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CBAEM 2009
docrinologia e Metabologia são
as principais atividades que movimentarão o evento. A SBEM deseja
boa sorte à Dra. Nilza Nei Torres,
presidente, e os doutores Antônio
M. S. Conceição, João Soares Felício e Milena Caldato, da Comissão
Científica.
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● Atualização Profissional
Desde que surgiu, o Certificado de
Atualização Profissional (CAP) tem
sido alvo de diversas dúvidas entre
os especialistas. Entenda como é o
funcionamento para a revalidação
do Título de Especialista.
Pág. 7

● Revisão dos Estatutos
Comissão de Estatutos, Regimentos
e Normas deu início aos trabalhos
de levantamento de sugestões para
revisão dos Estatutos da SBEM. Reuniões online entre os membros da
Comissão têm acontecido para que
o processo comece.
Pág. 8
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Chegou a hora do III CBAEM, o
evento mais importante do ano
a ser promovido pela SBEM em
2009. Uma programação científica
cuidadosa, reuniões importantes
das Comissões da SBEM, Assembleia Geral e prova para obtenção
do Título de Especialista em En-

Comissão de Pesquisa

SBEM cria uma Comissão
de Pesquisa Clínica. Entre as
diversas tarefas importantes
está o levantamento de pesqui● Twitter
SBEM entra na área de redes sociais online e cria o seu canal do Twitter - @ sas clínicas que se perderam
endocrinologia. Entenda um pouco sobre o que é essa nova ferramenta da por causa das dificuldades buinternet e como os endocrinologistas podem utilizá-la.
Pág. 12
rocráticas do segmento. Pág. 9
●

CBAEM 2009

Ver-o-peso
Foto: João Ramid

Belém - Pará

III Congresso Brasileiro de Atualização
em Endocrinologia e Metabologia
27 a 29 de agosto de 2009
Hangar Centro de Convenções

Vista aérea da orla de Belém
Foto: João Ramid

Atualização Científica, Cultura e Lazer, CBAEM e Belém têm a oferecer.

CB

EM

III Congresso Brasileiro de Atualização
em Endocrinologia e Metabologia
Belém - Pará

“Veja a pontuação do Conselho Nacional de
Acreditação - CNA no III CBAEM 2009”
Especialidade:
Endocrinologia - 20.0
Cardiologia - 10.0
Clínica Médica - 5.0
Área de Atuação:
Endocrinologia Pediátrica - 10.0
Densitometria Óssea - 10.0

Inscrição e Informações

www.cbaem.com.br
cbaem.sbem@cbaem.com.br
Tel.: 11 3044-1528 / 3849-0099

Espaço Cultural Casa das Onze Janelas
Foto: Elza Lima
Mangal das Garças
Foto: David Alves

Comidas e frutas da região

Artesanato de Icoaraci

Valor
No local
R$ 400,00
R$ 600,00
R$ 250,00
R$ 220,00

Sócio adimplente
Não sócio
Residente - Pós-graduando
Graduando
Realização:

www.sbem.org.br
Tel.: 21 2579.0312

Organização:

Áudio Visuais:

Eventos e ações estratégicas

MART

www.growup-eventos.com.br
Tel.: 11 3849-0099 / 3044-1528

www.smartsolutions.com.br
Tel.: 21 3328.6166

Agência Viagens:

solutions

www.colombo.tur.br/belem.htm
Tel.: 91 3281.3248
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a edição anterior mencionei que apesar dos membros da diretoria residirem em Estados diferentes – com exceção do nosso tesoureiro Ronaldo Sinay Neves e
eu, no Rio de Janeiro  – o contato estava intenso, com a ajuda da internet.
Essa proximidade está progressivamente se estendendo às Comissões e
não só a de Comunicação Social, mas
também a de Estatutose e a Internacional já se reuniram na sala irtual da
SBEM. Pretendemos que os Departamentos também utilizem esse recurso.
A internet também tem sido
muito importante na retomada dos
webmeetings, que voltaram a ser
apresentados regularmente, e na
novidade dos Ecos de Congressos,
que são teleconferências especiais,
que não ocupam a sequência dos
webmeetings e que permitem que
os sócios possam acompanhar as
novidades de eventos internacionais
importantes, aos quais não puderam
comparecer.
A Educação Médica Continuada
ganhou um novo recurso, o Proendócrino, cujos módulos periódicos
possibilitarão, não só a atualização
profissional, como também a obtenção de pontos para recertificação do
Título de Especialista em Endocrinologia e Metabologia.
Nossa preocupação atual, além
da atualização científica, também
chegou a outros níveis. O assunto é
bem conhecido de muitos colegas: a
dificuldade no desenvolvimento de
pesquisas clínicas no Brasil, que se
ressente de falta de agilidade no processo de regulação. Para identificar
essas dificuldades e propor soluções
criamos a Comissão de Pesquisa Clínica, que terá pela frente um longo
caminho, mas com um grupo que

entende bem a preocupação sobre o
tema. Entregamos a tarefa ao Freddy
Eliaschewitz, muito envolvido com
o assunto há anos, e que trabalhará
em conjunto com Luís Augusto Russo e Antonio Chacra.
Em nossas reuniões também tratamos de um assunto de grande interesse para todos os níveis da SBEM,
que são os nossos Estatutos e Regulamentos. A comissão responsável
levará para a Assembleia Geral no
CBAEM normas de conduta para que
toda a comunidade possa discutir
pontos importantes que precisam de
atualização. A última grande reforma aconteceu em 2003 e é preciso
reavaliação.
É preciso ainda salientar o trabalho feito pela Comissão do Título de
Especialista e a Comissão de Valorização de Novas Lideranças, aos
cuidados do Francisco Bandeira e
Rodrigo Moreira, respectivamente.
A publicação, no site da SBEM, das
100 questões comentadas da prova
do TEEM 2008 foi um sucesso. A iniciativa foi aplaudida por todos, comprovada pelo número de acessos a
essa área do site e pelos diversos
comentários publicados.
Por último, lembramos da participação de uma pesquisa de opinião
no nosso site. Gostaríamos de saber
a opinião dos colegas sobre quais os
procedimentos da Endocrinologia
que deveriam ser incluídos na cobertura dos Planos de Saúde.
Boa sorte aos amigos do III CBAEM, que terá cobertura especial em
todos os nossos órgãos de divulgação.
Forte abraço,
Dr. Ricardo Meirelles
Presidente da SBEM Nacional 2009/2010

