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A SBEM que Queremos
Da esquerda para a direita: Drs. Josivan, Airton, Ricardo, Eduardo e Ronaldo. Integra a diretoria a Dra. Adriana Costa e Forti, que não pôde estar presente

A

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia mudou o seu perfil neste milênio. De uma Sociedade eminentemente científica, passou a ser o órgão
representativo dos endocrinologistas, defendendo seus
interesses e ampliando consideravelmente seu campo
de ação.
A voz da entidade precisa ser ouvida pelos órgãos
governamentais. Além disso, é preciso contribuir para o
desenvolvimento das políticas públicas de saúde, na área
da Endocrinologia. É importante lutar pela contratação
de mais endocrinologistas, para que atendam na rede básica de saúde. É fundamental que o conhecimento endocrinológico esteja presente nos serviços de atendimento
primário e não somente nos grandes centros ou serviços
especializados. Os pacientes endocrinopatas devem ser
atendidos mais precocemente e mais bem tratados. Só
assim poderão ser evitadas as graves complicações, com
suas limitações funcionais, diminuição da capacidade
laborativa, dependência de terceiros e morte prematura.
A primeira diretoria eleita pelo voto direto na SBEM
tem características que exigirão novas formas de administração. O problema da distância, que separa seus
diretores, está sendo solucionado com a realização de
reuniões virtuais, com imagens, através da Internet. Uma

ferramenta que aproxima e não afasta.
Esta será uma gestão participativa. A oficina de trabalho, realizada no Rio de Janeiro, e que deu origem a essa
edição especial da Folha da SBEM, mostrou o enorme
vigor dos líderes participantes. Os relatórios, resumidos
nessa publicação, servirão de subsídio para as ações a
serem desenvolvidas ao longo dos próximos dois anos.
Além disso, sempre que necessário, a SBEM fará consultas diretas aos associados, através de boletins eletrônicos e enquetes online. A Sociedade se torna tanto mais
forte quanto mais participativos forem seus membros.
Inspirada em uma citação de John Kennedy: “Não pergunte o que a SBEM pode fazer por você. Pergunte o que
você pode fazer pela SBEM”.
A SBEM é uma Sociedade de poucas dissensões e
esta harmonia deve ser preservada. É essencial se manter unida em torno de seus ideais, através de parcerias
com outras sociedades, estreitando cada vez mais os
laços fraternos com as sociedades irmãs. Com isso, o
crescimento será completo.
O biênio 2009/2010 da nova diretoria será norteado
pela campanha central – e que depende de todos os associados: “A SBEM que Queremos”. (Dr. Ricardo Meirelles,
presidente da SBEM).
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A Posse
da Nova
Diretoria
N

o dia 7 de março de 2009, às 20h, o Dr. Ricardo
Meirelles e sua diretoria - Dr. Airton Golbert,
Dr. Josivan Gomes de Lima, Dr. Eduardo Pimentel
Dias, Dr. Ronaldo Rocha Sinay Neves, Dra. Adriana
Costa e Forti – assumiram a presidência da SBEM
Nacional, assim como os eleitos para os Departamentos Científicos e Comissões.
Aos poucos, o auditório do Othon Palace Hotel,
em Copacabana, no Rio de Janeiro, foi recebendo
mais e mais convidados, em um clima agradável
de confraternização. Foi uma solenidade simples e
objetiva, com a mesa de abertura composta pelos
integrantes das diretorias do biênio 2007/2008 e
2009/2010.
O Dr. Ruy Lyra, que deixava a presidência, foi o
primeiro a falar, dizendo que era um dia de especial alegria. Após o balanço geral de sua gestão,
passou a palavra ao novo presidente, Dr. Ricardo
Meirelles, que iniciou falando do seu amigo e diretoria: “Grande Comandante Dr. Ruy Lyra, amigos
da diretoria que termina sua gestão; amigos da
diretoria, que comigo iniciam, hoje, uma jornada
de dois anos à frente da SBEM; amigas e amigos
que assumem a Direção das 22 Regionais, 13 Comissões e 10 Departamentos Científicos da nossa
Sociedade, minha querida família, minha outra
grande Família do IEDE; senhoras e senhores”.
Estando à frente do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia há, 19 anos, e como membro
da SBEM há 37 anos, o Dr. Ricardo comentou que

era a hora de dar uma contribuição maior à SBEM.
“É um grande privilégio assumir a presidência da
primeira Diretoria Nacional da SBEM eleita pelo
voto direto de seus associados. Diferentemente
das diretorias que nos antecederam, esta não é
formada apenas por integrantes de uma Regional
e, ao convidar os colegas que a compõem, procurei fazê-lo de forma que fosse representativa de
diversas regiões do Brasil. Os Diretores que me
acompanham são endocrinologistas com tradição de trabalho pela Sociedade e com o perfil, no
meu entender, ideal para ocuparem os respectivos
cargos. Airton, do Rio Grande do Sul; Josivan, do
Rio Grande do Norte; Eduardo, de Minas Gerais;
Ronaldo, do Rio de Janeiro; e Adriana, do Ceará.
É, para mim, uma honra ombrear com vocês nessa
missão”, afirmou o novo presidente.
Em seu discurso de posse, o Dr. Ricardo Meirelles fez, ainda, uma breve retrospectiva da SBEM
e afirmou que esta será uma gestão participativa.
Para finalizar, ele empossou os presidentes de Departamentos e Comissões e convidou os presentes para a solenidade social.
Depois das palavras finais, diretoria e convidados participaram de um jantar que – como não
poderia deixar de ser – terminou com clima de renovação e muita animação. n
@ No canal da SBEM Nacional no Youtube, vejam
alguns momentos da cerimônia de posse.

