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“P romessas de Luta” e “A Luta 
Continua”. Estes foram os títu-

los dos dois editoriais, assinados pelo 
Dr. Ruy Lyra, presidente da SBEM Na-
cional 2007/2008, publicados nos Ar-
quivos Brasileiros de Endocrinologia 
e Metabologia. Ambos traduzem a 
mesma disposição, esperança e em-
penho em ajudar a SBEM a prosseguir 
crescendo e sendo respeitada dentro 
da Comunidade Científica Nacional.

Ao assumir a direção da SBEM em 
março de 2007, a diretoria  – Drs. Ruy 
Lyra, Francisco Bandeira (vice-presi-
dente), Gustavo Caldas (tesoureiro), 
Lucio Vilar (tesoureiro adjunto), Luiz 
Griz (secretário executivo) e Amaro 
Gusmão (secretário executivo adjun-
to) – traçou metas bem objetivas e 
realistas, sempre ouvindo a própria 
SBEM. Por isso, a primeira reunião, 
no Rio de Janeiro, aconteceu com a 
presença dos novos representantes 
das Comissões, Departamentos e 
Regionais. Era um compromisso as-
sumido em conjunto com a diretoria 
que iniciava os trabalhos.

Nos ABE&M, na Folha da SBEM e 
no site as propostas de trabalho sem-

pre foram descritas de forma trans-
parente e se adaptando à realidade 
da entidade. Visibilidade e Valoriza-
ção foram duas palavras-chave no 
processo. 

Ao avaliar o que aconteceu, em 
cerca de 24 meses, é possível dizer 
que foi um período cheio de sonhos, 
conquistas, desafios e, acima de 
tudo, harmonia.  A diretoria que dei-
xa a SBEM se orgulha de ter sempre 
mantido o clima de tranquilidade.

Vale destacar algumas das ações 
desenvolvidas:

 Mudanças estruturais: alteração •	
no quadro funcional; profissio-
nalização dos escritórios da Na-
cional e integração com as Re-
gionais, Departamentos e Comis-
sões; contratação de empresa de 
captação de recursos financeiros; 
troca da empresa de contabilida-
de por outra com escritório no Rio 
de Janeiro; implantação de um 
novo sistema de gerenciamento 
na SBEM Nacional, no Rio de Ja-
neiro.
 Parceria com o Banco do Brasil •	
com empréstimos e seguros dife-

renciados. 
 Parceria com a Editora Elsevier no •	
sentido de ter a chancela da SBEM 
Nacional na tradução do Livro Tra-
tado da Endocrinologia de Willia-
ms.
 Otimização dos trabalhos nos •	
ABE&M.
Desenvolvimento do projeto do •	
“Dia do Endocrinologista”.
Campanhas: Escola Saudável, Dia •	
Mundial do Diabetes, etc.
Adequação e otimização do pa-•	
pel da área de comunicação a ní-
vel nacional e nas regionais. 
Internet: troca de empresa respon-•	
sável pela parte técnica do site da 
SBEM; criação do blog da SBEM; 
estímulo aos sites das Regionais; 
participação efetiva da Comissão 
de Novas Lideranças; assinatura 
de periódicos internacionais dis-
ponibilizadas através do acesso 
restrito do site (Clinical Endocrino-
logy, Current Opinion in Endocri-
nology, Diabetes & Obesity, Diabe-
tes Care, Endocrine Reviews, The 
Endocrinologist, Journal of Clinical 
Endocrinology and Metabolism

Grandes 
Sonhos, 
Grandes 
Desafios
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Ruy Lyra
Sinto que conseguimos, de al-
guma maneira, participar da 
bonita história e trajetória da 
nossa SBEM. Lutamos sempre 
por aquilo que acreditamos e 
contamos com grandes amigos 
e parceiros à nossa volta. Isso 
foi um fator decisivo. Tivemos sempre o espírito 
de equipe, onde a luta foi de todos. Foi a melhor 
sensação que eu poderia ter tido. Respeitamos as 
opiniões, ouvimos uns aos outros, argumentamos 
quando foi necessário, quer dizer, foi um aprendi-
zado de democracia que, com certeza, levarei para 
toda a minha vida.

Gustavo Caldas
Cuidar do patrimônio e do fi-
nanceiro da SBEM foi uma tare-
fa que exigiu muita dedicação 
nestes últimos dois anos, pois 
todos os projetos realizados de-
penderam diretamente do fluxo 
de caixa, especialmente neste 
período de transição, onde foi necessária a mon-
tagem de toda a estrutura definitiva da nossa sede 
da SBEM Nacional. Me sinto muito gratificado 
por termos alcançado o nosso objetivo e deixado 
a nossa SBEM em boas condições financeiras para 
a próxima gestão. Finalmente, desejo boa sorte 
a nova diretoria e sucesso a todos que estarão a 
frente da gestão da nossa Sociedade.

Francisco Bandeira   
Fazer parte da Diretoria da 
SBEM, no biênio 2007-2009, foi 
uma experiência mais do que 
gratificante, começando previa-
mente com a presidência do 27º 
CBEM, considerado o maior de 
todos pelo número de participan-
tes e pelas inovações introduzidas. A presidência 
de duas comissões cruciais e interligadas - a do 
TEEM e a Científica - proporcionou uma linha de 
ação mais eficaz na condução das questões rela-
cionadas a atualização médica dos nossos asso-
ciados. A prova do TEEM especial, realizada em 

2007, foi um momento marcante que outorgou o 
TEEM, de forma prática e justa, àqueles endocri-
nologistas veteranos que exerciam a especialida-
de com competência, mas que não tinham mais 
o pesado referencial teórico exigido para a prova 
regular do TEEM. Quero parabenizar a cada um 
dos colegas da diretoria pelo esmero na condução 
de suas responsabilidades que, sem sombra de 
dúvidas, contribuiu para uma SBEM mais forte, 
moderna e eficiente.    

Amaro Gusmão
A SBEM Nacional é, na minha 
opinião, o maior patrimônio da 
endocrinologia brasileira. En-
caramos o desafio de fazer uma 
administração extremamente 
profissional, voltada para o as-
sociado, solucionando dificul-
dades, de forma não-traumática, em benefício da  
nossa Sociedade. Foi muito bom e extremamente 
proveitoso participar da gestão nacional nesses 
dois anos. 

Lucio Vilar
Para mim foi uma grande satis-
fação participar da diretoria da 
SBEM e contribuir com Ruy Lyra 
para que sua gestão tivesse um 
excelente desempenho.

Luiz Griz
Foi um imenso prazer secreta-
riar a SBEM neste biênio. Foram 
dois anos de muito trabalho e de-
dicação. A nossa maior recom-
pensa foi ter contribuído com o 
crescimento e fortalecimento 
da nossa Sociedade. Faço um 
agradecimento especial aos nossos mais de três 
mil associados, que participaram ativamente das 
nossas ações, entrando em contato, opinando, su-
gerindo projetos e acima de tudo, confiando em 
nosso trabalho. n

Trabalhar pela SBEM...
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A implementação da submissão online, que 
ampliou a acessibilidade dos ABE&M no cenário 
internacional, deu continuidade às etapas já ini-
ciadas em 2001, com a inclusão da publicação na 
SciElo (Scientific Eletronic Library Online), e enfa-
tizadas com a indexação da revista no PubMed-
MEDLINE, em 2004.

