabetes, tireóide, adrenal
e gônadas e neuroendócrino.
Também são destaque na programação os Encontros com o Professor, que terão como temas: Pu-

berdade Precoce, com Dras. Marília
Guimarães e Maria Alice Bordallo;
Deficiência da 21-Hidroxilase, com
Dras. Milena Caldato e Margaret de
Castro; Uso de Glicocorticóide, com
Drs. Cláudio Kater e Paulo César; e
Reposição Androgênica na Mulher,
com Dras. Dolores Pardini e Ruth
Clapauch.
Uma novidade interessante no
site é a lista de participantes já inscritos no evento.
Destaques do CBAEM – No final do
dia 22, às 18h30, acontecerá a Assembléia Geral e reunião do Conselho Deliberativo da SBEM, no Auditório do Centro de Convenções.
A prova teórica do Título de Especialista em Endocrinologia e Metabologia (TEEM) está agendada para
o dia 23 de novembro, no Teatro, a
partir das 8h da manhã.
Também no dia 23, às 8h, haverá
uma reunião da Comissão de Defesa e Ética Profissional. Na ocasião,
as especialistas Maite Trojaner S.
Chimeno, Kassie R. Carning, Nair
Cristina e Ivana Maria Netto Victória
falarão, respectivamente, sobre as
Funções da CEDP na SBEM - O que
Temos Feito e o que Há pra Fazer?; o
Ato Médico; o Receituário Médico; e
as Novas Resoluções da ANVISA.
Haverá uma comemoração para

os aprovados, que acontecerá no
foyer do centro de convenções, no
dia 24 de novembro, a partir das
12h30, com a Banda Golden Time.
Programação Social – O coquetel de
abertura realiza-se no dia 21 de novembro, no anfiteatro do centro de
convenções. “Será uma solenidade
rápida, seguida de show folclórico e
apresentação do quarteto Pau Brasil”, ressalta a presidente do CBAEM
2007. A cerimônia conta ainda com
coquetel e serviço de buffet.
A Festa dos Congressistas será
nos jardins do Jatiúca Resort Hotel.
O tema da festa é Noite de Lua Cheia
e conta com a participação da banda
Conexão Latina. Neste dia, os congressistas participam de um jantar.
Inscrições – Os profissionais interessados nas inscrições têm até o final
de outubro para aproveitarem os seguintes valores: sócios da SBEM, R$
450; não-sócios, R$ 500; e estudantes, R$ 250. No local do evento estes
valores passam a ser, respectivamente: R$ 500; R$ 550 e R$ 300.
Até o fechamento desta edição,
o evento contava com 600 profissionais inscritos e 97 resumos encaminhados ao comitê organizador. Os
trabalhos estão sob a avaliação do
Dr. Francisco Bandeira. n
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Webmeeting e Revistas Internacionais:
Grandes Passos da Educação Médica Continuada

A

SBEM deu um importante passo na consolidação
do seu programa de Educação Médica Continuada. No último dia 22 de
agosto foi realizada a primeira video
conferência, pela internet, da história
da SBEM. É o Webmeeting, que pretende levar atualização científica aos
sócios da Sociedade em todos os lugares do país.
Definido pelo Dr. Ruy Lyra, presidente da SBEM, como um momento histórico, o primeiro Webmeeting
levou os doutores Marcos Tambascia e Walter Minicucci – ambos do
Departamento de Diabetes / Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD)
- aos estúdios da empresa Atitude
(responsável pelo projeto) para falar
sobre Características Básicas da Fisiopatologia dos Principais Tipos de
Diabetes e Definição e Classificação
dos Diversos Tipos de Diabetes. A
primeira apresentação durou cerca
de uma hora e meia.
Nela, o Dr. Ruy Lyra entrou ao
vivo, por telefone, para parabenizar
os palestrantes e o trabalho da Comissão de Educação Médica Continuada (EMC), presidida pela Dra.
Ruth Clapauch. De acordo com o
presidente da SBEM, os bons resultados do trabalho que vem sendo

desenvolvido pela Comissão é fruto
do esforço de toda a equipe.
A Comissão de Educação Médica Continuada é formada, além da
Dra. Ruth Clapauch, pelos Drs. Luiz
Susin, Laura Ward, Dalisbor Silva e
João Modesto.
Na segunda edição do Webmeeting as aulas foram sobre Neuroendocrinologia. As convidadas foram
as doutoras Monica Gadelha e Nina
Rosa Musolino. Os temas trabalhados nessa apresentação foram
Hiperprolactinemia: Manejo em Situações Especiais e Acromegalia:
Vantagens e Desvantagens de Cada
Tipo de Tratamento.
Já no dia 25 de setembro, os Drs.
Marcelo Batista e Isio Schulz falaram
sobre Dislipidemias. Suas aulas tiveram os seguintes temas: Avanços
Terapêuticos no Tratamento das Dislipidemias e Metabolismo dos Lípides e Lipoproteínas.
De acordo com a Dra. Ruth Clapauch, a repercussão dos Webmeetings superou as expectativas dos organizadores. “Observamos a participação de internautas dos locais mais
variados do Brasil e os comentários
têm sido, em geral, elogiosos”.
As videoconferências são realizadas ao vivo, mas ficam disponíveis