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
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Troca de Informações
e Compromissos
A

o assumir a presidência da SBEM, a nova diretoria convidou todos os representantes das
Regionais, Comissões e Departamentos para que
juntos, pudessem discutir sobre os projetos e iniciativas a serem implementados pelos próximos
dois anos. A ideia inicial de uma reunião geral surgiu durante a presidência do Dr. Ruy Lyra, em 2007,
e o resultado foi tão positivo que se repetiu este
ano com o novo presidente, Dr. Ricardo Meirelles.
Foi um dia inteiro de reuniões onde foi possível
ouvir opiniões dos especialistas e assumir, junto à
SBEM, compromissos de trabalho. A base das discussões foi o Planejamento Estratégico da SBEM,
desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas, em
2004. Pelo documento, a validade das ações propostas tem cinco anos, ou seja, é o momento de
uma revisão.
O Dr. Ricardo Meirelles explicou, durante os debates, que o objetivo era recolher o maior número
possível de opiniões dos colegas para uma nova
reunião de Planejamento Estratégico.
Foram formados vários grupos de estudos que,

depois de algumas horas de conversas, apresentaram curtos relatórios a toda plateia. A seguir,
alguns dos itens propostos ou comentários sobre
ações que podem ser estudadas e analisadas pela
SBEM Nacional.
As sugestões, comentários e opiniões colocadas nesta reportagem não têm ordem de importância nem prioridade.
• Organização e aprovação dos programas científicos de congressos, enviados com prazo
para a SBEM Nacional, para pontuação junto
ao CNA.
• Estudo sobre a criação de uma revista voltada
ao público leigo.
• Criar áreas no site da SBEM para notícias específicas para cada Departamento. Retorno da
iniciativa da gestão anterior, onde cada Departamento participava da inclusão de conteúdo
no site da Nacional, em determinado mês do
ano.
• Estudar melhorias na área de comunicação,
que, segundo as colocações, avançou bastante
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nos últimos anos.
Aumentar a adimplência dos sócios. As Regionais precisam estar mais envolvidas e incentivando seus associados a trabalharem junto
com a entidade.
Enfatizar os benefícios dos associados que estão em dia com a anuidade. Exemplo: acesso
às publicações online e webmeetings.
Realizar um estudo para analisar o nome da revista científica da SBEM – Arquivos Brasileiros
de Endocrinologia e Metabologia – para algum
com mais impacto.
Reiniciar o processo de revalidação e acreditação dos Serviços de Especialidade.
Reavaliação dos Estatutos e Regulamentos no
que diz respeito aos Departamentos quanto à
filiação de novos membros.
Incentivar a interação entre os presidentes de
Departamentos, possibilitando maior troca de
ideias e propostas.
Melhorar o papel dos Departamentos na produção das Diretrizes.
Envolvimento maior dos Departamentos nos
eventos realizados pelas Regionais e SBEM
Nacional.
Regionais e Departamentos precisam estar
mais próximos e realizarem um trabalho mais
colaborativo.
Criar estratégias para melhoria dos sites de alguns Departamentos, que não têm condições
financeiras de manterem o conteúdo atualiza-
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•

•

•

•

do. Obter consultoria para o desenvolvimento
de sites que não existem.
Envolver mensalmente os Departamentos na
atualização do conteúdo do site da SBEM Nacional.
Ampliar, na medida do possível, o acesso às
publicações online, já que a proposta foi muito
bem aceita e a participação dos especialistas
tem sido grande. Realizar uma avaliação ou enquete sobre quais os periódicos mais atrativos
e os que têm despertado menos interesse.
Aumentar a divulgação dos especialistas que
podem e que não podem se filiar aos Departamentos. Esclarecer as vantagens da filiação.
Manter e ampliar a área de Educação Médica
Continuada. Criação de e-books online, com a
coordenação científica do respectivo Departa-
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mento envolvido.
Criar Comissão de Relações Institucionais, com
o objetivo de participar, ativamente, dos Departamentos.
Realizar um planejamento para uma Agenda de
Programação Científica, com a criação de um
calendário centralizado.
Encontrar soluções para a realização de reuniões dos membros dos Departamentos Científicos.
Distribuir selos para associados titulados, avaliando o custo e viabilização do procedimento.
Revisão das funções da assessoria de imprensa, para respostas mais rápidas a reportagens
publicadas na grande imprensa.
Revisão das Diretrizes que já foram realizadas.
Revisão dos Estatutos e Regulamentos da
SBEM. Entre os pontos a serem observados
está a inclusão de diversas Comissões e suas
áreas de atuação.
Aumentar a interface entre a Comissão de Novos Valores e Lideranças com o Projeto Diretrizes e com a Comissão de Campanhas.
Dar ênfase na valorização do endocrinologista,
através de material incluído no site da SBEM
voltado ao público leigo.
Retornar com o projeto da Escola Saudável.
Criar Comissões de Ética e Defesa Profissional
e de Captação de Recursos em todas as Regionais.
Ampliar o contato com as diversas instâncias
do Governo Federal.
Encontrar alternativas para a criação de sites
para todas as Regionais e Departamentos, com
design padronizado, porém com respeito às
particularidades locais de cada estado. Consultoria para suporte técnico e financeiro para
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a e efetivação da ideia.
Incluir informações das Regionais nos boletins
eletrônicos da SBEM Nacional.
Definir o que é mau uso do Selo de Titulado
para uma eventual necessidade de suspensão.
Incluir, no site da SBEM, o número de associados de cada Regional.
Propor a criação de cartão de fidelidade para
obtenção de benefícios aos associados.
Criação do Dia do Endocrinologista e diversas
campanhas para explicar as funções do especialista.
Observar os problemas de inadimplência de algumas Regionais, enquanto outras estão com
o pagamento da anuidade de seus associados
em dia.
Estudar problemas de recadastramento de sócios e a filiação em mais de uma Regional.
Necessidade de observar as novas regras da
Anvisa quanto à realização de eventos, assim
com as restrições impostas.
Especial atenção à questão de defesa e ética
do endocrinologista. Produção de filme com
esclarecimentos para os consultórios dos especialistas.
Reivindicação junto aos Planos de Saúde quanto à inclusão de novos procedimentos remunerados.
Esclarecer a população sobre o que são sócios
titulados.
Criação de área no site para informes sobre
pesquisas em andamento e integração de grupos de pesquisa.
Verificar leis de incentivo para encontrar novas
formas de viabilização econômica de projetos.
Observar proliferação de Cursos de Pós-graduação Latu Sensu.
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As Comissões e seus
A