Foto: Celso Pupo
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A

través de correspondência e divulgação no site, a SBEM convocou seus associados a reuniremse em Assembleia Geral Ordinária,
a realizar-se no dia 29 de agosto de
2009 (sábado), às 09h30, com a presença da maioria dos associados,
ou em segunda convocação, às 10h,
com a presença de qualquer número
de associados presentes, no Hangar
Centro de Convenções e Feiras da
Amazônia, em Belém/PA, durante o
III CBAEM. Na pauta da Assembleia:
Relatório de atividades em 2009 da
Diretoria SBEM Nacional; Apresentação do relatório de gestão do biênio 2007/2008; Apresentação das resoluções do Conselho Deliberativo;
Sugestão dos associados de temas
para pauta de reunião do próximo
Conselho Deliberativo.

Nova Cobrança

A

Associação Médica Brasileira
(AMB) comunicou, recentemente, que os eventos aprovados
pela Comissão Nacional de Acreditação (CNA) terão que pagar uma
taxa de 3% do valor de inscrição de
médico não-sócio.
Segundo a entidade, o pagamento deverá ser feito junto ao encaminhamento da lista de participantes
do evento, em cheque nominal à
AMB ou comprovante de depósito
bancário. Eventos gratuitos estarão
isentos de pagamento da nova taxa.

Questões do TEEM

A

SBEM Nacional, através das
Comissões de Título de Especialista, presidida pelo Dr. Francisco Bandeira; e de Valorização das

Novas Lideranças, coordenada pelo
Dr. Rodrigo Moreira, liberou para
publicação no site da SBEM todas
as questões comentadas da prova
do TEEM 2008. Foram 100 ao todo,
publicadas ao longo de quatro semanas. O número de visitas e comentários no site mostrou que a iniciativa foi aprovada pelos interessados.
Também foi publicada a prova de
2008 na íntegra.

Assessoria de Imprensa

A

lém das equipes de jornalismo
(Informed – conteúdo do site e
da Folha da SBEM), direção de arte
(Dois C) e webmaster do site (Eduardo Frick), foi contratada uma nova
empresa para o contato com a grande imprensa. A Contexto, nova assessoria de imprensa da SBEM, que
fica no Rio de Janeiro, já está integrada e trabalhando em conjunto com
a Comissão de Comunicação Social
(CCS) da SBEM, presidida pelo Dr.
Ruy Lyra. Além de reunião com a
presidência da SBEM, também estão programadas reuniões periódicas para um trabalho integrado com
a equipe de jornalismo da SBEM.

Cobertura de Eventos

U

m grande número de eventos
tem sido realizado pelos Departamentos e Regionais. Veja quais são
as normas adotadas pela diretoria e
CCS na divulgação no site e nos boletins eletrônicos da SBEM:
• Todas as solicitações de divulgação devem ser encaminhadas para
a gerência ou redação do site da
SBEM.
• A solicitação é repassada à Comissão de Comunicação Social da
SBEM para avaliação.
• Eventos realizados pelas Regio-

nais e Departamentos são divulgados sem necessidade de avaliação.
• Os interessados em ter coberturas
de eventos, realizadas pela equipe de reportagem do site – SBEM
Repórter – ficam responsáveis pelos gastos com deslocamento, alimentação e hospedagem do(s)
jornalista(s) da redação do site da
SBEM.
• Nos boletins eletrônicos da SBEM
não são permitidas inclusões de
imagens; PDFs de programas ou
cartazes.
• Não são enviados boletins exclusivos com um evento, com exceção
do Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia (CBEM) e
Congresso de Atualização em Endocrinologia e Metabologia (CBAEM).

Webmeeting

V

eja as datas dos próximos webmeeting, promovidos pela
SBEM, através da Comissão de Educação Médica Continuada:
11 de agosto – Hipotireoidismo congênito: Dra. Cláudia Braga Monteiro
Adadesso Cardoso
25 de agosto – Diagnóstico do hipoparatireoidismo e outras causas de
hipocalcemia: Drs. Marise Lazaretti e
Francisco Bandeira

Foto: Rodolfo Clix

Assembleia Geral
Ordinária da SBEM
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CBAEM 2009: Evento se Aproxima

E

stá se aproximando a data
do CBAEM, o evento mais
importante do ano a ser promovido
pela SBEM. O principal objetivo é
aprender mais sobre temas importantes da endocrinologia. A presidente do evento é a Dra. Nilza Nei
Torres e os responsáveis pela comissão científica são os doutores Antônio M. S. Conceição, João Soares Felício e Milena Caldato.
No evento, haverá cursos de atualização, conferências e mesas-redondas
sobre temas como Novas Terapias no
Diabetes tipo 2, Tireoide e Gestação,
Andropausa, Hipopituitarismo, Osteoporose no Homem, Abordagem no
Tratamento da Dislipidemia Diabética,
Diagnóstico da Acromegalia, Transplante de Pâncreas e Diagnóstico
Diferencial da Síndrome de Cushing.