Fator de Impacto – Outra realização importan-
te em 2008 foi a inclusão da revista no Web of 
Science®, primeiro passo para que uma publi-
cação tenha o “fator de 
impacto JCR (Journal Cita-
tion Reports®)”. O Web of 
Science® abrangia cerca 
de 7.900 revistas científi-
cas, acervo que se expan-
diu com a inclusão de cerca 
de 700 revistas, ainda em 
2008, e após análise de 10 
mil títulos publicados em 
países fora do Reino Uni-
do e dos Estados Unidos. 
Nessa listagem foi incluída 
a Revista ABE&M (no Web 
of Science®), início do processo para que o fator de 
impacto apareça no Journal Citation Reports® do 
portal ISI Web of Knowledge, o que deverá ocorrer 
dentro de pouco mais de um ano.

No Editorial de agosto de 2008, a Editora-chefe 
Edna Kimura explica que “o efeito do benefício 
da indexação dos ABE&M no Web of Science® 
é imediato, pois disponibiliza uma listagem mais 
completa da produção científica dos autores de 
artigos que foram publicados em nossa Revista a 
partir de 2007, assim como a indicação do núme-
ro e do local em que venham a ser citados, o que 
influenciará na obtenção de um valor mais fiel do 
índice H do pesquisador”. 

Com todas as iniciativas, o balanço dos ABE&M 
nos últimos dois anos é muito significativo, o que 
mostra a força da publicação e da Endocrinologia 
no cenário científico nacional. O trabalho inicia-
do por Dr. Claudio Kater, Editor-chefe anterior à 
Dra. Edna, permitiu que muitas destas realizações 
fossem concretizadas na gestão 2007/2008, de-
monstrando a importância da SBEM ter bons ges-
tores à frente dos Arquivos . n	

ABE&M: 
Renovação e 
Conquistas

Os Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e 
Metabologia (ABE&M) marcaram o ano de 

2007 – em que a publicação atingiu o volume 51 
- com duas novidades: a mudança do editor e o 
aumento de 6 para 9 edições anuais. No período 
considerado de transição assumiram quatro no-
vos editores, trabalhando em conjunto: Drs. Edna 
Kimura, Evandro Portes, Magnus Dias da Silva e 
Sandra Ferreira. Tudo isto somado à reformula-
ção gráfica, realizada no início do ano, compôs o 
cenário de renovação. Logo depois da fase inicial, 
a Dra. Edna Kimura passou a assumir o cargo de 
editora-chefe da revista.

O ano de 2008 também começou muito bem: 
no dia 1° de janeiro era lançado o site dos ABE&M, 
que permite não só a consulta eletrônica da revis-
ta, mas também a submissão e a avaliação dos 
trabalhos escritos. Desde essa data já foram re-
gistradas mais de 500 submissões.  

Empenho de Modernização – No Editorial de 
fevereiro, a Dra. Edna Kimura comentou que “a 
comunidade SBEM aguardava com ansiedade a 
incorporação da revista à mídia digital”. Segun-
do ela, a nova ferramenta refletia “o empenho 
constante de modernização (...) assumido pelas 
últimas gestões da ABE&M e SBEM, assim como 
responde aos anseios de autores, avaliadores e 
leitores (...)”. 

Mais adiante, ela explica que “a integração do 
ABE&M online com o sistema SciELO (...) permite 
um acesso rápido de consulta dos volumes dos 
últimos 10 anos, e também um acesso direto com 
o sistema de submissão SciELO (...). ”A Editora-
chefe esclarece que “os benefícios desta parceria 
incluem ainda a consultoria, a manutenção e o 
armazenamento das informações em servidores 
potentes e seguros, oferecidos gratuitamente pela 
SciELo-BIREME à comunidade científica latino-
americana”. 

Dra. Edna Kimura
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Participação Brasileira em
 Programa 
 Internacional

Dra. Valeria Guimarães

Já a Dra. Bárbara Campolina Carvalho Silva 
graduou-se em 2000 pela UFMG (Universida-
de Federal de Minas Gerais). A médica realizou 
pesquisas na área de diabetes e de intolerância à 
glicose em pacientes com hiperparatireoidismo 
primário assintomático. Foi co-autora de diver-
sos artigos publicados nos Arquivos Brasileiros 
de Endocrinologia e Metabologia (ABE&M), sobre 
temas como deficiência de vitamina D; duplicação 
de Hipófise associada com puberdade precoce; 
manifestações do hiperparatireoidismo primário; 
e prevalência de doença tireoidiana auto-imune 
em pacientes portadores de diabetes tipo 1.

21 Brasileiros – Cerca de 70 jovens cientistas par-
ticiparam, até hoje, do ISP, sendo que só o Brasil 
teve 21 pesquisadores, todos selecionados pe-
los critérios do perfil intelectual privilegiado, da 
vontade de trabalhar no exterior e da prática em 
pesquisa clínica. Diversos trabalhos, fruto das ex-
periências no programa, já foram publicados em 
periódicos, como a tese da PhD brasileira Inês Do-
nangelo (Pathophysiology of pituitary adenomas, 
veiculado no J Endocrinol Invest, em 2005).

Através do ISP, os jovens selecionados reali-
zam pesquisas nos laboratórios mais avançados 
do mundo, utilizando técnicas que lhe serão úteis 
nos países de origem. Participam ainda de encon-
tros da Endocrine Society, onde são apresentados 
nas plenárias, e de workshops específicos. 

Eles passam de dois a três anos em centros de 
excelência em localidades como Dallas, Los An-
geles, Toronto e Nova York. Os temas da pesquisa 
são vários, como genética molecular, desenvol-
vimento pituitário, diabetes e câncer da tireóide.  
Um orgulho para a Endocrinologia Brasileira. n

Esta gestão (2007 e 2008) foi marcada pelo em-
penho da Comissão Internacional da SBEM em 

conduzir a participação de pesquisadores brasi-
leiros no International Scholars Program (ISP), 
permitindo uma continuidade inédita em 2009: 
além de participar pelo sexto ano consecutivo, a 
entidade brasileira terá direito a duas vagas no 

programa. Os demais países fi-
caram com somente uma vaga 
cada. O ISP é um programa da 
Endocrine Society que promove 
o desenvolvimento científico de 
jovens endocrinologistas de di-
versos países do mundo.

Membro do Comitê Interna-
cional da SBEM e integrante do 
Officers & Concil da Endocrine 
Society, a Dra. Valéria Guimarães 
vê no ISP uma ótima ferramenta 

para valorizar novas lideranças. “O programa é 
muito valorizado internacionalmente, e isso fica 
claro durante o congresso anual da Endocrine So-
ciety”, relata. Durante participação em reuniões 
com a CCS ela afirmou que ainda existem outros 
projetos com jovens que já estão em andamento.

As Candidatas Selecionadas – As médicas selecio-
nadas pela SBEM, em 2007, foram Angélica Amo-
rim Amato e Bárbara Campolina Carvalho Silva. 
Com a mesma idade (32), ambas obtiveram espe-
cialização em Endocrinologia no ano de 2005. 

Como todos os outros jovens cientistas sele-
cionados, elas tiveram o currículo avaliado pela 
Comissão Internacional da SBEM. Depois, partici-
param de reuniões com representantes da Endo-
crine Society para encontrar o melhor laboratório 
para a realização da pesquisa. 