s Comissões da SBEM são órgãos auxiliares
de apoio ao trabalho da Diretoria Nacional no
desempenho de tarefas específicas. São grupos
importantes que vêm tendo atuação significativa
no processo de atualização, divulgação, condutas
éticas, entre outros. Por isso, definir metas de trabalho é fundamental para a evolução da entidade.
Na primeira reunião dos grupos de trabalho, realizada no Rio de Janeiro, representantes das comissões falaram sobre os projetos para 2009/2010.
Comissão de Comunicação Social - Presidente: Ruy Lyra (PE) A Comissão acredita ter grandes
desafios durante a gestão. Um
deles é dar mais visibilidade aos
associados. Existem projetos
que visam aumentar o número
de acessos do público leigo, que
estão na busca de especialistas.
Dr. Ruy Lyra
A CCS pretende incluir novas informações dentro
da área de especialistas, facilitando a busca do
público pelos profissionais específicos, de acordo com as necessidades. A ideia também é uma
prestação de serviços aos sócios. Serão intensificadas a inclusão de informações no site da SBEM,
com esclarecimento sobre doenças endócrinas.
Na área científica, aumento do número de dados,
através de mecanismos para facilitar a busca de
temas pelos especialistas.
Comissão de Educação Médica Continuada - Representando a presidente
eleita, Dra. Laura Ward, a Dra. Ruth Clapauch informou que a comissão dará
continuidade às atividades no site da
SBEM - aulas pela internet, acesso a revistas científicas, pergunta ao professor e webmeetings. “Existe, também,
Dra. Laura Ward
uma nova modalidade – a educação
médica escrita, apresentada agora, e que deve ser

implantada em conjunto. O objetivo é não concorrer com a área online. A ideia da Comissão é
continuar realizando atividades complementares
e ampliar as opções pela internet, além de estimular a interatividade, muito valorizada”, informou a
Dra. Ruth..
Comissão de Ética e Defesa Profissional - Eleito presidente da
Comissão permanente de Ética
e Defesa da SBEM, o Dr. Teiichi
Oikawa afirmou que pretende,
de fato, para este biênio (20092010), operacionalizar a questão
dos departamentos de ética em
Dr. Teiichi Oikawa
todas as regionais. “A partir daí,
pretendemos receber qualquer tipo de informação
ou denúncia, ou dúvidas que possam existir em
relação à atividade ética e à defesa profissional,
dentro da SBEM”, disse.
Comissão de História da Endocrinologia - O Dr. Luiz César Povoa, presidente da Comissão de
História da Endocrinologia, pretende buscar a viabilização, junto
à SBEM, da impressão de novos
exemplares do livro lançado durante o ICE 2008, pela Servier.
Dr. Luiz César Póvoa
Segundo ele, é uma forma de ampliar a divulgação sobre um tema tão importante
que é a história da entidade. Outra ideia é continuar recolhendo objetos para a criação do Museu da
Endocrinologia, no Rio de Janeiro.
Comissão de Valorização de Novas Lideranças - O
Dr. Rodrigo Moreira, presidente da Comissão de
Novas Lideranças, pretende dar continuidade ao
trabalho realizado pela Dra. Monica Oliveira, que
ocupou o cargo na gestão anterior. A Comissão
atuará em duas frentes, sendo que uma delas se-
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Planos
rão os comentários sobre a prova
de especialista, realizadas no ano
anterior. A ideia é incluir, regularmente, novas questões comentadas, com gabarito, no site da
SBEM, para ajudar na preparação dos novos endocrinologistas.
A Comissão também trabalhará
Dr. Rodrigo Moreira
junto aos Departamentos e outras
Comissões no desenvolvimento de campanhas
para o público. O apoio nas dúvidas dos internautas, que chegam através do site da SBEM, continuará sendo realizado. Entre os projetos, a serem
discutidos com os Departamentos e organização
dos congressos, está a retomada do prêmio jovem
investigador, valorizando e apoiando os novos
pesquisadores.
Comissão do Título de Especialista em Endocrinologia e Metabologia - Segundo o Dr. Francisco
Bandeira, presidente da Comissão do Título de Especialista em
Endocrinologia e Metabologia
(TEEM), a SBEM deverá ter mais
um credenciamento de serviços,
como fez em 2004, para verificar Dr. Francisco Bandeira
o cumprimento das normas da Associação Médica Brasileira (AMB). “A AMB recomenda que
os serviços credenciados de especialidades não
tenham apenas residência médica, mas também
especialização, que é uma oportunidade de se fazer a pós-graduação, uma vez que o número de
vagas de residência ainda é pequeno”, afirma o Dr.
Francisco, lembrando que, neste ano, a prova de
TEEM será realizada, em Belém do Pará.
Comissão de Campanhas - Mensagens simples,
diretas e educativas serão a tônica das campanhas
direcionadas ao público leigo na nova gestão. Segundo a Dra. Helena Schimid, presidente do Co-