A programação científica completa
pode ser conferida no site do evento,
bem como os nomes dos palestrantes.
A prova teórica para obtenção do
Título de Especialista em Endocrinologia e Metabologia (TEEM 2009) será
realizada durante o CBAEM, no dia 28
de agosto, das 14h às 18h. As provas
práticas já foram aplicadas pelas regionais SBEM de todo o Brasil. Dezenas
de médicos estão se preparando para
essa fase decisiva de suas carreiras.
A participação no CBAEM dá direito a pontos para o Certificado de
Atualização Profissional. São 20 pontos para endocrinologistas, 10 para
cardiologistas, 5 para clínicos, 10
para endocrinologistas pediátricos
e 10 para profissionais da área de
desintometria óssea.
No local, as inscrições custarão

R$220 para graduandos; R$250 para
pós-graduandos e residentes; R$400
para sócios da SBEM; e R$600 para
médicos não-sócios.
O CBAEM 2009 acontece entre
os dias 27 e 29 de agosto, no Hangar
Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém - PA. O local tem uma
área total de 63 mil m², sendo 24 mil
m² de área construída, e é totalmente
integrado ao ambiente amazônico.
A capital do Estado do Pará, também conhecida como “Metrópole da
Amazônia”, possui várias atrações
turísticas, como o Complexo Ver-oPeso, Forte do Castelo, Teatro da Paz,
Bosque Rodrigues Alves, Complexo
Estação das Docas, Espaço Cultural
Casa das Onze Janelas, Museu Emílio
Goeldi e Basílica Nossa Senhora de
Nazaré. n

Certificado de Atualização Profissional

V

ocê sabe como funciona
o processo para obtenção
do Certificado de Atualização Profissional (CAP)? Elaborado em ação
conjunta entre o Conselho Federal
de Medicina (CFM) e a Associação
Médica Brasileira (AMB), o documento revalida o Título de Especialista, através da Comissão Nacional
de Acreditação (CNA).
A argumentação da medida é a
de que, com o CAP, os especialistas
são mais valorizados, tanto por seus
pacientes como no mercado de trabalho, já que podem comprovar seu
aprimoramento constante frente à
evolução da medicina. O Dr. Francisco Bandeira de Farias, presidente da
Comissão do Título de Especialista
em Endocrinologia e Metabologia
da SBEM (TEEM), esclarece que a
revalidação é opcional para os que

obtiveram o título antes de 2006.
Regras – Segundo as regras da CNA,
instituída por intermédio da Resolução
CFM 1.772/2005, a revalidação deve
ser feita a cada cinco anos – período
em que o especialista necessita acumular 100 pontos, com máximo de 40
por ano, participando de diferentes atividades de atualização, devidamente
credenciadas pela Comissão.
Se os 100 créditos não forem acumulados no tempo estipulado, haverá a opção de prova para certificação
de atualização profissional do Título
de Especialista, de acordo com normas específicas a serem estabelecidas pela CNA em conjunto com a
Sociedade de Especialidade.
Validade – Como o processo de atualização profissional teve início em
janeiro de 2006, os primeiros CAPs

serão emitidos em 2011, com validade
de cinco anos.
“A organização de todo evento
pontuado pela SBEM deveria enviar
à CNA, até 30 dias após o término,
uma relação com os que obtiveram
mais de 75% de aprovação. Isto proporcionaria os créditos imediatos.
Porém, poucos estão cumprindo
essa norma, o que deverá causar algum tumulto em 2011”, avalia do Dr.
Francisco Bandeira.
Vale lembrar aos organizadores
dos eventos que a programação dos
mesmos deverá ser encaminhada à
CNA, para análise, até 30 de setembro – para as atividades do 1° semestre do ano seguinte – e até 31 de
março para as do segundo semestre
do mesmo ano.
A pontuação concedida a cada
tipo de atividade pode ser conferida
no site da SBEM. n
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Sociedade Discute Revisão dos Estatutos

A

Comissão de Estatutos,
Regimentos e Normas
deu início aos trabalhos de levantamento de sugestões para revisão
dos Estatutos da SBEM. A última reforma significativa aconteceu em
2003 e, segundo análise de diversos
membros, alguns pontos precisam
de uma reavaliação, para um melhor
funcionamento da entidade.
“Nós temos algumas propostas
que já foram apresentadas
@ Depois do
CBAEM, veja a na gestão anterior, quando
reportagem com houve uma tentativa de reos detalhes e
alizar algumas mudanças.
repercussão, no
site da SBEM. Esse trabalho de revisão foi
adiado para a atual gestão”
– explica a Dra. Marisa Coral, presidente da Comissão de Estatutos e
Regulamentos da SBEM. Integram
também o grupo e participam de
reuniões os membros da Comissão
– Dra. Marisa Coral (SC), Dr. Ruy
Lyra (PE), Dr. Luiz Carlos Espíndola (SC), Dr. Luiz Cesar Póvoa (RJ),
Dr. Osmar Monte (SP) e Dr. Ricardo Meirelles, presidente da SBEM,

além de outros representantes da
Diretoria Nacional – o Dr. Ronaldo
Sinay Neves (RJ) e o Dr. Eduardo
Pimentel Dias (MG).
Reuniões Prévias – Discussões online entre os membros da Comissão dos Estatutos e Regulamentos
e a Diretoria da Nacional foram realizadas nas últimas semanas – inclusive com a participação de uma
assessora jurídica – para discutir as
propostas que já foram recebidas.
Entre os pontos a serem levados
ao CBAEM (Congresso Brasileiro
de Atualização em Endocrinologia
e Metabologia) está a definição de
uma data-limite para o recebimento de novas sugestões dos sócios e
um regimento interno que norteie a
revisão dos Estatutos.
A decisão final sobre os pontos
que serão alvo da mudança será selada em 2010, em Gramado. No local, serão realizadas uma votação e
uma Assembleia Especial durante o
29º CBEM (Congresso Brasileiro de

Endocrinologia e Metabologia).
Amplo Debate – Depois da realização do CBAEM, será aberto grande
debate entre todos os associados,
através da publicação de propostas
já encaminhadas. Os associados poderão, também, por meio do site da
SBEM, enviar as suas sugestões de
mudança no estatuto.
Após o encerramento do prazo
do envio das sugestões, a Comissão
se reunirá, presencialmente, para fazer um relatório final a ser encaminhado na Assembleia, em Gramado.
“A Sociedade deve adaptar-se
às mudanças da lei, em uma relação dinâmica. Em 2003, foram feitas
mudanças importantes no estatuto,
acompanhando a grande reforma
do Código Civil Brasileiro da época”,
lembra a Dra. Marisa Coral.
O primeiro Estatuto da Sociedade de Endocrinologia e Metabologia
foi esboçado em agosto de 1950,
pelos doutores J. Procópio do Valle,
José Schermann e Heitor Felix. n