A Ph.D Angélica Amato graduou-se pela Univer-
sidade de Brasília. Participou de vários congressos 
médicos e recebeu prêmios por apresentações du-
rante eventos nacionais como no Congresso Mé-
dico de Brasília de 1997. A Dra. Angélica também 
teve artigos publicados em periódicos científicos, 
como os Arquivos de Neuropiquiatria. Experiente 
em análises de biologia molecular, com técnicas 
de isolamento de DNA e de cultura celular.
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No biênio 2007/2008, a SBEM abraçou diversas 
campanhas públicas e iniciativas das regio-

nais. O objetivo foi prestar à população serviços 
de esclarecimento, prevenção e alerta sobre al-
gumas doenças.  A Comissão de Campanhas foi 
coordenada pelo Dr. Gustavo Caldas.

Campanha para o Diabetes – A SBEM prosseguiu 
a “Campanha de divulgação das metas e cons-
cientização da importância do controle do pacien-
te diabético”, iniciada em 2006. Esclarecimentos 
sobre índices glicêmicos e primeiros sintomas do 
diabetes estiveram em um vídeo institucional - 
protagonizado pela atriz Malu Mader -, exibido no 
cinema e na televisão. 

Escola Saudável – Em 2008, o Projeto Escola Sau-
dável chegou a mais uma unidade de ensino do 
Rio de Janeiro – Colégio Estadual Julia Kubitsche-
ck. Durante uma semana, alunos normalistas e da 
1ª à 4ª série participaram de programação voltada 
à orientação alimentar. Na ocasião, professores e 
estagiários foram estimulados a se tornarem mul-
tiplicadores da campanha, cujo objetivo é melho-
rar a qualidade de vida do estudante por meio de 
alimentação saudável e atividade física. A inicia-
tiva contou com a participação de residentes do 
IEDE e da UERJ e com o apoio da Federação das 
Unimeds e da Unimed-Rio. 

Dia Mundial do Diabetes – A SBEM se mobilizou 
no Dia Mundial do Diabetes, cujo tema do biênio 
2007/2008 foi “Diabetes em crianças e adolescen-
tes”. Como parte das atividades, desenvolveu um 
folder educativo e um spot de rádio, alertando 
para a medida da circunferência abdominal e sua 
relação com o risco de desenvolver diabetes. A 
campanha foi protagonizada pela atleta Maurren 
Maggi - campeã da modalidade salto em distância, 
nas Olimpíadas de Pequim. A Sociedade conse-
guiu, ainda, a iluminação de vários monumentos 
no Brasil, na noite do dia 14 de novembro. 

Acromegalia – Junto com o Departamento de 

Neuroendocrinologia, em parceria com a Novar-
tis, realizou uma campanha de esclarecimento 
sobre a importância do diagnóstico precoce da 
acromegalia. A iniciativa, de caráter educativo, foi 
protagonizada pelo Dr. Dráuzio Varella, que além 
de apresentar as causas, os sintomas e riscos à 
saúde, orientou, em caso de suspeita, procurar 
um endocrinologista. A Regional Santa Catarina 
também contribuiu, esclarecendo a população 
sobre o excesso de produção do hormônio de 
crescimento. 

Tireóide – A SBEM promoveu a “Campanha de 
detecção de doenças da tireóide”, para alertar a 
população sobre a importância da glândula tireói-
de em todas as fases da vida. Houve distribuição 
de material educativo – folders e cartazes – com 
informações sobre autoexame, sinais e sintomas. 
A SBEM-SC atuou ativamente nas campanhas do 
biênio 2007/2008, com atividades educativas e 
preventivas em diversas cidades do Estado. 

Hipertensão e Colesterol Elevado – No Dia da Hi-
pertensão, o Departamento de Adrenal e Hiper-
tensão da SBEM participou, junto a algumas re-
gionais da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de 
campanhas de informação à comunidade. Foram 
feitas palestras e aferição da pressão arterial em 
praças e shoppings centers de diversas cidades 
brasileiras. A SBEM-SC atuou em conjunto, atra-
vés de campanhas de combate ao Colesterol Ele-
vado, a Dislipidemia e a Aterosclerose, com alerta 
sobre doenças cardiovasculares.

Valorização do Endocrinologista – Dando conti-
nuidade à campanha lançada em 2000, a Comis-
são da SBEM distribuiu folders explicativos sobre 
a atuação do endocrinologista em todos os even-
tos da especialidade e afins, para que os sócios 
entreguem aos pacientes. Além disso, atuou junto 
à Comissão de Comunicação Social na divulga-
ção da Sociedade e da especialidade, de modo a 
valorizar a marca da SBEM, tanto para os outros 
médico quanto para o público leigo. n

Campanhas de Esclarecimento  
à População
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T rabalho intenso, contínuo e transparente. Três 
pontos importantes dentro das atividades das 

comissões da SBEM, durante estes dois anos. 
Neste período, por exemplo, o Conselho Fiscal 
passou a acompanhar periodicamente as con-
tas da SBEM Nacional, ao invés de focar-se nas 
reuniões presenciais, o que foi bastante benéfico 
para a Sociedade. Para completar, durante o ICE 
2008 uma nova formação foi aprovada durante a 
Assembléia Geral. Confira as principais ações de 
cada Comissão:

Campanhas – Várias campanhas foram estabeleci-
das e fortalecidas neste período, sob a gestão do 
Dr. Gustavo Caldas. O grupo esteve em contato 
com o Ministério da Saúde na busca de parcerias 
e apoiou iniciativas regionais. Dentre as campa-
nhas estiveram a Valorização do Endocrinologista, 
a Escola Saudável, o Dia Mundial do Diabetes, e 
outras. Detalhes sobre as campanhas realizadas 
estão na página 5 desta publicação.

Científica e de Título de Especialista – Ambas 
presididas pelo Dr. Francisco Bandeira, passaram 
a ter uma ligação direta, devido ao processo de 
revalidação do TEEM. Além das provas de 2007 
e 2008, a Comissão de Título realizou a Prova Es-
pecial do TEEM (em 2007), para médicos com no 
mínimo 15 anos de formados e prática compro-
vada da especialidade há pelo menos 10 anos, 
conforme recomendação da Associação Médica 
Brasileira (AMB). No mesmo ano, foi identificado 
um recorde de candidatos à Prova de Título, com 
310 participantes. Já a Científica efetuou o creden-
ciamento de novos serviços no país e trabalhou na 
programação dos eventos oficiais da SBEM.

Comunicação Social (CCS) – Nos dois anos, sob a 
presidência do Dr. Ricardo Meirelles, a CCS atuou 
diariamente coordenando as atividades das as-
sessorias jornalística (Informed) e de imprensa 
(Básica e Intercom). Além disso, a CCS contratou 
novo webmaster (Eduardo Frick) para o site da 

SBEM, realizou mudanças na página da Sociedade 
e estimulou as Regionais a desenvolverem sites 
próprios. Promoveu o recadastramento de pesso-
as para o recebimento do boletim da Sociedade e 
esteve junto da SBEM em todos os processos de 
divulgação da mesma. Foram centenas e centenas 
de emails trocados pelo grupo, onde todas as de-
cisões eram democráticas. 