mitê de Campanhas, o objetivo
é “falar a mesma linguagem em
termos de cuidados com a saúde e o papel do endocrinologista
nesses cuidados”. Além disso,
haverá novo incentivo à campanha sobre alimentação nas escolas (Projeto Escola Saudável).
Dra. Helena Schimid

Comissão de Estatutos, Regimentos e Normas Nos próximos dois anos a Comissão dos Estatutos fará uma avaliação de todo o
conteúdo do documento, colocando os estatutos em consulta
pública, para uma revisão com
opiniões dos associados. “Antes
disso, faremos uma divulgação
para sensibilizar os sócios a se
manifestarem. O objetivo é levar
Dra. Marisa Coral
para Gramado uma discussão
mais ampla, quando será realizado o próximo congresso, em 2010. Faremos uma Assembleia para
votar sobre as sugestões”, informou a presidente
da Comissão, Dra. Marisa César Coral.
Comissão Paritária - A Comissão
Paritária existe para intermediar
a realização do Congresso Brasileiro de Endocrinologia Pediátrica, que acontece a cada dois
anos; e do concurso para o Certificado de Atuação na Área de Endocrinologia Pediátrica (CAAEP),
Dra. Ângela Spínola
que é anual. O evento e o concurso para o CAAEP são organizados, em conjunto,
pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e
Metabologia e a Sociedade Brasileira de Pediatria. A Dra. Ângela Maria Spínola de Castro, de
São Paulo, presidirá esta comissão nos anos de
2009 e 2010.n
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Oficinas e Procedim
A

abertura e o encerramento dos trabalhos foram feitos pelo Dr. Ricardo Meirelles, presidente da SBEM, que definiu o conceito das Oficinas de Trabalho, assim como os grupos e tempo
para apresentar propostas e sugestões, que estão
descritas nas páginas 3, 4 e 5 desta edição especial
da Folha da SBEM.
Na segunda parte da atividade, após ouvir todas
as colocações, o Dr. Ricardo fez considerações e explicou sobre alguns procedimentos que a nova diretoria passa a executar. Ele enfatizou que os presentes representavam as lideranças em todos os níveis
da SBEM, tendo como base a Diretoria Nacional.
Segundo o Dr. Ricardo, um dos pontos importantes,
que precisa ser sempre considerado, é o tráfego de
informações de forma frequente e ágil junto à Nacional. “E fundamental para o bom funcionamento
da entidade, respeitando as particularidades e independência de ações”, disse o presidente.
Avaliação Geral – Depois de ouvir sobre as possíveis dificuldades quanto a reuniões, Dr. Ricardo
mencionou o uso do software Camfrog para realizar reuniões online. “A SBEM alugou uma sala
virtual que pode ser usada pelos Departamentos,
Comissões e Regionais, em horário comercial e
com a presença, sempre, de uma das secretárias
da SBEM, para evitar invasões de terceiros, além
de ajudar, de alguma forma, no andamento dos
trabalhos. Com o sistema, os endocrinologistas
podem conversar, usando imagem e/ou som.O
Dr. Ruy Lyra, da Comissão de Comunicação Social, dará orientações de gerenciamento sobre o
procedimento e acreditamos que essa forma de
comunicação ajude muito o andamento dos trabalhos”. A diretoria, que é composta por integrantes de diversos estados, testou e vem usando o
sistema semanalmente. Com isso, os custos de
deslocamento ficam reduzidos e o grupo realiza
reuniões com mais frequência.
Analisando as sugestões apresentadas pelos
grupos de trabalho, o Dr. Ricardo chamou a atenção sobre uma das propostas, explicando que a
Nacional não tem condições de subsidiar a realização de eventos regionais. Ele explicou que, na
verdade, são os eventos que mantêm o funciona-