Campanhas de Esclarecimento

O

s cariocas, ou quem passou pelo Rio de Janeiro
recentemente, se surpreenderam
ao esbarrar com vários busdoor que
lembravam a importância do controle
da glicemia em pacientes diabéticos.
A Campanha de Alerta sobre o Diabetes foi disparada pela SBEM Regional
Rio de Janeiro, cuja presidência está
a cargo da Dra. Vivian Ellinger.
A campanha foi lançada no Rio no
início de julho e, segundo a presidente da Regional, faz parte do esforço
de valorização do endocrinologista.
Estão incluídos adesivos, distribuídos aos associados da SBEM-RJ; 100

busdoor em ônibus, circulando na cidade; e distribuição de folhetos que
informam sobre a doença, e como
preveni-la. “A mídia está publicando
notícias sobre a campanha, num esforço que busca alcançar os veículos
de comunicação da capital e do interior”, explicou a Dra. Vivian Ellinger.
A SBEM Rio está contando, também, com o apoio da Sociedade
Brasileira de Patologia Clínica/ML,
através da divulgação de informações aos laboratórios de análise que
fazem parte da entidade.    
“Respeite os limites da sua glicose. Em qualquer idade, se ela estiver

alta, é sinal de alerta” são as frases
utilizadas.
Anabolizantes – Além do diabetes,
a Regional também está @ Leia mais
atuando na divulgação de detalhes
Campanha de Esclarecimen- sobre a
campanha no
to sobre o uso incorreto de site da SBEM
Anabolizantes. A Regional
elaborou uma cartilha sobre os anabolizantes, que está disponível no
site da SBEM Nacional. n
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O Longo Processo da Ética em Pesquisas Clínicas no Brasil

A

valiar de forma ética e
responsável as pesquisas
científicas que envolvem seres humanos é indiscutível. Porém, o que
está ocorrendo no Brasil no momento de avaliar esses estudos? Por que
tanta burocracia e entraves que deixam os estudos nacionais em desvantagem em relação a outros países? Essas dúvidas têm provocado
as mais diversas reações na comunidade científica nacional.
O debate é extenso e cheio de
detalhes que precisam ser tratados
com grande atenção. Por necessitar de uma permanente avaliação,
a SBEM criou, recentemente, uma
Comissão de Pesquisa Clínica. Para
o Dr. Ricardo Meirelles, presidente
da SBEM Nacional, a entidade tem
obrigação de representar todos os
seus associados, tentando encontrar melhores condições de trabalho
para os endocrinologistas. “Acredito que é fundamental assessorar os

sócios que estarão realizando pesquisas clínicas no Brasil, prestando
atenção ao processo de uma forma
ampla”, esclarece o presidente.
Fazer um levantamento de quantas pesquisas clínicas se perderam
por causa das dificuldades do CEPCONEP (Comitês de Ética em Pesquisa – Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa); avaliar os motivos e problemas que surgiram; e criar alternativas para que órgãos regulatórios e
o Governo modifiquem as atuais estruturas são os pontos principais que
a nova Comissão pretende trabalhar.
Para a SBEM Nacional, envolver a
Associação Médica Brasileira, através da sugestão de criação de uma
Força Tarefa – com um projeto consolidado –, mostrará o cuidado que a
Endocrinologia está tendo com essa
área, que é fundamental para a evolução científica do país.
Foram convidados nomes de
grande expressão na área para com-

por Comissão de Pesquisas, que
terá pela frente a tarefa de tentar
agilizar os procedimentos regulatórios das pesquisas clínicas no Brasil.
Drs. Freddy Eliaschewitz (SP), Luís
Augusto Russo (RJ) e Antonio Roberto Chacra (SP) são os membros
escalados para a Comissão. A presidência desta Comissão ficou a cargo
do Dr. Freddy.
No primeiro momento, o grupo
fará uma reavaliação das pesquisas
multicêntricas no Brasil que não
foram adiante por causa de dificuldades das Agências Reguladoras.
O tema é de abordagem extensa e
bastante densa e, por isso, será objeto de uma reportagem detalhada
no site da SBEM, onde estarão incluídos os principais tópicos de um
documento que avalia a atual situação no país, assim como o posicionamento das agências frente à preocupação dos brasileiros no retardo
de todo o processo. n

Parceria e Estratégias para 2009

P

elo segundo ano consecutivo, a SBEM e o setor comercial da entidade, representado
pelo empresário Reginaldo Ramos,
da empresa Grow-up, realizaram
uma reunião, em São Paulo, para
mostrar as ações estratégicas para
a indústria farmacêutica.
Participaram do encontro, o Dr. Ricardo Meirelles, presidente da SBEM,
fazendo uma apresentação geral da
estrutura da entidade; Dr. Ruy Lyra,
presidente da Comissão de Comunicação Social, mostrando o trabalho
na área de comunicação e as metas
traçadas para o site e Folha da SBEM;
Dra. Laura Ward, presidente da Comissão e Educação Médica Continu-

ada, que enfatizou o sucesso dos webmeeting e os projetos desta comissão na atualização dos especialistas;
e Dra. Edna Kimura, editora-chefe
dos Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia (ABE&M), que
mencionou como está a revista e as
edições programadas para 2009. Um
espaço também foi dado para falar
sobre o CBAEM e os resultados positivos do evento, observados desde
o início do ano. Outro ponto importante mencionado foi a hierarquização das atividades científicas que,
em ordem de importância, estão definidos da seguinte forma: primeiro
os Congressos Brasileiros (CBEM e
CBAEM); depois os eventos de de-

partamentos; em seguida os de várias Regionais juntas e, finalmente, os
eventos de uma única Regional.
O Dr. Ricardo deu início aos trabalhos, esclarecendo como a SBEM
está funcionando, apresentando a
nova diretoria e sua forma de trabalhar. Os diversos participantes
na plateia tiveram oportunidade de
tirar dúvidas e demonstrar o interesse no trabalho de parceria com a
SBEM. Um dado importante que foi
observado é que todos os projetos,
que estavam previstos, aconteceram
dentro dos prazos estipulados, mostrando que a SBEM está trabalhando de forma estratégica e com ações
muito bem definidas. n
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Endo 2009