Conselho Consultivo da Indústria – Responsável 
pelo contato da SBEM com os laboratórios, a re-
ferida Comissão, coordenada pela Dra. Lucia He-
lena Oliveira Cordeiro, colaborou na captação de 
recursos para a realização dos eventos da SBEM 
Nacional e regionais. E, ainda, trabalhou junto 
com o grupo de Educação Médica Continuada, na 
busca de patrocínios para os cursos à distância, 
oferecidos aos associados.

Educação Médica Continuada (EMC) – Voltada 
para a atualização profissional, a comissão presidi-
da pela Dra. Ruth Clapauch teve grande empenho 
para a realização de 20 webmeetings, com o apoio 
dos Departamentos Científicos da Sociedade. Par-
ticipou de atualização de uma das áreas do site da 
SBEM, destinada à EMC, incluindo artigos cientí-
ficos comentados, criando o “Pergunte ao Profes-
sor”, junto com o Departamento de Tireóide, além 
de desenvolver o curso online de Hipotireoidismo 
Subclínico e revisar os links científicos sugeridos 
no site. Também incluiu diversos materiais para 
download na área restrita. Os webmeetings tive-
ram um acesso médio de 400 visualizações, por 
curso, e se mantêm disponíveis aos sócios. A co-
missão também auxiliou as regionais da SBEM a 
organizarem cursos presenciais em cidades mais 
afastadas dos grandes centros.

Eleitoral – Foi responsável por organizar as elei-
ções de Departamentos e da Diretoria Nacional, 
que aconteceram em novembro de 2008, no Rio 
de Janeiro. Além disso, estudou o Estatuto da So-
ciedade e relatou o projeto de efetuar as eleições 

Comissões Permanentes 
e Temporárias
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da próxima Diretoria da SBEM via internet, caso 
haja mais de uma chapa à candidatura. O grupo foi 
presidido pelo Dr. Airton Golbert.

Estatutos, Regimentos e Normas – Sob a presi-
dência da Dra. Marisa César Coral, realizou uma 
consulta pública, no site da Sociedade, visando 
sugestões de propostas para mudanças no Estatu-
to da SBEM. As respostas obtidas foram apresen-
tadas e discutidas durante a Assembléia Geral.

Ética e Defesa Profissional (CEDP) – Presidida pela 
Dra. Maite Chimeno, a CEDP foi descentralizada, 
tendo sido criadas comissões regionais. Estes 
grupos ficaram com a responsabilidade de agir 
localmente na identificação de irregularidades em 
cursos de pós-graduação e utilização indevida da 
logomarca da SBEM, por exemplo. A comissão 
realizou o Primeiro Fórum de Comissões de Ética e 
Defesa Profissional ocorrido, em 23 de novembro 
de 2007, em Maceió, e participou do Workshop de 
Ética da Endocrine Society, em 8 de novembro de 
2008, no Rio de Janeiro. O grupo atuou fortemente 
junto à Associação Nacional de Saúde (ANS) sen-
do contra a implantação da TISS.

História da Endocrinologia – Tendo à frente o Dr. 
Luiz César Póvoa, em 2007 concentrou-se na re-
visão, ampliação e atualização da terceira edição 
do livro de Atualização da História da Endocrino-
logia. A publicação, que tem o apoio da Servier, 
foi oficialmente lançada durante o ICE 2008, no 
Rio de Janeiro.

Internacional – Teve seus trabalhos voltados 
para a realização do ICE 2008 e para a permanên-
cia da SBEM no International Scholars Program 

(conforme página 4 deste relatório). 
A Comissão representou o Brasil no 
comitê executivo da International So-
ciety of Endocrinology (ISE), através 
da Dra. Valéria Guimarães, membro 
deste conselho eleita para o período 
2004-2008. A comissão estimulou, 
ainda, a SBEM a enviar propostas 
para o novo estatuto da ISE e indicou 
o Prof. Bernardo Leo Wacjchenberg 
para receber o prêmio Physician of 
the Year, durante o ano de 2007, no 
Annual Meeting da Endocrine Society, 
em Toronto. Além disso, a comissão 

indiciou membros da SBEM para cargos, aulas e 
participações internacionais .

Paritária – Formada por três representantes da 
SBEM e três da Sociedade Brasileira de Pediatria, 
esta comissão foi a responsável pela realização 
das provas de obtenção do Certificado de Atuação 
na Área de Endocrinologia Pediátrica, cujo con-
curso é anual.

 
Projeto Diretrizes – O Dr. Cláudio Kater, presidente 
da Comissão, esteve reunido com a Associação 
Médica Brasileira (AMB) visando a realização do 
curso de Medicina Baseada em Evidências, ofere-
cido pela AMB, onde são explicadas e trabalhadas 
as bases metodológicas das Diretrizes e o proces-
so de pesquisa e revisão da literatura. A Comissão 
pleiteou a atualização de alguns projetos desen-
volvidos nos anos de 2002 e 2003, como a publica-
ção de dois suplementos nos ABE&M, para dispo-
nibilizar todas as diretrizes desenvolvidas e todas 
àquelas que ainda serão produzidas. As Diretrizes 
enviadas para a AMB são desenvolvidas com a 
colaboração dos Departamentos Científicos.

Valorização de Novas Lideranças – Presidida pela 
Dra. Mônica Oliveira, tendo um representante em 
cada Departamento da SBEM, foi criada em março 
de 2007 e passou a ser a responsável por alimentar 
o Blog da SBEM, com comentários de artigos cien-
tíficos; por responder as dúvidas dos internautas, 
que chegam pelo Fale Conosco do site; e montar 
um texto com questões comentadas da Prova do 
TEEM 2006. As soluções foram publicadas no site 
da Sociedade com a finalidade de aproximar os 
endocrinologistas do site da SBEM, de forma que 
o utilizem como meio de reciclagem.  n

Membros das 
Comissões da SBEM
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Nos anos pares, a Endocrinologia Brasileira já 
sabe que tem um importante encontro mar-

cado: Congresso Brasileiro de Endocrinologia e 
Metabologia. Porém em 2008 foi diferente. A ati-
vidade ganhou status internacional e ao mesmo 
tempo manteve sua agenda administrativa.

Depois de muito tempo sonhando com a reali-
zação do International Congress  of Endocrinolo-
gy, ele aconteceu e em conjunto com o 28º CBEM, 
em novembro do ano passado, no Rio de Janeiro. 
A programação científica, como combinado, foi 
compartilhada e o Congresso Brasileiro realizou 
todas as atividades administrativas fundamentais 
para o funcionamento legal da SBEM.  

Na pauta do CBEM constaram: prova de Títu-
lo de Especialista; Assembléia Geral; reunião do 
Conselho Deliberativo e das várias Comissões e 
Departamentos, além das eleições para diversos 
cargos da entidade pelos próximos dois anos. A 
eleição – por meio de voto direto - marcou o iní-
cio de uma nova fase, na qual a chapa gestora da 
Sociedade passa a ser descentralizada, contendo 
especialistas de diversos estados.

Provas no CBEM – A primeira atividade foi a reali-
zação das provas teóricas para obtenção do Título 
de Especialista em Endocrinologia e Metabologia 
(TEEM) e Certificado de Área de Atuação em Endo-
crinologia Pediátrica (CAAEP). Na prova do TEEM, 
dos 166 candidatos, 121 foram aprovados. Obtive-
ram o CAAEP 18 dos 25 candidatos. 