mento das atividades administrativas.
Entre os pontos que estão a caminho, está o
modelo padrão dos sites das Regionais, que podem, ou não, estar vinculados ao site da SBEM
Nacional. “Foi importante levantar a questão porque observamos que vários sites estão com visual
completamente diferente e isso pode não ser um
ponto positivo para a entidade”.
Além das reuniões virtuais - o primeiro passo
para melhorar a comunicação - está sendo estudada
a possibilidade de realizar a Oficina deTrabalho anualmente e não só quando uma nova diretoria assume a SBEM. “Todos nós somos responsáveis para
que a entidade esteja bem. Precisamos estar atentos
para que possamos contribuir e manter todos informados das ações desenvolvidas. Essa troca precisa
ocorrer entre os Departamentos, Regionais, Comissões e Associados”, afirmou o Dr. Ricardo.
Quanto aos Departamentos, foi ressaltada a
importância de uma infraestrutura mais adequada às necessidades de cada um, onde as diretorias
destes precisam saber, por exemplo, quantos sócios têm. O presidente explicou sobre o banco de
dados, seus usos e que será divulgada a forma de
utilização da ferramenta.
Uma observação essencial foi feita pelo Dr.
Ronaldo Sinay Neves, tesoureiro da Nacional.
Como explicou o endocrinologista, existem normas e leis nos Estatutos sobre a movimentação
financeira da SBEM para todas as instâncias - Departamentos, Comissões e Regionais. “É preciso
seguir as regras que existem, pois isso facilitará o
trabalho de toda a entidade. Qualquer dúvida sobre questões financeiras liguem, porque estamos
aqui para ajudar”.
Era fim da tarde quando as atividades foram
encerradas, para que os participantes pudessem
se preparar para a cerimônia de abertura. “Muito
obrigado a todos por terem trabalhado tanto durante esse dia inteiro, mesmo com o sol brilhando
lá fora. Gostaríamos de dizer que o jantar, após a
cerimônia oficial, é uma homenagem a todos que
estão assumindo os cargos, que trabalharam muito hoje e que estão lutando pela SBEM conosco.
Estamos muito animados para lutar juntos e de
fazer o melhor possível”, encerrou o Dr. Ricardo. n
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mentos de Trabalho
Diretoria Nacional

Dr. Ricardo Meirelles

Dr. Airton Golbert

Dr. Eduardo Pimentel

Dr. Josivan Gomes de Lima

Dr. Ronaldo Rocha Sinay Neves

Dra. Edna kimura

Dra. Adriana Costa e Forti
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Departamentos Científicos
Projetos 2009/2010
S

egundo os Estatutos e Regulamentos da
SBEM, “os Departamentos Científicos são órgãos colegiados de caráter técnico-científico da
SBEM que, pela complexidade epistemológica e
multiplicidade de funções crescentes, têm por finalidade congregar os associados que se dedicam
ao estudo ou ao exercício de determinado setor ou
subárea dos conhecimentos endocrinológicos”.
São segmentos de grande importância para a Sociedade. Durante a reunião geral, seus respectivos presidentes eleitos, que estiveram presentes,
fizeram planos e traçaram estratégias de trabalho
importantes para a nova gestão. Veja, a seguir,
quais são.
Departamento de Adrenal e Hipertensão – Divulgar doenças raras em adrenal
é o principal objetivo da Dra. Milena Caldato, presidente eleita para o Departamento de Adrenal e Hipertensão, gestão
2009/2010. Desta forma, a valorização
do conhecimento sobre estas doenças,
menos conhecidas do médico endocrinologista geral, é um dos motes de sua
presidência. “Às vezes, os próprios endocrinologistas não tratam ou não conhecem tais doenças,
como o feocromocitoma e a Síndrome de Cushing,
que, com alta letalidade, levam à morte”, explica,
acrescentando que a nova gestão procurará divulgar as doenças relacionadas ao Departamento e
incrementar a filiação dos associados. “Também
buscamos oferecer ao associado material científico atualizado, para que tome suas decisões em
consultório com mais segurança, baseado em evidências cientificas”, acrescenta. A continuidade
das atividades de Educação Médica Continuada,
de maneira segura, ética e coerente, além da atualização das diretrizes foram os outros projetos
comentados pela Dra. Milena.
Departamento de Diabetes Mellitus – O Dr. Saulo
Cavalcanti da Silva, presidente do Departamen-