para serem assistidas na íntegra,
posteriormente. No entanto, apenas
quem as assiste ao vivo pode enviar
perguntas.
Para assistir as palestra do Webmeeting, é obrigatório que o associado esteja quite com a SBEM e com
o seu cadastro atualizado.
Além de ajudar na atualização
científica, o Webmeeting também
somará pontos para o endocrinologista na Revalidação do Título de
Especialista (TEEM) e do Certificado
na Área de Atuação.
Outros Projetos – A atuação da
SBEM na área da Educação Médica
Continuada é vasta. Além do Webmeeting, há uma série de projetos
em andamento, que visam auxiliar o
associado na atualização científica.
Um bom exemplo são as assinaturas da revistas científicas internacionais que estão à disposição dos
associados na área restrita do site,
conforme consta no SBEM Informa
desta edição.
A Educação Médica Continuada ainda conta com a publicação
de Artigos Científicos de Revisão e
Atualização e Resumos de Artigos.
A SBEM também mantém um blog
que é alimentado com trabalhos
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relevantes e onde propicia-se um
debate.
Programação do Webmeeting – A
agenda das videoconferências es-

tão disponíveis no site da SBEM e
regularmente, inclusive na véspera
do evento, são enviados boletins
com lembretes. Se você é sócio e
não está cadastrado para receber os

informativos online, não deixe de se
cadastrar. Para participar, os sócios
precisam estar em dia com a anuidade e preencher todos os campos da
ficha de cadastramento. n

PRÓXIMOS ENCONTROS
Outubro de 2007

Janeiro de 2008

Abril de 2008

Dia 17

Dia 16

Metabolismo Ósseo e Mineral

Endocrinologia Básica

Diabetes

1. Mecanismos de Ação dos Hormônios
Tireoideanos – Prof. Dr. Francisco
Neves
2. Hipertireoidismo Subclínico: Avaliação
e Conduta – Dr. José Augusto Sgarbi

1. Tratamento Dietético e Como
Prescrever Atividade Física para o
Paciente com Diabetes
2. Relação entre as Complicações e o
Grau de Controle Metabólico

1. Abordagem do Hiperparatiroidismo
Primário e Secundário – Dra. Carolina
Kulak
2. Doença de Paget – Dr. Luis Griz

Dia 24

Dia 23

Metabolismo Ósseo

Tireóide

Maio de 2008

1. Osteoporoses: Diagnósticos e
Tratamento – Dra. Marise Lazaretti
Castro
2. Deficiência de Vitamina D: Epidemia
Silenciosa – Dr. José Gilberto H. Vieira

1. Doença Nodular Tireoidiana - Dra.
Laura Ward
2. Câncer de Tireóide - Dra. Rosa Biscolla

Endocrinologia Feminina e
Andrologia

Fevereiro de 2008

Endocrinologia Pediátrica

Novembro de 2007

Dia 13

2. Disruptores Endócrinos – Dra. Angela
Maria Spinola de Castro

Dia 7

Adrenal

Neuroendocrinologia

1. Hipertensão Endócrina
2. Hiperaldosteronismo

1. Síndrome de Cushing: Algoritmo para
Diagnóstico Diferencial

Dia 27

Adrenal

1. Obesidade Infantil – Dra. Cláudia Braga
Abadesso Cardoso
2. Diabetes Tipo 2 em Jovens – Dr. Luiz
Eduardo Calliari

Dia 28
Obesidade
1. Diagnóstico e Avaliação do Paciente
Obeso e com Síndrome Metabólica –
Dra. Rosana Radominski
2. Tratamento Medicamentoso da
Obesidade e da Síndrome Metabólica –
Dr. Márcio Mancini

Dezembro de 2007
Dia 12
Endocrinologia Feminina e
Andrologia
1. Terapia Hormonal da Menopausa:
Indicações, Contra-indicações e
Precauções; Tempo de tratamento
e Acompanhamento – Dra. Ruth
Clapauch
2. Terapia Hormonal da Menopausa:
Esquemas de Tratamento – Dra.
Amanda Athayde

Endocrinologia Feminina e
Andrologia
1. Andropausa: Diagnóstico
2. Andropausa: Tratamento e
Acompanhamento

Março de 2008
Dislipemias
1. Papel da Hipertensão e do Sistema
Renina-Angiotensina na Aterosclerose
(fisiopatologia, contribuição
na aterosclerose e implicações
terapêuticas) – Dra. Maria Teresa
Zanella
2. Impacto do Diabetes no
Desenvolvimento da Aterosclerose –
Dra. Sandra Roberta G. Ferreira