Conselho Deliberativo – Uma reunião tranquila, 
onde até a disputa para a sede do próximo con-
gresso aconteceu dentro do melhor clima de cor-
dialidade entre os participantes. Através de voto 
secreto do conselho, foi definida a sede para o 
30º CBEM. A cidade de Goiânia venceu por 56 vo-
tos, contra 26 para São Paulo. Constaram ainda 
da pauta deliberativa, assuntos como: aprovação 
das atas das reuniões anteriores do Conselho De-
liberativo e Assembléia Geral durante o II CBAEM; 
fixação do valor da contribuição obrigatória do 
quadro social; concessão do título de associado 
benemérito para o Dr. Bernardo Wajchenberg, Dr. 
Luiz César Povoa e Dr. Ney Cavalcanti; e eleição de 
membros de comissões como a do TEEM; escolha 
do conselho editorial dos ABE&M.  

Durante a reunião, o Dr. Ruy Lyra fez um ba-
lanço das atividades realizadas pela SBEM na sua 
gestão, parabenizou o trabalho das Comissões 
e Departamentos e ainda destacou o esforço da 
Comissão Internacional para a realização do ICE 
2008, no Brasil.  

Assembléia Geral – Os resultados das eleições 
da nova diretoria foram proclamados durante a 
Assembléia Geral, cuja mesa foi presidida pelo 
Dr. Severino Farias (BA). Na reunião, foram deli-
berados ainda os seguintes assuntos: aprovação 
da proposta orçamentária para o exercício subse-
quente; exame e julgamento do relatório de ativi-
dades e a prestação de contas do exercício social 
anterior.

Durante a Assembléia, também foi registrado 
o voto de louvor pelo trabalho da Regional de Per-
nambuco à frente da SBEM nacional. O Dr. Ricardo 
Meirelles usou a palavra “elegância” para definir 
a atuação da Diretoria que conduziu a entidade 
no biênio 2007/2008. O Dr. Ruy Lyra agradeceu os 
elogios e destacou o trabalho em equipe durante 
sua gestão. n 

O 28º Congresso Brasileiro
Eleição da Nova Diretoria

Entre as decisões impor tantes do 
28º CBEM, uma das mais importantes foi 

a divulgação da chapa que assume a presi-
dência da entidade no biênio 2009/2010. Foi 
um momento histórico, dentro da SBEM, de 
exercício de cidadania e democracia.

A composição ficou da seguinte forma: 

Presidente:  

Ricardo Martins da Rocha Meirelles - RJ 

Vice Presidente:  

Airton Golbert - RS 

Primeiro Secretário:  

Josivan Gomes de Lima - RN 

Segundo Secretário:  

Eduardo Pimentel Dias - MG 

Primeiro Tesoureiro:  

Ronaldo Rocha Sinay Neves - RJ 

Segundo Tesoureiro:  

Adriana Costa e Forti - CE
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Durante o biênio 2007-2008, dezenas de ações 
foram realizadas pelos Departamentos Cien-

tíficos da SBEM. Seja na promoção de eventos, 
na disponibilização de material educativo no site 
da entidade ou na realização de webmeetings, en-
tre outros, não faltaram esforços para dinamizar 
e qualificar ainda mais a Sociedade. A seguir, um 
breve resumo dessas atividades.

Adrenal e Hipertensão: Presidido pela Dra. Milena 
Caldato.
Membros da diretoria do Departamento partici-
param de vários eventos regionais e nacionais: II 
CBAEM, EndoAmazon 2007, EndoRecife 2007, Co-
nexão Endócrino-Pediátrica 2007, EndoSul 2008, 
EndoRecife 2008, EndoAmazon 2008, COPEM, 
Congresso Médico Amazônico 2008, Congresso 
Norte-Nordeste de Dermatologia,  II ESED Forta-
leza, entre outros.

Foram realizados, ainda, diversos mini-cursos 
para ampliar a divulgação de conhecimentos em 
Adrenal e Hipertensão e dois webmeetings (Hipe-
raldosteronismo e Hiperplasia Adrenal Congênita 
e Triagem Neonatal).

Junto a algumas regionais da Sociedade Bra-
sileira de Cardiologia, o Departamento participou 
do Dia da Hipertensão, com campanhas de infor-
mação à comunidade. E, no site da SBEM, estabe-
leceu um canal aberto com o público para esclare-
cimentos sobre doenças adrenais e temas afins.

Diabetes: Sob a responsabilidade da Sociedade 
Brasileira de Diabetes  (SBD).
O grupo responsável pelo Departamento desen-
volveu, dentre várias outras atividades para atua-
lização científica, o E-Book sobre Diabetes (www.
diabetesebook.org.br); organizou diversos sim-
pósios e o seu congresso, o Diabetes 2007, em 
Campinas; publicou diversos Posicionamentos 
Oficiais; e promoveu as campanhas do Dia Mun-
dial do Diabetes, no Brasil, tendo participado da 
campanha mundial do Dia Azul, com a iluminação 
de diversos monumentos no Brasil.

Por ser uma Sociedade científica de grande re-
conhecimento nacional, a SBD mantém diversas 
ações em prol da disseminação de informações 

sobre diabetes, tanto para o público leigo, como 
profissionais de saúde.

Dislipidemia e Aterosclerose: Presidido pela Dra. 
Maria Teresa Zanella.
O Departamento participou da organização do 
VII Simpósio Brasileiro de Síndrome Metabólica 
e do Programa de Educação Médica Continuada, 
através do webmeeting. Além disso, elaborou ma-
terial de divulgação, sob forma de artigos científi-
cos; assessorou a Anvisa, opinando na aprovação 
de novas formas de medicamentos para dislipide-
mias; participou do Projeto Diretrizes junto à Asso-
ciação Médica Brasileira (AMB) e elaborou normas 
para o tratamento das dislipidemias e prevenção 
da aterosclerose.

Endocrinologia Básica: Presidido pela Dra. Célia 
Regina Nogueira.
O Departamento participou, significativamente, 
da XXIII Reunião Anual da Federação de Socie-
dades de Biologia Experimental (FeSBE). Na oca-
sião, abordou, entre outros, os seguintes módulos 
temáticos: Disruptores Endócrinos; Situação do 
Iodo no Brasil e sua Consequência na Função Ti-
reoideana; Resistência a Hormônios e Receptores 
Nucleares.

Ao melhor trabalho de endocrinologia apresen-
tado na FeSBE foi entregue um prêmio, contem-
plando o aluno com passagem, estada e inscrição 
no próximo Congresso Brasileiro de Endocrino-
logia.

Atividades dos Departamentos Científicos

Membros dos 
Departamentos 
Científicos da SBEM
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Endocrinologia Feminina e Andrologia: Presidido 
pela Dra. Amanda Athayde.
Entre as atividades desenvolvidas pelo Departa-
mento, destaque para a publicação de trabalhos 
científicos; elaboração de pareceres para a An-
visa, com relação a medicamentos lançados na 
área; e colocou-se à disposição da imprensa leiga 
para esclarecer qualquer assunto ligado à endo-
crinologia feminina e andrologia.

Além disso, promoveu eventos concernentes à 
Educação Médica Continuada sobre Terapia Hor-
monal da Menopausa; Diagnóstico da Andropau-
sa; Puberdade Precoce; Hirsutismo; e Síndrome 
de Ovários Policísticos. No site da SBEM, também 
foram divulgados a bibliografia sobre os temas 
dos cursos e das reuniões bimensais, com slides 
e comentários.