to – representado pela Sociedade
Brasileira de Diabetes – fez uma
síntese das principais iniciativas
para o próximo biênio. Uma delas é realizar ações conjuntas com
outras Sociedades afins, além da
ABESO e SBEM, como cardiologia,
nefrologia, psiquiatria e oftalmologia. “Queremos fazer um trabalho
de Educação Médica Continuada dirigida não só
para os especialistas, mas também para colegas
que moram no interior e têm dificuldade de ir a
congressos nacionais e internacionais. Queremos usar uma linguagem de fácil entendimento
para auxiliar no aprendizado do tratamento do paciente diabético”, disse o Dr. Saulo. O presidente
do Departamento explicou que pretendem fazer
uma aproximação maior com os órgãos governamentais e a mídia, porque, como foi relatado
pelo Ministério da Saúde, só 50% dos pacientes
sabem que têm diabetes, e destes, só 22% fazem
tratamento. O especialista explicou que o esclarecimento da população é uma parte importante do
trabalho do próximo biênio.
Departamento de Dislipidemia
e Aterosclerose – A Dra. Maria
Teresa Zanella, eleita presidente
do Departamento de Dislipidemia e Aterosclerose, ressalta a
elaboração das diretrizes como
uma das primeiras atividades
do ano. “Nosso primeiro planejamento é começar a elaborar as
diretrizes do nosso Departamento, pois três membros da nossa diretoria já fizeram
o curso necessário. Queremos contribuir com a
Educação Médica Continuada, provavelmente, a
partir de eventos não presenciais (por causa do
custo), o que precisamos planejar melhor”.
Departamento de Endocrinologia Básica – “A
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e os
proposta do nosso depar tamento para esta gestão é, em
primeiro lugar, aumentar a visibilidade junto à SBEM”, afirma a
Dra. Vânia Maria Corrêa da Costa, presidente do Departamento
de Endocrinologia Básica. Neste
sentido, pretende realizar um
evento, previsto para o segundo
semestre de 2009. Outra proposta importante é a
maior integração da área básica com a clínica, em
todos os departamentos da SBEM. “Entendemos
que a pesquisa básica dá fundamento e viabiliza a
prática clínica, por isso, a endobásica deveria estar presente em todos os outros departamentos”,
afirma a especialista, buscando uma integração
máxima entre a ciência básica, a pesquisa, a informação e o conhecimento que gera.
Departamento de Endocrinologia
Feminina e Andrologia – A Dra.
Poli Mara Spritzer assumiu o DEFA
e pretende atuar de forma mais intensa no Projeto Diretrizes. Outra
meta da nova gestão é interagir
mais com as Regionais da Sociedade, no sentido de apoiar e incentivar atividades de atualização científica, bem
como promover uma campanha de captação de
associados, através de esclarecimento do papel
do Departamento.
Departamento de Metabolismo
Ósseo e Mineral – Segundo a Dra.
Vitória Borba, presidente da Sociedade Brasileira para o Estudo
do Metabolismo Ósseo e Mineral
(SOBEMOM), que é Departamento da SBEM, a meta deste ano é,
principalmente, fazer as diretrizes
de todas as áreas osteometabólicas. Outra questão importante para a especialista
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é reformular o site da entidade, que está sendo
iniciada.
Departamento de Endocrinologia Pediátrica
– O Departamento, presidido pela Dra. Ângela Maria Spínola e Castro, pretende dar continuidade às atividades da gestão anterior,
procurando incentivar os cursos de atualização. Além disso, trabalhará para obter o credenciamento de Serviços de Endocrinologia
Pediátrica e rediscutirá a questão dos títulos
na área de atuação.
Departamento de Obesidade – Ao representar a
nova presidência do Departamento de Obesidade
(para o qual foi eleito o Dr. Márcio Mancini), o Dr.
Walmir Coutinho destacou a variedade de projetos
previstos já para a nova gestão: “Algumas das
iniciativas dizem respeito à Educação Médica
Continuada; aos projetos didáticos; à elaboração de e-books e livros eletrônicos para difusão de conhecimentos médicos; a campanhas
institucionais sobre conscientização da população sobre problemas específicos ligados a
cada departamento”.Ele recordou a experiência da ABESO em campanhas com este formato, além da importância do fortalecimento das
relações institucionais e da tradicional atuação do
Departamento de Obesidade junto aos Ministérios
e junto à ANVISA.
Departamento de Tireoide – A Dra. Edna Kimura enfatizou que a meta central é dar continuidade ao trabalho que o Departamento
tem feito nos últimos anos. “Nosso principal
evento científico é o Encontro Brasileiro de
Tireoide, que acontece a cada dois anos. Em
2010, o EBT será realizado em Florianópolis”. A presidente listou ainda outros projetos como a Campanha do Teste do Pezinho;
auxiliar no aspecto público do controle da iodação
do sal no país; e a implementação de uma assessoria para auxiliar na divulgação de dados sobre
o controle do câncer de tireoide no Brasil. Em relação à atualização científica, o Departamento pretende manter os cursos, envolvendo aspectos da
tireóide, no interior onde existe mais dificuldade
de acesso às informações recentes. Um trabalho
em conjunto com Congresso Latino-americando
de Tireoide foi outro item mencionado como de
grande importância para a tireoidologia brasileira.
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Regionais e
seus Planos
para o Biênio
SBEM Alagoas - Segundo o Dr.
Edson Perroti Santos, presidente da Regional Alagoas, a nova
gestão pretende delegar ações
aos departamentos, aumentar a
atuação do secretariado e implementar ações junto aos órgãos
governamentais, prestando assessoria ou opinando com mais
intensidade sobre temas como a disponibilização
de medicamentos.

tas é maior. Assim teríamos uma reunião única”,
disse. Está prevista uma revitalização do site,
visando disponibilizar informações importantes
como os benefícios de ser associado, saber dos
seus direitos e acessar artigos científicos. “Os outros projetos consistem em trabalhar junto à população para uma maior visibilidade da especialidade e da SBEM; e em atuar junto aos governos
do estado e do município para obter uma maior
participação na dispensação de medicamentos e
nos protocolos”, finalizou.

SBEM Amazonas – A Dra. Larissa
Figueiredo, presidente da Regional
Amazonas, afirmou que já está definida a programação das reuniões
mensais, nas quais são discutidas as
pautas para os cursos de atualização
a serem realizados pela regional,
como o de tratamento do diabetes.
“Já estamos, também, com alguns
cursos e simpósios em andamento para o EndoAmazon que acontecerá em 2010. Pretendemos realizar, em junho, na semana da Ópera Internacional
em Manaus”, informou.