Endocrinologia Pediátrica
1. Anormalidades Genéticas Associadas
com Alterações do Crescimento
2. Uso de Hormônio de Crescimento em
Estados Não Deficientes

Diabetes
1. Insulinoterapia Ambulatorial
2. Insulinoterapia Hospitalar

1. Puberdade Precoce

2. Hiperplasia Adrenal Congênita e Triagem Neonatal

Junho de 2008
Neuroendocrinologia
1. Diabetes Insípidus: Ddiagnóstico
2. Diabetes Insípidus: Tratamento

Obesidade
1. O Tecido Adiposo como Órgão
Eendócrino
2. Fisiopatologia da Síndrome
Metabólica

Julho de 2008
Endocrinologia Feminina e
Andrologia
1. Hirsutismo
2. Síndrome de Ovários Policísticos - Dra.
Poli Mara Pritzer

Endocrinologia Básica
1. Síndrome de Resistência ao Hormônio
Tireoideano
2. Mecanismo de Ação dos Hormônios
Tireoideanos: Ações Genômicas e Não
Genômicas
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Diabetes 2007: O Maior Congresso
de Diabetes da América Latina

O

XVI Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes (Diabetes 2007) acontece de 18 a
21 de outubro, em Campinas, sob a
presidência do Dr. Bruno Geloneze.
O evento, que está sendo considerado o maior congresso de diabetes
da América Latina, é organizado pelo
Departamento de Diabetes da SBEM,
sob a responsabilidade da SBD. Cerca
de três mil congressistas já confirmaram a sua participação no congresso,
que está com as inscrições encerradas desde o início de setembro. São
centenas de convidados nacionais e
21 palestrantes internacionais. A programação completa está disponível
no site oficial do congresso (www.
diabetes2007.com.br).
Três simpósios pré-congresso foram realizados em diferentes cidades brasileiras, desde novembro de
2006, incentivando um debate científico prévio. O quarto acontecerá no
dia 18 de outubro, primeiro dia do
evento. O tema deste simpósio, com
a participação dos doutores Jaime
Davidson (USA) e Geraldo Bernstein
(ex-presidente da ADA), é “Insulina: Rotas, Problemas e Soluções”.
Como novidade está programado,
também, um evento pós-congresso,
entre os dias 1 a 3 de novembro, em
Brasília (Clinical Postgraduate Course in the Management of Diabetes
and its Complications), organizado
pela Dra. Hermelinda Pedrosa.
Campanha “E Você?” – A campanha
de incentivo à prática de atividades
físicas da SBEM – “E Você?” – estará em atividade durante o congresso
em Campinas. A idéia e organização
do projeto são da fisioterapeuta
Aurea Maria Oliveira da Silva, da
Unicamp; Dra. Ana Cláudia Ramalho

(coordenadora do Departamento de
Atividade Física da SBD); e Dra. Mara
Patrícia Traina Chacon-Mikahil e tem
o slogan “Prescreva saúde, prescreva
exercícios”. Estão programadas aulas
de ginástica, nos dias 19 e 20, para os
médicos inscritos no evento.
Para participar, basta que o congressista esteja nos locais de aula,
nos horários pré-determinados, com
trajes esportivos. As atividades programadas – para antes e depois da
programação científica, além de aulas no horário do almoço – estão disponíveis no site do congresso e serão divulgadas no local do evento.
Projeto Vila Brasil – Com o objetivo
de divulgar ações, projetos e iniciativas realizadas em todo o país, em
prol do paciente com diabetes, a organização do Diabetes 2007 criou o
Vila Brasil. O projeto apresentará atividades desenvolvidas por associações, grupos de pacientes, ONGs e
outras entidades. Durante os quatro
dias, cerca de 60 pôsteres estarão
expostos em uma área específica
do Centro de Convenções.
As iniciativas vêm sendo apuradas há quatro meses pela equipe
de jornalismo da Informed – responsável pelos sites do Diabetes 2007,
da Sociedade Brasileira de Diabetes
e da SBEM. No site do congresso
consta a lista de entidades que es-

tão participando. Os painéis serão
padronizados com a logomarca do
Projeto Vila Brasil, identificação de
estado e entidade que o trabalho
representa. Praticamente todos os
estados já apurados enviaram pelo
menos um projeto.
Desafios e Compromissos – Outra
inovação do Diabetes 2007 é a programação feita especialmente para
o dia 21. A proposta é que, durante
um dia, seja apresentado um resumo dos principais temas abordados
ao longo de todo o congresso.
Intitulado “Diabetes: Desafios e
Compromissos”, o dia 21 teve inscrições independentes e vagas limitadas.
Também neste dia será realizada
a palestra do vencedor do Prêmio
Francisco Arduíno, três conferências
na área básica e três na área clínica.
Nos simpósios, importantes especialistas brasileiros e cinco convidados internacionais estão incentivando o debate com a platéia. Entre os
temas para serem discutidos estão:
montagem de equipes multidisciplinares de tratamento do diabetes;
o tratamento do Pé Diabético, através de um Workshop com diversas
abordagens; desenvolvimento de
programas de educação em diabetes; e o uso das novas tecnologias
na monitorização glicêmica. n
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Comissão de Valorização
de Novas Lideranças