Endocrinologia Pediátrica: Presidido pela Dra. 
Marília Martins Guimarães.
Os membros do Departamento promoveram a 
realização dos dez Módulos de Imersão em Endo-
crinologia, em Recife (PE), e ainda um sobre Dis-
túrbios da Diferenciação Sexual.  O Departamento 
também participou dos webmeetings e realizou o 
1º Encontro Brasileiro de Endocrinologia Pediátri-
ca (EBEP), no Rio de Janeiro.

Metabolismo Ósseo e Mineral: Sob a responsa-
bilidade da Sociedade Brasileira para o Estudo do 
Metabolismo Ósseo e Mineral (SOBEMOM).

Responsável por dois webmeetings promovi-
dos pela SBEM, o Departamento organizou o I Con-
gresso Brasileiro de Densitometria, Osteoporose 
e Osteometabolismo (I BRADOO), que aconteceu 
em Bento Gonçalves (RS), em 2007, e a segunda 
edição do evento, na capital paulista, em 2008.

O Departamento de Osteometabolismo tam-
bém assumiu a responsabilidade de revisão de 
cinco capítulos do livro Williams e forneceu conte-
údo para o site da SBEM, enviando e comentando 
artigos sobre sua área de atuação.

Neuroendocrinologia: Presidido pela Dra. Nina 
Rosa de Castro Musolino.
Para integrar profissionais mais jovens na área 
com membros das novas lideranças, o Departa-
mento promoveu a formação de grupos regionais 
multidisciplinares, contando com cirurgiões es-
pecialmente interessados na região hipotálamo-
hipofisária.

Colaborando com a Comissão de Educação Mé-
dica Continuada, participou de webmeetings so-
bre Hiperprolactinemia; Acromegalia; Síndrome 
de Cushing e Diabetes Insípidus. O Departamento 
também apoiou eventos na área de neuroendocri-
nologia, organizados por Regionais da SBEM, e 
realizou o XIV SINE – seu evento oficial.

Obesidade: Presidido pelo Dr. Henrique Suplicy e 
sob a responsabilidade da Associação Brasileira 
para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Meta-
bólica (ABESO).
O Departamento realizou o primeiro Simpósio de 
Nutrição Clínica da ABESO, o SINUCA, dirigido aos 
profissionais de Nutrição. O evento teve enfoque 
eminentemente prático, trazendo informações de-
talhadas para o nutricionista, que está afastado da 
área clínica e quer dedicar-se ao atendimento dos 
pacientes com as diversas doenças ou cuidar da 
prevenção das mesmas.

Outra ação do Departamento foi adequar o es-
tatuto da ABESO para que possa solicitar o reco-
nhecimento da associação como uma organização 
da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

Em 2008, também promoveu acesso do asso-
ciado da ABESO a três revistas científicas ligadas 
à área de obesidade, nutrição e Síndrome Meta-
bólica, por meio de seu site (www.abeso.org.br): 
Obesity Reviews, International Journal of Obesity 
e European Journal of Clinical Nutrition.

Tireóide: Presidido pela Dra. Léa Maria Zanini 
Maciel.
 O Departamento realizou o Encontro Brasileiro 
de Tireóide (EBT 2008), que teve público recorde 
(1.800 participantes); organizou e colocou no ar 
o seu novo site (www.tireoide.org.br); e efetuou 
cadastramento de sócios. Além disso, deu conti-
nuidade aos Grants de Pesquisa (Clínico e Bási-
co), instituídos em 2004. Os editais foram lança-
dos e novamente divulgados no ICE 2008, sendo 
o valor do Grant de pesquisa reajustado para R$ 
25.000,00.

Ainda entre as atividades do Departamento de 
Tireóide, foram promovidos simpósios itinerantes 
em Trancoso (BA), Maragogi (AL), Fortaleza, (CE) e 
Manaus (AM) e realizada a campanha do Teste do 
Pezinho para que as coletas dos testes de triagem 
neonatal sejam mais precoces e, com a sua di-
vulgação, o Programa de Triagem Neonatal atinja 
maior cobertura. n
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A realização de eventos científi-
cos é fundamental para a atuali-

zação de todos os especialistas. Há 
algum tempo que SBEM vem crian-
do mecanismos para que estas ati-
vidades possam ser programadas 

de forma mais integrada. Para isso, 
foi criada a grade oficial de even-
tos. Nesta página, os congressos, 
encontros e simpósios oficiais que 
foram realizados durante a gestão 
2007/2008.	n

Eventos Científicos Oficiais

2007
Maio
•	Congresso	Paulista	de	Endocrinologia	e	

Metabologia, São Paulo, SP

Junho 
•	EndoRecife,	Porto	de	Galinhas,	PE 

Julho
•	EndoSul,	Curitiba,	PR

Agosto 
•	12º	Congresso	Brasileiro	de	Obesidade	e	

Síndrome Metabólica, São Paulo, SP

Setembro 
•	3º	EndoRio,	Rio	de	Janeiro,	RJ
•	XII	Congresso	Brasileiro	de	Obesidade	e	

Síndrome Metabólica, São Paulo, SP 

Outubro 
•	XVI	Congresso	da	Sociedade	Brasileira	de	

Diabetes, Campinas, SP 

Novembro
•	II	Congresso	Brasileiro	de	Atualização	em	

Endocrinologia e Metabologia, Maceió, AL 

Dezembro
•	XXXVI	Encontro	Anual	do	Instituto	

Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz 
Capriglione, Búzios, RJ

2008

Fevereiro
•	XIV	Simpósio	Internacional	de	

Neuroendocrinologia, Rio de Janeiro, RJ
 
Maio
•	XIII	Encontro	Brasileiro	de	Tireóide,	

Campinas, SP

Junho 
•	EndoRecife,	Porto	de	Galinhas,	PE

Julho
•	EndoSul,	Florianópolis,	SC

Agosto
•	Endobase	–	Congresso	de	Endocrinologia	

Bahia e Sergipe, Aracaju, SE
•	EndoAmazon,	São	Luis,	MA
•	I	Encontro	Brasileiro	de	Endocrinologia	

Pediátrica, Rio de Janeiro, RJ

Outubro 
•	2º	Congresso	Mineiro	de	Atualização	em	

Endocrinologia e Metabologia, Ouro Preto, 
MG

Novembro
•	ICE	2008	/	28º	Congresso	Brasileiro	de	

Endocrinologia e Metabologia, Rio de 
Janeiro, RJ

Dezembro 
•	XXXVII	Encontro	Anual	do	Instituto	

Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz 
Capriglione, Teresópolis, RJ
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CBAEM e o Apoio da 
Comunidade Científica

Em novembro de 2007 a cidade de Maceió rece-
beu a segunda edição do Congresso Brasileiro 

de Atualização em Endocrinologia e Metabologia 
(II CBAEM). Era um momento de muita expectativa 
da Regional de Alagoas já que o evento ainda sen-
tia as mudanças ocorridas a partir de 2005. Porém, 
todo o cuidado dos organizadores e da presidente 
da Regional e do congresso, Dra. Maria Magaly 
A. Medeiros, além do apoio da SBEM Nacional, 
serviram para confirmar o sucesso. Foram 1.300 
participantes que lotaram as salas de conferências 
do Centro de Convenções da capital alagoana. 