C

erca de 8 mil médicos e
profissionais de saúde de
mais de 75 países estiveram na cidade norte-americana de Washington,
entre os dias 10 e 13 de junho, para
participarem do Endo 2009.
Organizado pela Endocrine Society, o evento teve a presença de
importantes entidades não governamentais, como a Foods and Drugs
Administration (FDA), e líderes nacionais, que abordaram temas políticos relacionados à saúde pública
e apresentaram suas perspectivas e
ideias em relação à endocrinologia
mundial.
Outro destaque ficou por conta
da participação dos dois Prêmios
Nobel, Dr. Joseph L. Goldstein e
Dr. Michael S. Brown, que fizeram
a abertura oficial do Endo 2009. O
evento é anual e a próxima edição
acontece entre os dias 12 e 22 de
junho de 2010, na cidade de San
Diego. n
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Congresso da ADA
Entre os dias 5 a 9 de junho, o encontro de profissionais de saúde
ligados ao diabetes aconteceu na
cidade de New Orleans, Estados
Unidos, para o Congresso Anual
da American Diabetes Association, o ADA 2009. Como faz, regularmente, a ADA liberou, no site
da entidade, algumas palestras
entre elas: Health Care & Education Address and Outstanding
Educator in Diabetes Award Lecture; Medicine & Science Address
and Banting Medal For Scientific
Achievement; Kelly West Lecture;
Scientific Achievement Awards
Presentation and Outstanding
Scientific Achievement Award
No primeiro dia do evento, a
SBEM e a SBD realizaram, pelo segundo ano consecutivo, a Reunião
Científica SBEM-SBD Pré-Ada, que
teve o apoio da Novartis. A abertura foi feita pelos presidentes das
duas entidades, Dr. Ricardo Meirelles (SBEM) e Dra. Marília de Brito Gomes (SBD). Os palestrantes
convidados foram:
Dr. Mario Saad, Dr.
Balduíno Tschiedel,
Dr. Ele Ferraninni, Dr.
James E. Foley, Dr.
João Eduardo Nunes
Salles e Prof. Eugenio
Mussak.

Especialistas
Discutem
Câncer da
Tireoide
A cidade de Toronto,
no Canadá, se prepara para receber, entre
os dias 6 e 10 de agosto, o World Congress on Thyroid
Câncer. Organizado por diversas
entidades, entre elas a American
Thyroid Association, a Latin Ame-

rican Thyroid Society, a Endocrine
Society e a British Association of
Endocrine and Thyroid Surgeons,
o encontro é voltado a todos os
profissionais de saúde envolvidos
com o Câncer da Tireoide, entre
eles cirurgiões, endocrinologistas,
oncologistas, patologistas, pesquisadores e epidemiologistas.
De acordo com a programação, serão discutidos temas como
Bases Moleculares do Câncer da
Tireoide, Paradigmas no Manejo
do Câncer da Tireoide, Biologia
Molecular do Câncer de Tireoide:
Vias e Metas e Nódulos da Tireoide. Outras informações no site
do evento ( HYPERLINK “http://
w w w.thyroid20 0 9.c a” w w w.
thyroid2009.ca).

45th EASD Annual
Meeting em Setembro
Dia 4 de setembro termina o prazo de inscrições online para o 45th
EASD Annual Meeting, organizado pela European Association for
the Study of Diabetes. Após essa
data, elas poderão ser feitas apenas no local do evento. Membros
da entidade, com até 35 anos de
idade, € $160; de 35 a 45 anos,
€$320; e acima de 40 anos pagam
€$400. Profissionais de saúde não
sócios da EASD pagam €700.
O encontro acontece entre os
dias 29 de setembro e 2 de outubro, na cidade de Viena, na Áustria, e vai tratar de temas como
Controvérsias na Dieta e Estratégias no Tratamento do Diabetes;
Paradigmas na Doença Metabólica; Papel do CNS no Diabetes;
Célula Beta e Melatonina, entre
outros. O encontro anual da EASD
é considerado um dos mais importantes eventos internacionais
sobre diabetes. n
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O Futuro da Assistência Médica: Compartilhar Tarefas

O

desvio de função referese à transferência de incumbências específicas de profissionais mais qualificados na área
de saúde para outros com menor
ou nenhuma qualificação. Esta definição foi proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com
a ideia original de promover a assistência a populações acometidas pelo HIV/Aids, em países que
enfrentavam falta de profissionais
na área sanitária. Essa política, no
entanto, também passou a ser largamente empregada em regiões
desenvolvidas como Austrália, Estados Unidos, Reino Unido da Grã
Bretanha e Irlanda do Norte.
A equivocada ideologia do desvio de função encerra o conceito de
ampliação, a curto prazo, do conjunto de habilidades e conhecimentos

já existentes de quadros menos qualificados em substituição aos muitos
anos despendidos no treinamento
de médicos e enfermeiros.
A proposta é equivocada, pois
não é possível assegurar a qualidade dos cuidados com a saúde sem
garantir os melhores padrões de
educação.
Ao teorizar sobre esta prática a
OMS ressalva que “os países deveriam garantir que o desempenho do
conjunto de habilidades e conhecimentos dos profissionais de saúde
possa ser avaliado diante de papéis
definidos, níveis e padrões de competência”. Infelizmente, as autoridades
sanitárias favoráveis à adoção do desvio de função são, em geral, relutantes em aceitar a definição de papéis,
níveis e padrões de competência.
Também em nosso país não são

infrequentes as tentativas da aplicação da política de desvio de função.
Para justificá-la, atribuem-lhe o sucesso de algumas das políticas de saúde
como o programa brasileiro de combate à Aids. Os resultados atingidos
no controle, entretanto, independem
do desvio de função, mas são decorrentes de: pressão efetiva da sociedade; financiamento de todos os
aspectos do cuidado médico; recrutamento e treinamento de profissionais
da saúde para cuidar dos pacientes
infectados; adaptação das instalações
hospitalares e organização das equipes de profissionais da saúde.
Um futuro melhor é possível
mesmo para os países pobres. Não
será alcançado com a transferência de competência, mas por meio
do compartilhamento de recursos,
atenção e cuidados. n
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SBEM no Twitter