P

residida pela
Dra. Mônica Oliveira (foto), a Comissão de
Valorização de Novas Lideranças vem trabalhando pelo estreitamento dos
laços entre os jovens endocrinologistas e a SBEM.
Empossada em março de 2007, a Comissão é uma das novas propostas
da atual gestão da Sociedade.
A Comissão possui um representante em cada Departamento
Científico da SBEM, o que além de
aproximar novos e experientes pesquisadores, fortalece todo o grupo.
Entre as novas atribuições da comissão está o trabalho nos bastidores
do site da SBEM. “Estes representantes respondem às dúvidas dos
internautas, as quais são revisadas
pelos Departamentos”, relatou a
Dra. Mônica Oliveira.
Além da Dra. Mônica, integram
a Comissão os doutores Alexandre
Hohl, Andréa Glezer, Carlos Botelho,
Carolina Garcia Soares Leães, Daniel
Costa Lins, Daniela Rego, Erico Carvalho, Érika Paniago, Rodrigo Nunes
Lamounier, Viviane Canadas e Vânia
Costa.
A presidente da Comissão de Valorização de Novas Lideranças explica

Foto: Arquivo Pessoal

que os membros também
auxiliam na
atualização
do portal da
SBEM c om
sugestões de
artigos científicos relevantes para serem publicados. O material, publicado no blog
da SBEM – http://blog.endocrino.org.
br – está aberto ao debate e pode receber comentários dos internautas.
O blog já ultrapassou 35 mil visitas
únicas e vem ocupando um importante espaço, na chamada Blogosfera Brasileira, já que são raros os que
estão abertos ao debate científico. O
blog tem recebido muitos comentários de leigos, já que o acesso é livre.
Porém, de acordo com o código de
ética publicado, esses comentários
não são respondidos e os internautas são orientados a repassar seus
questionamentos ao site da SBEM,
para que sejam respondidos pelos
consultores.
Outra tarefa desempenhada pela
Comissão foi a de comentar a prova
do TEEM de 2006. As questões com
as considerações estão prontas e serão publicadas no site da Sociedade
em outubro. n

Uma Singela
Homenagem

A

SBEM presta uma homenagem ao especialista Dr. Jose Otavio Cavalcanti,
fundador da SBEM Regional Pernambuco,
falecido recentemente, e que tanto contribuiu para o crescimento da entidade. O
depoimento é do seu filho Luiz Otavio Cavalcanti.
“Meu pai nasceu em Escada, Mata Sul
de Pernambuco (1908). Formado em Medicina, começou a exercer a profissão nas
feiras das cidades da Zona Canavieira. De
família da pequena classe média, precisava fazer grande esforço para trabalhar nos
Correios durante a semana, no interior nos
fins de semana e se dedicar à atualização
profissional quando dava.
Como outros profissionais, José Otavio
realizou seu ofício com humildade. Guardou sempre com simplicidade o acolhimento de instituições científicas e literárias a
seu nome. Escreveu dez livros, contendo
ensaios que abordam aspectos da atividade médico-profissional e também a contribuição social que figuras médicas deram à
sociedade e à Medicina.
Como tantos outros, ele foi um homem
realizado serenamente em suas convicções. Mas ele era um pouco diferente, porque trazia o mar dentro de si. Seu mar interior produzia a tranqüila compreensão que
ele tinha dos homens e das coisas. Sempre
quis morar na praia de Boa Viagem. Tomava
seu banho de mar e fazia da praia seu espaço de reflexão. Morreu aos 98 anos, jovem
como sempre soube ser.” n

Reportagem

no 63 - setembro de 2007

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

12
Reportagem

setembro de 2007 - no 63

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

Reconhecimento: Brasileiros Premiados

E

specialistas brasileiros recebem reconhecimento de
entidades mundiais e nacionais. Veja
algumas premiações que foram destaque esse ano.
Reconhecimento Mundial – O Dr.
Bernardo L. Wajchenberg foi agraciado com o Distinguished Physician
Award de 2007, prêmio oferecido pela
The Endocrine Society. O prêmio, de
três mil dólares, é concedido ao especialista em reconhecimento pela
sua contribuição à prática da endocrinologia. O Dr. Bernardo é o único
brasileiro a receber essa premiação.
Um resumo sobre sua história na especialidade está publicado no site, na