Eventos Anuais – Os CBAEMs, a partir de 2005, 
substituíram os Cursos Nacionais de Atualização, 
que eram realizados em três capitais simultane-
amente. Com a alteração nos estatutos, e a im-
plementação de congressos anuais, os endocri-
nologistas passaram a ter na agenda da SBEM 
Nacional atividades de grande porte com mais 
regularidade e que, agora, tem o total apoio da 
comunidade científica.

A abertura do evento foi repleta de home-
nagens, sendo algumas emocionantes, como a 
prestada à família do Dr. Francisco Freire e ao 
Dr.Diógenes Bernardes. A presença de diversos 
membros da diretoria da Nacional, inclusive o pre-
sidente Dr. Ruy Lyra, mostrou a importância do 
CBAEM. Tanto a Dra. Magaly quanto o Dr. Antonio 
Carlos Wanderley, tesoureiro do II CBAEM, rece-
beram os parabéns pelo alcance obtido.

Foco na Atualização – A grade científica do II CBA-
EM procurou ter um foco maior na atualização, 
diferente do CBEM, que traz tópicos mais con-
troversos para o debate entre os especialistas. A 
proposta fez com que os interessados em fazer a 
prova do Título de Especialista mantivessem as 
salas lotadas e total atenção às palestras. Vale res-
saltar que, como informou o presidente da Comis-
são do TEEM, Dr. Francisco Bandeira, foi o maior 
concurso, em número de participantes, na história 
da SBEM. Participaram das duas provas – TEEM e 
CAAEP - 310 candidatos, sendo que mais da me-

tade foi aprovada.
Enquanto provas e aulas aconte-

ciam nas salas do Centro de Conven-
ções, os membros das Comissões e 
Departamentos da SBEM realizavam 
reuniões durante todo o dia para tra-
çar metas de trabalho e avaliar resul-
tados.  Dentro da agenda administra-
tiva do II CBAEM ainda ocorreram a 
reunião do Conselho Deliberativo e a 
Assembléia Geral da SBEM. Nos dois 
encontros, a diretoria da Nacional 
prestou contas das atividades do pe-
ríodo, assim como Comissões e Departamentos 
(descritas neste relatório). Outro ponto importan-
te foi a apresentação, coordenada pela Dra. Marisa 
Cesar Coral, sobre mudanças nos Estatutos, feitas 
através de consulta e sugestões dos próprios as-
sociados da SBEM.

Outro encontro realizado foi entre os integran-
tes do Conselho Fiscal, representantes da diretoria 
Nacional, além de auditores e empresas de conta-
bilidade. Foram horas de muito tra-
balho, onde o interesse é a profissio-
nalização financeira da SBEM.

O saldo positivo é que o CBAEM, 
agora, já é um evento consagrado e 
aguardado pelos associados. Duran-
te o CBAEM, a Regional do Pará foi o 
local escolhido para sediar a terceira 
edição do evento em 2009. n

Homenagem à 
memória ao  
Dr. Francisco Freire

Dra. Magaly, presidente do II CBAEM

Prova do Teem
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o site da SBEM mantinha as notícias atualizadas, 
publicando centenas de reportagens para espe-
cialistas, público e imprensa, além de 12 edições 
do jornal digital SBEM Repórter, com cerca de 
oito reportagens por edição. A repercussão da 
publicação online foi significativa, motivando as 
próprias Regionais a financiarem os gastos com a 
equipe de reportagem para o acompanhamento 
dos eventos. Foram centenas de textos publica-
dos, todos acompanhados pela CCS. 

Os resultados do investimento começaram a 
aparecer ao longo dos meses. Em 2008, por exem-
plo, foram cerca de 1 milhão e meio de páginas 
visitadas. O Google Analytics, que monitora a vi-
sitação, apontou um crescimento de 50,20% no 
número de visitas. 

Blog da SBEM – O site também serviu como um 
importante elo de ligação entre a Diretoria da Na-
cional, CCS e Comissão de Novas Lideranças. O 
grupo, que teve a Dra. Monica Oliveira à frente, 
foi responsável pelas respostas a centenas de in-
ternautas, que enviam dúvidas, diariamente, ao 
site. O grupo também cuidou da publicação de 
artigos comentados no Blog da SBEM. Um espa-
ço novo e que foi muito bem aceito pelos jovens 
especialistas em endocrinologia. Foram 40 artigos 
publicados. 

Passo-a-Passo – O cuidado da Nacional foi dar um 
passo de cada vez, observando a receptividade 
de seus associados a cada novo investimento, 
preparando a SBEM para mudanças ainda mais 
significativas que estão à caminho. Um perma-
nente clima de harmonia, confiança e incentivo foi 
responsável pelo crescimento de todo o grupo.

Equipes de Produção – Os seguintes profissionais 
trabalharam junto à Diretoria e demais comissões 
na produção e manutenção do site da SBEM: Con-
teúdo/Redação Online – Informed (Cristina Dissat, 
Beth Santos, Flávia Garcia, Paula Camila, Sandra 
Malafaia, Cintia Salomão Castro, Sandra Narita, 
André Dissat); Webmaster/ Programação – Eduar-
do Frick, Andrews Medina; Assessoria de Impren-
sa � Básica (Ester Lima e Luciana Areas) e Intercom 
(Rodrigo Barros e Juliana Preto). n

Quando a diretoria assumiu a SBEM em março 
de 2007 tinha, entre outras tarefas importan-

tes, realizar a reformulação do site da entidade e 
adotar novos rumos. A mudança incluía uma série 
de tarefas, inclusive a troca da equipe de progra-

mação, responsável pela 
parte técnica do site da 
SBEM. 

A diretoria, em conjun-
to com a Comissão de Co-
municação Social (presi-
dida pelo Dr. Ricardo Mei-
relles), traçou metas de 
trabalho onde o primeiro 

a ser atendido seria o associado da SBEM. Havia 
algum tempo que era necessária a unificação do 
cadastro nacional, já que cada Regional da SBEM 
possuía um banco de dados diferente. Foram me-
ses de muito trabalho com a participação, inclu-
sive, várias secretárias das diversas Regionais. 
O banco de dados também passava a unificar os 
associados cadastrados para o recebimento dos 
ABE&M. Tudo estaria integrado de acordo com a 
situação financeira do associado. Essa idéia cen-
tral teve como objetivo o acesso aos webmeetings 
e às revistas científicas online. 

A proposta funcionou e os webmeetings foram 
sucesso de participação dos associados. A SBEM 
realizou uma parceria com a empresa Atitude que, 
através de um trabalho em conjunto com o site e 
com os Departamentos Científicos, cumpriu todas 
as metas traçadas. Foram, ao todo, 40 aulas online, 
de acesso exclusivo dos sócios, e que continuam 
disponíveis no site. 

Também graças à integração do banco de da-
dos, os associados em dia com as anuidades pu-
deram acessar a diversas publicações científicas, 
cujas assinaturas foram feitas pela SBEM Nacio-
nal, visando à atualização científica de forma mais 
ágil. Isso se tornou uma ótima ferramenta de in-
centivo à adimplência. Com o mesmo propósito, a 
Comissão de Educação Médica Continuada (presi-
dida pela Dra. Ruth Clapauch) fez várias alterações 
na área restrita do site da SBEM, com inclusão de 
discussão de casos e pergunte ao professor. 