C

om certeza, você já ouviu
falar em Twitter. Afinal notícias em programas de televisão, rádios e jornais têm circulado de uma
forma incrível. Segundo os últimos
números divulgados, o Brasil tornouse o líder mundial em disseminação
dessa nova ferramenta.
Mas o que é isso? O Twitter é
uma rede social online, que ganhou
o público em pouco tempo, porque
é simples de ser usado. São microposts com, no máximo, 140 caracteres, publicados em um endereço
na internet – www.twitter.com – que,
inicialmente, tinha como proposta responder: What are you doing?
Porém, o seu uso e facilidade de
acesso em celulares e smartphones
mostrou que poderia se tornar um

ótimo meio de divulgação de produtos, serviços e ideias.
Diferente do que se pensa, e de
outras redes sociais – como Orkut,
Facebook, etc - , é possível apenas
ler sem que o internauta tenha que
estar integrado à rede (ou logado).
Faça um test driver simples: entre na internet e digite – www.twitter.
com/endocrinologia. Ao fazer isso,
você estará acessando informações
que estão sendo divulgadas pela
SBEM, publicadas pela equipe de
conteúdo do site, porém não é necessário ter uma “conta” no Twitter. Informações sobre doenças, o trabalho
do endocrinologista e os webmeetings foram os primeiros posts publicados para avaliar o impacto e efeito
da rede social. A Endocrine Society,

Dez Anos de Atividades do SEMPR

O

Ser viço de Endocrinologia e Metabologia do
Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná, o SEMPR,
comemorou dez anos de atividades
no dia 26 de junho. E, para celebrar
da data, a entidade organizou uma
programação especial, da qual participou o Dr. Ricardo Meirelles, presidente da SBEM.
De acordo com o Dr. Cesar Luiz
Boguszewski, chefe do SEMPR, a
década de trabalho tem motivos
para festejar. “Somente em 2008,
fizemos cerca de 30 mil consultas
gratuitas pelo SUS. Ao longo de 10
anos, publicamos cerca de 140 artigos nacionais e internacionais e
foram defendidas 30 teses de doutorado e mestrado”, afirma.
Durante o encontro, foi apresentado o projeto do novo Centro MédicoAmbulatorial do SEMPR. Com a obra

já em andamento, o serviço deve funcionar inicialmente com 12 ambulatórios, aumentando a capacidade de
atendimento. “Esse local facilitará a
marcação de consultas e ampliará
nosso horário de atendimento, já que
temos um tempo limitado de assistência a pacientes no hospital”,afirma
o Dr. César Luiz Boguszewski.
Para o Dr. Ricardo Meirelles, a
criação do novo centro demonstra
que, quando existe vontade, é possível concretizar boas ações. “Quero ressaltar um aspecto importante,
que é a harmonia e coesão do SEMPR, uma vontade coletiva, que faz
com que todos os envolvidos com
o projeto cresçam juntos, formando
cada vez mais especialistas com índices excelentes de aprovação nas
provas de títulos de especialista da
SBEM e uma produção científica importante”, afirma. n

além de diversas Universidades internacionais, também aderiram. O
CNPq também entrou na rede, assim
como a Associação Médica Brasileira
e a Federação Nacional dos Médicos.
Se você já é um usuário do Twitter,
basta entrar e clicar em “follow” no
@endocrinologia para acompanhar
as informações.
O trabalho está sendo feito de forma gradativa e observados os conceitos éticos de uso de uma ferramenta como essa. Uma publicação
feita com esses conceitos só tende
a trazer novos visitantes ao site da
SBEM e mostrar como a entidade
está ligada às novas tecnologias.
Uma ação que já mobiliza 5 milhões de usuários não pode ser deixada de lado. n

Endocrinologia Clínica

D

epois de quatro anos, o Dr.
Lúcio Villar (PE) está lançando a quarta edição do livro Endocrinologia Clínica. A publicação,
que tem mais de mil páginas, já
é conhecida dos especialistas e
estudantes brasileiros. O livro é
referência na área e adotado por
todos os Serviços e Disciplinas de
Endocrinologia no país.
Os 76 capítulos contam com a
colaboração de 100 especialistas
nacionais e 30 internacionais e incluem informações muito atuais,
na área. Segundo o Dr. Lúcio, foram adicionados dados importantes, obtidos até junho de 2009, com
o que há de mais novo na especialidade. O lançamento, previsto para
agosto, ainda tem como uma das
grandes novidades a publicação de
uma versão do livro em espanhol. n
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EndoRio 2009

O

Windsor Barra Hotel e Congressos, na Barra da Tijuca, foi
o local escolhido para sediar a quarta edição do EndoRio, nos dias 11
e 12 de setembro. Organizado pela
SBEM-RJ e presidido pela Dra. Vivian Ellinger, também presidente da
Regional, o encontro tem como título “Ciência, Saber e Sabor do Rio”.
De acordo com a programação, DM2
e Doença Coronariana, Síndrome
dos Ovários Policísticos, Tireóide e
Gestação e Osteoporose são alguns
dos assuntos a serem debatidos. As
inscrições podem ser feitas até o dia
do congresso e a taxa custa R$300
para sócios quites da SBEM e R$250
para residentes e graduandos.

Obesidade em Foco

O

rganizado pela ABESO, o XIII
Congresso Brasileiro de Obesidade e Síndrome Metabólica acontece entre os dias 13 e 15 de agosto, no
Centro de Convenções do Hotel Pestana, em Salvador e é presidido pela
Dra. Leila Araújo. Na programação
constam simpósios que vão tratar de
temas como Tratamento da Diabesidade e Resistência à Insulina, além de
Complicações Relacionadas à Obesidade, Nutrição e Cirurgia Bariátrica.
Os sócios da SBEM, ABESO, SBD,
SOBEMOM e SBCP pagam preços
diferenciados na inscrição. Mais informações no site do evento (www.
interlinkeventos.com.br/obesidade2009) e da ABESO (www.abeso.
org.br)

Congresso Paraibano

E

ntre os dias 12 e 14 de agosto,
médicos e especialistas se reúnem no Centro de Convenções

Raymundo Asfora, em Campina
Grande, para participarem do Congresso Paraibano de Endocrinologia
e Metabologia. Na ocasião também
ocorre o VI Encontro Campinense de
Endocrinologia e Metabologia. Organizado pela SBEM-PB e presidido
pela Dra. Marta Barreto, o evento vai
discutir temas como Câncer de Tireóide, Insulinoterapia em Ambiente
Hospitalar e Novos Fármacos no Tratamento do Diabetes Tipo II.