SBEM Ceará - Para o Dr. Renan
Magalhães Montenegro Junior,
presidente da Regional Ceará,
o foco principal da nova gestão
é a descentralização. “Estamos
planejando a criação de algumas
comissões que possam ampliar a
agregação dos membros da Sociedade”, diz. Além disso, o trabalho
será dividido em cinco eixos: capacitação técnico-científica; divulgação e ação social; relações
governamentais; criação de uma comissão de
ética e defesa profissional para regulamentação
de ações junto aos planos de saúde privados; e a
saúde do endocrinologista. “Estamos nos tornando workaholics. Cuidamos muito dos outros e nos
esquecemos de cuidar de nós mesmos. A ideia
épromover atividade física, como caminhadas nos
congressos e ao longo do cotidiano de cada um
de nós”, explica.

SBEM Bahia - Reunir os endocrinologistas é uma das metas da
Regional. O presidente, Dr. Fábio
Rogério Trujillo, elegeu a reunião
mensal de sócios e a revitalização da página da entidade como
metas básicas de sua gestão.
“Minha intenção é congregar os
endocrinologistas, com reuniões
cientificas mensais, junto com os serviços de endocrinologia, onde a concentração de especialis-

SBEM Distrito Federal - O Dr. Neuton Dornelas
Gomes, à frente da presidência da Regional do
Distrito Federal, lembra que o carro-chefe do novo
mandato será o Endo Centro-Oeste 2010, atrelado
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às comemorações pelos 50 anos
da fundação de Brasília: “será o
grande mote do nosso segundo mandato”, afirmou. Um dos
objetivos desta gestão, em consonância com a SBEM Nacional,
é a redução da inadimplência.
“Temos também projetos de intensificar a comunicação entre
os sócios e de continuar a programação científica em nossa sede (já temos uma sede própria),
o que vinha ocorrendo mensalmente”, afirmou.
Além disso, esperamos implantar as comissões
regionais de Ética e de Novas Lideranças.
SBEM Espírito Santo - A Dra.
Alessandra Ferri Casini, presidente da Regional Espírito Santo, elege três focos principais
para a sua gestão: “o primordial
é incentivar o estudo científico,
através da atualização nas nossas reuniões mensais, inserindo,
a partir de março, um clube de
revistas. Outro ponto é a criação de um site da regional, que deverá favorecer os associados. E uma
questão pela qual pretendemos lutar é a valorização da nossa classe, especialmente com relação
aos planos de saúde”.
SBEM Goiás – Lutar para que o
endocrinologista seja cada vez
mais conceituado dentro das
especialidades médicas e valorizar a endocrinologia junto aos
convênios estão entre os planos
traçados pelo Dr. Elias Hanna,
presidente da Regional Goiás,
para a nova gestão. Ele pretende
continuar com o programa de Educação Médica
Continuada, promovendo reuniões semanais.
“Também queremos colocar no calendário oficial
da endocrinologia brasileira o EndoCentro-Oeste,
que será realizado em outubro, simultaneamente às comemorações do aniversário de Goiânia”,
afirma.
SBEM Maranhão – “A atualização do site da Regional será uma das prioridades da nova gestão
maranhense”, explica a presidente eleita, a Dra.
Rossana Santiago de Sousa Azulay. A realização