edição do SBEM Repórter, que acompanhou a realização do encontro anual da Endocrine Society.
LATS Premia Associado da SBEM –
A Sociedade Latino Americana de Tireóide (LATS) entregou ao Dr. Mario
Vaisman, membro da SBEM, o LATS
Prize - honraria mais importante na
América Latina na área de tireoidologia.
Para ele, “o prêmio representa
um reconhecimento pelos mais de
30 anos dedicados à Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
na formação de recursos humanos:
alunos de graduação, mestrandos e
doutorandos e no incentivo à pro-

dução científica. Foi uma injeção
de ânimo para continuar na luta por
uma universidade pública de qualidade”.
Membro da SBEM Conclui Estudo
sobre Acromegalia – Com o título
“Freqüência dos Fatores de Risco
Cardiovascular Clássicos e NãoClássicos em Portadores de Acromegalia”, o Dr. Lucio Vilar, membro das
comissões de Comunicação Social
e de Título de Especialista em Endocrinologia e Metabologia da SBEM,
defendeu sua tese de doutorado na
Universidade de Brasília (UnB), em
abril. O estudo foi publicado na revista científica Endocrine Practice. n

Dr. Procópio Narra História da SBEM

I

dealizador e principal fundador da Sociedade Brasileira
de Endocrinologia e Metabologia, o
Dr. Procópio do Valle, a pedido do Dr.
Ricardo Meirelles, fez um belo relato
sobre a criação da SBEM. Ao mesmo
tempo, destacou “os fatos mais importantes ocorridos durante mais de
meio século da história da nossa Sociedade”, palavras do próprio fundador. No mesmo documento, publicado na íntegra no site da SBEM, o Dr.
Procópio fala sobre um trabalho de
muitos anos, feito pelo Dr. Luiz Cesar
Póvoa, na coletânea reunida e relacionada à História da Endocrinologia
no Brasil.
Na carta, ele narra com emoção os
momentos que o incentivaram a criar
a SBEM e, ainda, fala de todos os seus
mestres e colaboradores no início
desta trajetória. Atualmente o Dr. Procópio é, freqüentemente, homenageado em eventos da endocrinologia no
país e no exterior. Ele nasceu no dia
27 de setembro de 1920, na cidade de

Foto: Celso Pupo

Dr. Procópio do Valle

Juiz de Fora (MG). Foi, também, um
dos fundadores da Sociedade Brasileira de Diabetes. Entre os projetos recentes, em andamento, está a criação
de uma biblioteca com publicações
históricas da entidade, que ficará disponível aos associados.
Leia, abaixo, um trecho da cartanarrativa sobre a fundação da SBEM,
dirigida ao Dr. Ricardo Meirelles,
presidente da Comissão de Comunicação Social:
“Há alguns anos, perguntou-me

você se eu decidira fundar a SBEM
antes ou depois da presença do Professor Hans Selye, especialmente
convidado a dar um curso no HSE.
Eu cursava o quarto ano de medicina,
em 1942. Nessa época, eu conseguira
permissão para estagiar, como estudante, na Quinta Cadeira de Clínica
Médica da Faculdade de Medicina da
Praia Vermelha, a antiga Universidade do Brasil, funcionando no Hospital
Estácio de Sá e sob a direção do Professor Heitor Annes Dias (...).
Vi em Annes Dias um mestre que
há tanto procurava. Creio que foi ele
quem, pela primeira vez no país, criou
uma área destinada ao atendimento
dos diabéticos, incluindo uma enfermaria para os mesmos. Em sua chefia colocou seu filho – Cássio Annes
Dias. Ainda estudante, compreendi
que este poderia ser o primeiro passo para o estudo da Endocrinologia
entre nós e perguntei: por que não
fundarmos uma Sociedade de Endocrinologia?” (Procópio do Valle). n
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EASD Meeting

R

ealizado entre os dias 18 e 21 de setembro, em Amsterdã, o 43rd Annual Meeting
of the EASD reuniu cerca de 14.500 participantes,
de 120 países diferentes. A delegação brasileira presente foi significativa, com aproximadamente 50
endocrinologistas. Mais de 1.200 trabalhos foram

Europeu de Obesidade
Em maio de 2008 será realizado o
16th European Congress on Obesity
(ECO 2008). O programa preliminar
já está disponível para download e
os interessados podem cadastrar
seus emails no site oficial do congresso para receber os futuros informativos onlines, com lembrete
de datas importantes e outras informações do evento.
Quatro prêmios serão entregues
no ECO 2008, que acontecerá em
Geneva, Suiça. A inscrição de trabalhos deve ser feita até o dia 1º de
dezembro. Em 2005, foi realizada a
primeira reunião do programa de
união dos jovens investigadores
da EASO – European Association
for the Study of Obesity – o EASO’s
Young Investigators United (YIU).
Na ocasião, participaram 65 especialistas de 13 países. Para o ECO
2008, está sendo programada uma
oficina de YIU e um evento social.
A participação nesta oficina é libe-

aceitos e serão disponibilizados no site da EASD. Os
destaques do congresso estão publicados no site
do SBD – www.diabetes.org.br - Departamento de
Diabetes da SBEM (Reportagens Online).
A próxima edição do EASD Meeting será em
2008, em Roma.

rada aos inscritos no congresso. O
principal objetivo do YIU é facilitar o
networking entre os jovens cientistas europeus, além de fornecer uma
arena para a troca de idéias.

complicações metabólicas agudas,
dentre outros. O prazo para inscrições prévias e com desconto se encerra no dia 31 de outubro, pelo site
do evento.