Endorecife

E

m junho, a cidade de Porto de
Galinhas recebeu cerca de 700
especialistas e profissionais de saúde que participaram da 12a Edição do
EndoRecife, presidido pelo Dr. Luiz
Griz. Durante os três dias de congresso, destacaram-se vários temas,
entre eles: Vitamina D: Efeitos Extraesqueléticos, O que Fazer no Baixo
Peso?, A Queda dos Hormônios no
Homem. Os Medicamentos do Futuro para DM2 e Novos Fármacos para
Diabetes: Comentários dos Brasileiros. A cobertura completa está no
SBEM Repórter, no site da SBEM.

EndoSul

A

quarta edição do Endosul aconteceu na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, sob a
responsabilidade da SBEM-RS, presidida pelo Dr. Guilherme Rollin.
O evento reuniu especialistas e profissionais de saúde de todo o país.
Na ocasião, também foram realizados o XV Encontro Gaúcho de Diabetes, o VII Simpósio de Obesidade
do Mercosul e, pela primeira vez,
Seminários e Oficinas do Instituto
Nacional de Hormônios e Saúde da
Mulher. Destacaram-se temas como
Osteoporose, Hiperparatireoidismo

Primário: Novas Formas de Apresentação, Diabetes e Perda e Re-ganho
de Peso Pós Bariátrica.

Jornada Catarinense

A

contece no dia 1 de agosto,
no Sibara Hotel, em Balneário
Camboriu (SC), a 2a Jornada Catarinense de Metabolismo Ósseo Mineral. Presidido pelo Dr. Dalisbor
Marcelo Weber Silva, o evento é
organizado pelo Departamento de
Endocrinologia e Metabologia da
Sociedade Joinvilense de Medicina
(SJM) e pela Sociedade Brasileira
para o Estudo de Metabolismo Ósseo e Mineral (SOBEMOM), com
apoio da SBEM-SC.
Serão discutidos Suplementação
de Cálcio e Impacto Cardiovascular,
Osteoporose, Desacoplamento e as
Doenças Osteometabólicas e Osteopenia. A taxa de inscrição para
sócios da SBEM e SOBEMOM custa
R$30. Não sócios pagam R$80.

Jornada Norte-Nordeste

D

e 9 a 11 de outubro será realizado o I Congresso Norte-Nordeste de Endocrinologia e Metabologia,
no Serhs Natal Grand Hotel, no Rio
Grande do Norte. A presidência do
evento é da Dra. Maria Lúcia Coelho
Nóbrega e a promoção da SBEM
Regional Rio Grande do Norte, contando com o apoio de todas as diretorias das Regionais da SBEM do
Norte e do Nordeste. Segundo a
presidente, o evento é retomada do
projeto da Jornada Norte Nordeste
de Endocrinologia e Metabologia,
que tem como mentores os doutores Professor Thomaz Cruz (BA) e
Professor Alcides Temporal (PE). A
data limite para envio dos trabalhos
é 31 de agosto. Detalhes no site da
Regional - www.sbemrn.org.br. n
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Agosto
• XIII Congresso Brasileiro de Obesidade
e Síndrome Metabólica
Data: 13 a 15
Local: Salvador, BA
Informações: www.interlinkeventos.com.br/
obesidade2009/index.html /
Tel.: (71) 3011-9797
• Congresso Paraibano de
Endocrinologia e Metabologia,
IV Encontro Campinense de
Endocrinologia e Metabologia
Data: 12 a 14
Local: Campina Grande, PB
Informações: amcgpb@ig.com.br / Tel.: (83)
3321-2706
• Simpósio Internacional de Diabetes e
Síndrome Metabólica
Data: 21 e 22
Local: Panamá
Informações: www.aladpanama2009.com/
• Endocrinologia em 1 Dia
Data: 22
Local: Rio de Janeiro, RJ
Informações: www.posgradendo.com.br /
Tel.: (21) 2299-9285 - Ramal: 1198 / 25073713 / 2507-3706 / E-mail: posgrad@iede.
rj.gov.br
• III Congresso Brasileiro de Atualização
em Endocrinologia e Metabologia
Data: 27 a 29
Local: Belém, PA
Informações: cbaem@growup-eventos.com.
br” cbaem@growup-eventos.com.br / Tel.:
(11) 3044-1528 / 3849-0099

Setembro
• 35th Annual Meeting of the International
Society for Pediatric and Adolescent
Diabetes
Data: 2 a 5
Local: Lubliana, Eslovênia
Informações: www.ispad2009.com
• 34th Annual Meeting ETA
Data: 5 a 9
Local: Lisboa, Portugal
Informações: geral@ideiasaoquadrado.com,
endoc.hmp@sapo.pt
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• National Endocrine Nursing
Conference 2009
Data: 7 a 9
Local: New Castle, UK
Informações: www.endocrinology.org/meetings/2009/nursetrain2009/
• LWPS/ESPE 8th Joint Meeting
Data: 9 a 12
Local: New York, EUA
Informações: www.lwpes-espe2009.org
• II Simpósio Internacional de
Atualização em Diabetes e Infecção
Data: 11 e 12
Local: Brasília, DF
Informações: adbbrasilia@terra.com.br / Tel.:
(61) 3244-2129/3244-9119
• VIII Jornada de Nutrição do Instituto de
Ensino e Pesquisa HSL
Data: 12
Local: São Paulo, SP
Informações: Tel.: (11) 3155-0200 / www.
hospitalsiriolibanes.org.br/iep
• 1st World Congress on Interventional
Therapies for Type 2 Diabetes
Data: 15 e 16 de setembro
Local: Nova Iorque, EUA
Informações: www.interventionaldiabetology.
org/
• 19th Workshop of the European
Childhood Obesity Group
Data: 17 a 19
Local: Dublin, Irlanda
Informações: www.ecog-obesity.eu/
dublin2009
• 80th Annual Meeting of the American
Thyroid Association (ATA)
Data: 23 a 27
Local: Florida, EUA
Informações: www.thyroid.org
• 45th Annual Meeting of the European
Association for the Study of Diabetes
Data: 29 de setembro a 2 de outubro
Local: Viena, Austria
Informações: www.easd.org/easdwebfiles/
annualmeeting/45thmeeting/45th-first-info.
html