Mas enquanto a reformulação interna e o tra-
balho da área de Educação Médica continuavam, 
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grande número de contas bancárias, relativas a 
atividades científicas, está sendo unificado para 
que a contabilidade seja feita de forma organizada. 
Esse processo foi iniciado na gestão anterior e a 
continuidade deu mais segurança aos membros da 
diretoria e, consequentemente, aos associados.

 A SBEM tem hoje um Manual de Procedimen-
tos Financeiros que será distribuído entre todos 
os departamentos científicos, para orientação dos 
procedimentos a serem adotados, com a finalida-
de de dar maior segurança e agilizar o preparo e 
envio da documentação hábil à SBEM Nacional 
para fins de contabilização.  

A implantação do gerenciador financeiro pode-
rá também suplantar alguns dos procedimentos 
que estarão descritos no Manual, pois poderão 
estar previstos na implementação do sistema.

Outra atividade importante foi a atualização 
financeira dos associados, através do site da 
SBEM. Ao criar os webmeetings e o acesso às pu-
blicações científicas era preciso que o sistema de 
conferência das anuidades fosse mais ágil e todo 
informatizado. O processo deu certo, fazendo, in-
clusive, com que associados quitassem anuidades 
em atraso para garantir o acesso à área restrita do 
site da SBEM para atualização científica.

A tesouraria entrega à próxima SBEM, uma 
contabilidade organizada, com projetos em anda-
mento e pronta para o crescimento necessário da 
Sociedade. n

Uma SBEM mais profissional. Esse tem sido o 
trabalho das diretorias da SBEM a cada ano 

que passa. Dessa forma, aumenta também o tra-
balho e a responsabilidade de diversos setores, 
principalmente, o financeiro. Durante a gestão 
2007/2008, a tesouraria ficou a cargo do Dr. Gus-
tavo Caldas, que prestou contas aos associados 
com regularidade em todas as reuniões oficiais. 

O trabalho durante todo o período foi segmen-
tado para que cada etapa pudesse ser implemen-
tada com cuidado e gerasse bons resultados. A 
primeira tarefa foi a centralização de toda a docu-
mentação e contabilidade da SBEM Nacional no 
Rio de Janeiro. Com isso, fluxo de documentos 
ficou mais ágil, atendendo aos prazos estabeleci-
dos pela legislação contábil e fiscal. Foi finalizado 
o processo de repasse às regionais e departamen-
tos científicos dos resultados do 27º CBEM.  

Entre as propostas visando o formato profissio-
nal, foi feita uma tomada de preços para contrata-
ção de um sistema de gerenciamento financeiro 
das contas da Sociedade. Foi uma tarefa bem difícil 
e que deveria ser feita com cautela. O processo está 
pronto para contratação. Este gerenciador visa agi-
lizar as informações financeiras, controle do fluxo 
de caixa e informações automatizadas para con-
tabilidade, viabilizando um melhor embasamento 
para a tomada de decisões diversas, como inves-
timentos e campanhas.  Com isso, todas as infor-
mações ficam alinhadas para contabilização. O 

O Panorama Financeiro
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Com o crescimento e profissionalização da 
SBEM e suas várias áreas de atuação é preci-

so ter nos bastidores equipes que deem o suporte 
necessário ao funcionamento da entidade. Nesses 
dois anos a diretoria da SBEM Nacional contou com 
profissionais de apoio em diversos setores, sendo 
que algumas delas fazem parte do quadro oficial da 
entidade e outras são empresas contratadas para o 
bom funcionamento na área de comunicação.

Em Recife, funcionou a chamada Secretaria 
Itinerante, situada no mesmo espaço 
físico da SBEM Regional Pernambuco, 
onde a diretoria da Nacional trabalha e 
realiza reuniões administrativas sema-
nais. Já no Rio de Janeiro está localizada 
a sede oficial da Nacional e que centra-
liza as ações de todo o país. Nas duas 
cidades haviam equipes de trabalho. 
Já na capital paulista é o local de fun-

cionamento da sede dos Arquivos Brasileiros de 
Endocrinologia e Metabologia. É de lá que saem 
as nove publicações científicas, anuais, da SBEM. 

Também em São Paulo está a 
sede da empresa de consulto-
ria comercial, de fundamental 
importância para a realização 
de dezenas de projetos.

Na área de comunicação, al-
gumas subdivisões são neces-
sárias para atender às necessi-
dades de divulgação da SBEM. 

Existem duas assessorias de imprensa, sendo que 
uma atende à região Norte/Nordeste/Centro- Oes-

te e outra ao Sul e Sudeste do país. No 
Rio de Janeiro, funciona a equipe de 
jornalismo, responsável pela redação 
do site e da Folha da SBEM, enquanto 
a equipe de programação do site está 
sediada no interior de são Paulo.

Conheça os profissionais que fize-
ram parte dessas equipes e suas fun-
ções em 2007/2008.

Os Bastidores

Julia Gonçalves, SBEM 
Nacional Rio de Janeiro

Paola Cavalcanti, 
SBEM Nacional 
Pernambuco

Roselaine Monteiro, 
dos ABE&M

SBEM Nacional Pernambuco – Paola Cavalcanti (Secretá-
ria Executiva), Rafaela Santoianni (Estagiária).

SBEM Regional Pernambuco – Harisson Rodrigues (Auxi-
liar Financeiro)

SBEM NacionalRio de Janeiro – Julia Gonçalves (Secretá-
ria Executiva), Rubens Queiroz (Auxiliar Financeiro), 
Monick Alves (Assistente Administrativa)  e Jacir Pe-
reira (Aux. Serviços Diversos)

Funções: Administração do escritório da SBEM 
Nacional Rio de Janeiro, Pernambuco e SBEM 
Regional Pernambuco; assessoria direta nas 
reuniões semanais de Diretoria; planejamento 
geral; contato com prestadores de serviços; 
contatos internacionais; organização de ativi-
dades científicas;  organização das reuniões 
do Conselho Deliberativo e Assembléia Geral; 
contas a pagar; organização de documentação 
bancária; interface com os associados; conta-
tos com a AMB e CNA; organização das provas 
de títulos de especialistas; contatos com os 
presidentes dos Departamentos Científicos e 
presidentes dos congressos para organização 
da documentação contábil. 

Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia – sede 
São Paulo: Roselaine Monteiro (Assistente Adminis-
trativa)

Consultoria Comercial – Grow Up (Reginaldo Ramos)

Assessorias de Imprensa: Pernambuco – Intercom Consul-

toria (Rodrigo Barros e Juliana Preto) e Rio de Ja-
neiro - Básica (Ester Lima e Luciana Areas).

Equipe de Jornalismo da Folha e Site da SBEM – Informed 
(editoras: Cristina Dissat e Beth Santos; repórte-
res: Flávia Garcia, Sandra Malafaia, Sandra Narita, 
Cíntia S. Castro, Paula Camila e André Dissat).

Webmaster do site da SBEM –Eduardo Frick

Direção de Arte da Folha da SBEM – Dois C (Celso Pupo, 
Rodrigo Doin.)

Jurídico – Ferraz & Oliveira Advogados – Dr. Walde-
mar de Oliveira

Contabilidade – FSA Contabilidade – Sr. Marcos Lou-
rival n
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