ALAD 2007

Encontro Europeu

O XIII Congresso da Sociedade Latino-Americana de Diabetes (ALAD
2007) será realizado de 12 a 16 de
novembro, na cidade de Havana, em Cuba. Na ocasião também
acontecerá o VII Congresso Cubano de Diabetes. O tema central
será “Prevenção em Diabetes”. A
edição anterior aconteceu em São
Paulo, em outubro de 2004. Dentre
os conferencistas brasileiros estão
os doutores Antônio Roberto Chacra, Antônio Carlos Lerário, Walmir
Coutinho e Hermelinda Pedrosa.
Presidido pelo Dr. Antonio Márquez Guillén, o congresso abordará
os seguintes assuntos: epidemiologia, classificação e diagnóstico,
imunologia e genética, obesidade,

O 46th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) foi realizado na Finlândia,
entre os dias 27 e 30 de junho. Com
o tema Prevenção das Desordens
Endocrinológicas e suas Seqüelas a
Longo Prazo, o evento pôs em pauta
discussões sobre o entendimento de
que o conhecimento molecular criará possibilidades para a prevenção
das doenças endócrinas.
Presidido pelo Dr. Raimo Voutilainen, o congresso abordou temas
como Tratamento do Hipogonadismo Masculino, Tratamento Intensivo
com Insulina, Células Beta Pancreáticas, entre outros. A ESPE é uma
associação que foi fundada em 1962
e hoje reúne cerca de 45 países. n
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EndoRio

D

e 21 a 22 de setembro, a Endocrinologia do Rio de Janeiro esteve reunida para discutir assuntos
como Densitometria Óssea, Imagem
na Aterosclerose Subclínica, Tratamento da Perimenopausa e Diabetes
Mellitus e Gravidez.
Os debates foram realizados durante o 3º EndoRio, evento promovido pela SBEM Rio de Janeiro. A presidência do congresso ficou a cargo
da Dra. Vera Leal, que também é a
presidente da Regional. O evento foi
realizado no Centro de Convenções
do Hotel Sofitel e contou com a participação de 700 congressistas.
Os participantes acumularam oito
pontos para a Revalidação do Título
de Especialista em Endocrinologia e
Metabologia (TEEM).

Encontro Anual do IEDE

A

Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, foi a paisagem escolhida
para o XXXVI Encontro Anual do
Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE).
O encontro será no Hotel Atlântico
Búzios Convention & Resort, entre
os dias 7 e 9 de dezembro, e é promovido pela ASSEX (Associação
dos Ex-alunos do IEDE). A Dra. Rosane Kupfer é a atual presidente da
entidade.
Já no primeiro dia do evento, o
Dr. Ney Cavalcanti será homenageado com a entrega do Prêmio José
Schermann 2007.
Na programação científica, destaques para o Café da Manhã com
o Professor, que irá discutir Hiperparatireoidismo, Obesidade e Hiperprolactinemia. Os palestrantes
convidados para essa sessão são
os doutores Maurício Barbosa Lima,
Walmir Coutinho e Mônica Gadelha.
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Estão também programadas para o
evento mini-conferências e simpósios. Para se inscrever, acesse o site
www.assex.org.br.

Parceria: SBEM e SBPC

A

SBEM Pernambuco, em parceria com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/ML (SBPC),
promoveu o I Simpósio Integrado de
Endocrinologia e Medicina Laboratorial.
O evento, que aconteceu em Recife, no dia 29 de setembro, teve como
objetivo atualizar os médicos
sobre as constantes renovações ocorridas
na área de medicina laboratorial. O simpósio
abordou assuntos c omo os
protocolos de Dr. Gustavo Caldas
inve s tiga ç ão,
algoritmos no diagnóstico, armadilhas nas dosagens laboratoriais,
análise crítica nos testes dinâmicos e
atualizações terapêuticas. O evento
é coordenado pelo Dr. Gustavo Caldas, presidente do Comitê de Campanhas da SBEM.