Outubro
• Congresso Mineiro de Endocrinologia e
Metabologia (CONGREMEM)
Data: 1 a 3
Local: Belo Horizonte, MG
Informações: www.sbemmg.org.br / Tel.: (31)
3247 1613
• III BRADOO – Congresso Brasileiro
de Densitometria, Osteoporose e
Osteometabolismo
Data: 1 a 3
Local: Foz do Iguaçu, PR
Informações: www.ccmeventos.com.br/
osteo2009
Tel.: (51) 3028-3878 / 77
• Clinical Endocrinology Update
Data: 8 a 11
Local: Atlanta, EUA
Informações: www.endo-society.org
• I Congresso Norte-Nordeste de
Endocrinologia e Metabologia
Data: 9 a 11
Local: Natal, RN
Informações: www.sbem.org.br/rn /
Tel.: (84) 3206.3860
• 2009 Cardiometabolic Health Congress
(CMHC)
Data: 7 a 10
Local: Boston, EUA
Informações: www.cardiometabolichealth.org/
• 20th World Diabetes Congress
Data: 18 a 22
Local: Montreal, Canadá
Informações: www.idf2009.org

Novembro
• XVII Congresso da Sociedade
Brasileira de Diabetes
Data: 19 a 22
Local: Fortaleza, CE
Informações: Tel.: (85) 4011-1572 / www.
diabetes2009.com.br

Dezembro
• Encontro do IEDE
Data: 11 a 13
Local: Búzios, RJ
Informações: www.assex.org.br / Tel: (21)
2224-8587

BYETTA® (exenatida) INDICAÇÕES – BYETTA® é indicado como terapia adjuvante para a melhora do controle glicêmico em pacientes com
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o uso concomitante de varfarina e BYETTA®, algumas vezes associadas com sangramento. Carcinogênese: Dados pré-clínicos
revelam nenhum risco para humanos com base nos estudos convencionais de farmacologia de segurança, toxicidade de dose
repetida ou genotoxicidade. Estudos em animais não indicaram efeitos nocivos diretos com relação a fertilidade ou à gestação.
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e neonatal. Gravidez e amamentação: É desconhecido se a exenatida é excretada no leite humano. Dessa forma, BYETTA® deve ser
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a habilidade de dirigir e operar máquinas: Quando BYETTA® for utilizado em combinação com uma sulfoniluréia, os pacientes
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que requeiram absorção gastrintestinal rápida. Não foram identificadas interações medicamentosas clinicamente significantes
entre a exenatida e os seguintes medicamentos: digoxina, lovastatina, varfarina, lisinopril e paracetamol. BYETTA® não deve ser
misturado a outros produtos medicinais. REAÇÕES ADVERSAS – Muito Comuns: diarréia, náusea, vômito, hipoglicemia. Comuns:
dispepsia, doença de refluxo gastroesofágico, astenia, nervosismo, diminuição do apetite, tontura, cefaléia e hiperidrose. Raros:
função renal alterada e pancreatite aguda. BYETTA® pode resultar em uma redução no apetite, consumo de alimento e/ou no peso
corpóreo e que não há necessidade de modificação de dose devido a esses efeitos. POSOlOGIA – BYETTA® deve ser administrado
como uma injeção subcutânea na coxa, abdome ou braço. A terapia com BYETTA deve ser iniciada com 5 mcg por dose, administrada
duas vezes por dia, em qualquer momento dentro do período de 60 minutos antes das refeições da manhã e da noite (ou antes das
duas refeições principais do dia, com intervalo de aproximadamente 6 horas ou mais). BYETTA® não deve ser administrado após uma
refeição. Com base nas respostas clínicas, a dose de BYETTA pode ser aumentada para 10 mcg, duas vezes ao dia, após 1 mês de terapia.
Para uso da caneta injetora, seguir cuidadosamente os passos descritos no “Manual do Usuário” que acompanha o produto. Registro
MS - 1.1260.0182. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Para mais informações, consulte a bula completa do produto ou o Serviço de
Atendimento ao Cliente Lilly SAC 0800 7010444, e-mail: sac_brasil@lilly.com . CDS30SET07
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BYETTA é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade conhecida à exenatida ou a qualquer
um dos seus componentes. O efeito de BYETTA de lentificar o esvaziamento gástrico pode reduzir a
extensão e a taxa de absorção de drogas administradas oralmente. Medicamentos orais que dependam
de concentrações limiares para eficácia, como antibióticos, devem ser tomados no mínimo uma hora
antes da injeção de BYETTA.

BYETTA melhora a função da célula beta1
❍❍ Redução sustentada
❍❍ Perda progressiva
❍❍ Fácil de iniciar3

da HbA1c2.

de peso2.

RECEITA

e de manter4.

BYETTA é indicado para pacientes com diabetes
tipo 2 que estejam tomando metformina e/ou
sulfoniluréia, mas que não tenham atingido um
controle glicêmico adequado.
REFERÊNCIAS: 1. Buse JB, et al. Effects of Exenatide (Exendin-4) on
Glycemic Control Over 30 Weeks in Sulfonylurea-Treated Patients With
Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2004;27:2628-35. 2. Blonde L et al.
Interim analysis of the effects of exenatide treatment on A1C, weight and
cardiovascular risk factors over 82 weeks in 314 overweight patients with type 2 diabetes. Diab Obes Metab 2006; 8: 436-47. 3. Bula do produto.
4. Klonoff DC, et al. Exenatide effects on diabetes, obesity, cardiovascular risk factors and hepatic biomarkers in patients with type 2 diabetes
treated for at least 3 years. Curr Med Res Opin. 2008 Jan; 24(1):275-86.
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Agora você tem uma nova opção antes
da insulina no DM2