VII Cobrapem

O

VII Congresso Brasileiro Pediátrico de Endocrinologia e Metabologia (Cobrapem) será realizado em Florianópolis, de 14 a 17 de
novembro. Com o apoio da SBEM, o
evento conta 20 pontos para a revalidação do Certificado de Área de Atuação em Endocrinologia Pediátrica
(CAAEP). A presidente do Congresso é a Dra. Marilza Leal Nascimento.
Durante o evento, também ocorrerá

Foto: Celso Pupo
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a prova para a obtenção do CAAEP.
Estão confirmadas as presenças
de três convidados internacionais.
São os doutores Dorothy Becker e
Alan Rogol, dos Estados Unidos; e
Juan Jorge Heinrich, da Argentina.
Os interessados têm desconto na
inscrição até o próximo dia 5 de novembro, que pode ser online até o
fim do mês de outubro.
Nos temas, destaques para:
Emergências em Endocrinologia Pediátrica, Avaliação Pós-Cirúrgica da
Função Hipofisária, Genética e Epigenética do Hipotireoidismo Congênito, Controle Neuroendócrino do
Apetite e Puberdade Atrasada.

Evento com Parceria
Internacional

A

SBEM e o seu Departamento de
Diabetes – representado pela
Sociedade Brasileira de Diabetes
(SBD) -, estão envolvidos na promoção do 3rd Postgraduate Course on
Clinical Managament on Diabetes
and its Complications. Trata-se de
um evento que pretende divulgar
as experiências de grandes especialistas da Europa e da América do
Norte. O curso é realizado pela European Association for the Study of
Diabetes (EASD), American Diabetes Association (ADA) e International Diabetes Federation (IDF) e conta
com a organização local da Dra. Hermelinda Pedrosa, responsável pelo
Departamento do Pé Diabético da
SBD. A atividade foi incorporada ao
XVI Congresso da SBD, como pósevento.
A estimativa é que o evento receba 150 profissionais de saúde da
América do Sul. As conferências
clínicas e workshops tratarão sobre
o que há de mais atual no gerenciamento dos diversos tipos de diabetes e suas complicações. n
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Artigo no NEJM

A

SBEM-DF comunica com
muita alegria, a publicação, no número de agosto do The
New England Journal of Medicine
(2007;357:897-904), do artigo intitulado “Luteinizing Hormone Beta
Mutation and Hipogonadism in Men
and Women”. O trabalho foi produzido inteiramente com recursos brasileiros e descreve os achados clínicos
de 3 pacientes com hipogonadismo,
devido à deficiência isolada do LH.
A pesquisa sustenta a visão de que
o LH é essencial para a maturação
normal das células de Leydig e esteroidogênese nos homens e seu papel primário em mulheres é induzir
a ovulação.
No entanto, o grande mérito deste
trabalho é representar a possibilidade
de ampliar a capacidade de diagnóstico em muitos dos pacientes, hoje tidos
como portadores de causa idiopática
de hipogonadismo.
Pela qualidade e relevância, o artigo mereceu destaque também no
editorial do periódico. Aos autores
(Adriana Lofrano-Porto, Gustavo B.
Barra, Luis A. Casulari, Francisco da
Rocha Neves (todos sócios da SBEMDF), Ana Cláudia Latrônico (SBEMSP) e Leonardo A. Giacomini e Paula
P. Nascimento, acadêmicos da UnB)
os cumprimentos por colocarem a
Endocrinologia brasileira mais uma
vez em destaque mundial. n

OUTUBRO
● Imersão em Endocrinologia Pediátrica
• Oncologia Endócrina
Data: 5
• Gonada e Adrenal
Data: 6
Local: Hotel Atlante Plaza, Recife (PE)
Tel.: (81) 2125-7473
● XIX Congresso da Sociedade LatinoAmericana de Endocrinologia
Pediátrica (SLEP)
Data: 13 a 17
Local: Hotel Hermitage, Mar Del Plata,
Argentina
Site: www.slep.com.br

NOVEMBRO
● Congresso Brasileiro de Densitometria,
Osteoporose e Osteometabolismo
Data: 1 a 3
Local: Fundaparque - Bento Gonçalves/RS
Site: www.ccmeventos.com.br/cbdoo
E-mail: contato@ccmeventos.com.br
Tel: (51) 3028.3878
● VII COBRAPEM – Congresso Brasileiro
Pediátrico de Endocrinologia e
Metabologia
Data: 14 a 17
Local: Florianópolis, SC
Site: www.cobrapem2007.com.br;
Tel.: (48) 3322-1021
● II CBAEM – Congresso Brasileiro de
Atualização em Endocrinologia e
Metabologia
Data: 21 a 24
Local: Maceió, AL
Site: www.comuniceventos.com.br;
Tel.: (82) 3325-3468

● III Joint ADA-EASD-IDF
Data: 1 a 4
Local: Blue Tree Park, Brasília, DF
Site: www.easd.org

● I Congresso Latino-Americano de
Hipertensão e Obesidade - I CLAHO
Data: 29/11 a 1/12
Local: Hotel Intercontinental, São Conrado,

Rio de Janeiro, RJ

Tel.: (21) 3478-2755
Site: www.hipertensaoeobesidade.com.br

DEZEMBRO
● Imersão em Endocrinologia Pediátrica
• Neontologia
Data: 7
• Diabetes Mellitus
Data: 8
Local: Hotel Atlante Plaza, Recife (PE)
Tel.: (81) 2125-7473
● XXXVI Encontro Anual do IEDE
Data: 7 e 9
Local: Hotel Atlântico Búzios Convention &

Resort, Rio de Janeiro

Tel.: (21) 2224-8587
Site: www.assex.org.br, e-mail: contato@

assex.org.br

Maio 2008
● XIII Encontro Brasileiro de Tireóide
Data: 22 a 25 de maio de 2008
Local: Royal Palm Plaza, Campinas, SP
Site: http://www.eventus.com.br/ebt/boas-

vindas.asp

e-mail: eventus@eventus.com.br
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Quem é Quem na Infra-estrutura

C

om o crescimento da SBEM
Nacional é importante que
os associados conheçam o funcionamento das equipes que trabalham na
infra-estrutura da entidade.
Na Sede no Rio de Janeiro – A sede
da Nacional fica no Rio de Janeiro,
na rua Humaitá, 85 / 5o. andar – Botafogo, CEP 22261-000, tel.: (21)
2579-0312. No local fica a secretária
executiva, Júlia Gonçalves, que é
responsável – entre outras funções
– pela administração e organização
do escritório da Nacional no Rio de
Janeiro, organização e preparo de
atas de reuniões, contato com fornecedores e assessoria no desenvolvimento de projetos da diretoria,
como a Educação Médica Continuada (EMC).
Trabalham também na sede, a auxiliar financeira, Camila Figueiredo
Roque, e a auxiliar administrativa,
Carla Figueiredo Roque.
Em Recife – A Regional Pernambuco é que responde pela diretoria da
Nacional. Para dar apoio em Recife, a
secretária executiva Paola Cavalcanti trabalha junto à presidência. Suas
funções incluem administrar e organizar o escritório da SBEM Nacional
Pernambuco, organizar atas de reuniões da Diretoria, organizar os Mó-

dulos de Imersão em Endocrinologia
Pediátrica e assessorar no desenvolvimento de projetos, como o da assinatura online de revistas internacionais para os sócios da SBEM.
ABE&M – A revista científica da
SBEM – os Arquivos Brasileiros
de Endocrinologia & Metabologia
(ABE&M) – tem como editora-chefe
a Dra. Edna Kimura. A Coordenação
editorial é do Dr. Claudio Kater. Trabalhando em conjunto, há ainda a
auxiliar administrativa, Roberta Ferreira dos Santos, e a auxiliar financeira, Rosilaine Monteiro da Silva.
Site e Folha da SBEM – A equipe de
jornalismo responsável pelo conteúdo do site da SBEM Nacional e pela
Folha da SBEM é formada pelos profissionais da Informed Jornalismo. A
redação é composta pelas editoras
Cristina Dissat (dissat@ endocrino.
org.br) e Elizabeth Santos (bethsantos@informedjornalismo.com.br)
e pelos repórteres Aristeu Araújo
(aristeu@informedjornalismo.com.
br) e Flavia Garcia (flavia@informedjornalismo.com.br). Os telefones da redação: (21) 2205-0707 /
2204-2430.
O site e o jornal ainda possuem
mais dois profissionais à frente dos
trabalhos técnicos: Celso Pupo, di-

retor de arte do jornal (celsopupo@
terra.com.br) e Eduardo Frick, webmaster do site da SBEM (eduardo@
edufrick.com).
Assessorias de Imprensa – A relação com a imprensa é feita através
de duas empresas, uma no Rio de Janeiro, a Básica Comunicação (com as
assessoras Ester Lima e Érica Avelar),
e outra em Recife, a Intercom Consultoria (com os assessores Rodrigo
Barros e Tallita Marques). As empresas trabalham em parceria para que
a Sociedade e a especialidade estejam sempre em pauta nos meios de
comunicação de massa. O objetivo é
fixar o nome da SBEM na mídia.
Para contactar as assessorias:
Básica - Tels.: (21) 2532-9919 / 4106
Fax: (21) 2532-5985, ester.lima@basica.com.br e erica.avelar@basica.
com.br; Intercom – (81) 3222-2218,
tallita@intercomconsultoria.com.br.
Consultoria Comercial – A empresa
Grow up, presidida por Reginaldo
Ramos, fechou contrato para a consultoria institucional e comercialização de itens patrocináveis da SBEM,
como, por exemplo, a Folha e o site
da SBEM. Os telefones para contato são (11) 3044-1339 / 3849-0099,
email atendimento@growup-eventos.com.br. n