de eventos científicos locais será
mantida. “Teremos, este ano, o
congresso de atualização em
endocrinologia no interior do
Maranhão, cuja primeira edição
aconteceu no ano passado. Além
desse, haverá a nossa jornada de
atualização em endocrinologia,
que acontece em São Luís”, afirmou a Dra. Rossana.
SBEM Mato Grosso – Mato Grosso é a mais recente Regional. Foi autorizada no CBAEM 2007 e
iniciou suas reuniões em abril de 2008, quando
começaram as questões administrativas da Regional: criação dos estatutos,
captação dos sócios, etc. Sob
a presidência do Dr. Augusto
Bueno, está sendo trabalhada
a parte burocrática. Na agenda
da Regional também consta a
programação de pequenos encontros científicos bimestrais.
Outro objetivo da Regional é
adquirir sua sede. “Não temos um local próprio,
ainda. Estamos conversando para encontrar mecanismos que agilizem a aquisição desta sede
própria, que é um fato importante para a reforçar
identidade da Regional”.
SBEM Minas Gerais - Segundo o vice-presidente
da Regional Minas Gerais, Dr. Paulo Miranda, o
plano é continuar fortalecendo os eventos regionais do estado, como o Congresso Mineiro - marcado para outubro - e o Congresso de Atualização.
“Tentaremos ampliar o número de participantes
e continuar com a mesma qualidade que procuramos realizar nos congressos.
Queremos também buscar os
associados que estão distantes
da nossa Regional, para participarem mais ativamente, dentro
da proposta de crescer com a
sociedade, tendo cada vez mais
participantes especialistas e titulados”. A intenção do Dr. Paulo é
se manter engajado junto à SBEM nacional, participando ativamente das campanhas públicas da
Sociedade, principalmente no projeto de valorização do endocrinologista como uma forma de
fortalecer a especialidade.
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SBEM Pará - Como presidente eleito
da Regional Pará, o Dr. Teiichi Oikawa,
destacou, entre todos os projetos, a
realização do terceiro CBAEM, de 27 a
29 de agosto deste ano: “será o maior
evento de todos os tempos em Belém
do Pará. Estamos aguardando um número representativo não só dos profissionais locais, mas principalmente
do interior do Pará, que é uma área muito grande.
Esperamos os colegas de todo o Brasil”. Outro objetivo lembrado pelo especialista é a qualificação
dos profissionais da área de endocrinologia por
meio de cursos, seminários e simpósios.
SBEM Paraíba - A Dra. Maria
Roseneide Torres informa que a
prioridade, este ano, é a realização do 2º Congresso Paraibano
de Endocrinologia e Metabologia e VI Encontro Campinense
de Endocrinologia, que tem os
seguintes palestrantes confirmados: os doutores Francisco
Bandeira, Nina Rosa Mussolino, Ricardo Meirelles e Hans Graf. “Em consonância com a SBEM
Nacional, realizaremos a campanha de valorização do profissional endocrinologista. Queremos
divulgar, em massa, o que a nossa especialidade
faz, para evitar a invasão de outros profissionais
na nossa área. Manteremos as campanhas permanentes do Teste do Pezinho e o Projeto Escola
Saudável”.
SBEM Paraná – Fazer com que os associados participem mais intensamente das reuniões científicas
é uma das metas da Regional Paraná, presidida
pela Dra. Victória Borba. “Realizamos reuniões a
cada dois meses e, este ano, vamos
revitalizar o Encontro Paranaense de
Endocrinologia. Durante alguns anos,
ele foi substituído pelo Reciclendo –
um curso de reciclagem dirigido não
só a endocrinologistas, mas também
aos médicos em geral, e que deu muito certo. Queremos levar o curso para
o interior do estado para que haja
mais integração com os profissionais de saúde,
situados nessas áreas, ao mesmo tempo em que
estaremos envolvendo os endocrinologistas”,
afirma a presidente.
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SBEM Pernambuco – Entre as
metas enumeradas pelo Dr. Luiz
Henrique Maciel Griz, presidente
da Regional Pernambuco, está a
realização de eventos - além do
já consagrado EndoRecife - com
a finalidade de proporcionar conhecimento e atualização aos
médicos que atuam no interior:
“vamos fazer o Endo São Francisco e o Endo
Agreste. Também faz parte da nossa programação a valorização do endocrinologista, através de
campanhas de esclarecimento junto à população
sobre o papel do endocrinologista em patologias
como o diabetes, a osteoporose e as dislipidemias”, declara.
SBEM Piauí - O Dr. Roberval Sales
Leite, que continuará à frente da
Regional Piauí, recorda a participação conjunta com a Associação
Piauiense de Medicina, com quatro
jornadas no interior do estado. O
presidente informa, também, que
continuará a realizar o Congresso
Anual da especialidade, no estado.
“O evento terá dois simpósios para os quais levaremos conferencistas de outros estados brasileiros para falar sobre assuntos de interesses clínicos como: diabetes e tireoide. Além disso, temos
a reunião científica, às segundas e terças-feiras
de cada mês, onde discutimos casos de crianças
com problemas de crescimento e obesidade, além
de convidar palestrantes periodicamente para os
debates”, concluiu.
SBEM Rio de Janeiro - A Dra.
Vivian Ellinger assumiu a presidência da Regional e, entre os
projetos para o biênio, estão o
de dar continuidade ao trabalho
da Dra. Vera Leal, acrescidos de
muitas novidades. Um deles é
levar cursos para o interior do
Estado do Rio de Janeiro, onde
é notória a carência de atividades científicas. A
Campanha de Valorização do Endocrinologista é
outra ação que promete ser um carro-chefe da Regional. Outro projeto, mencionado pela presidente
é o da Escola Saudável. Dentro das propostas, ele
deve ser expandido para todo o estado. O Rio de
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Janeiro sempre foi um dos locais a dar atenção especial ao projeto Escola Saudável. Muitas pessoas
estão interessadas em se unir em torno da ideia
e disseminá-la mais rapidamente”. Atividades do
Comitê de Ética e Defesa Profissional, que também
tem muita força no Estado, está entre os projetos
a serem desenvolvidas. Nas parte científica, estão o 1º Simpósio de Endocrinologia Geriátrica e
o EndoRio.
SBEM Rio Grande do Norte – A
presidente eleita para a Regional
Rio Grande do Norte enumerou,
entre suas principais metas, a
atuação junto ao SUS, o estímulo
à programação científica e a inclusão de residentes. “Queremos
implementar algumas medicações para que sejam fornecidas
pelo SUS e propor a realização de reuniões mensais para estimular a parte científica. Além disso,
temos propostas de inserir e credenciar os residentes na SBEM. Estamos discutindo a possibilidade
de inclusão de profissionais na SBEM”, explicou.
A Dra. Anna Karina Medeiros também comentou
sobre o Congresso Norte-Nordeste em outubro,
em Natal”.
SBEM Rio Grande do Sul – “O nosso projeto no Rio Grande do Sul
vem ao encontro das orientações e
os projetos na SBEM Nacional. Em
primeiro lugar, estimular e valorizar
o endocrinologista. Nesse sentido,
também queremos estimular o sócio”, explica o presidente, Dr. Guilherme Rollin. Para atingir tais metas, a entidade fará uso da programação científica
local, estimulando a participação na Sociedade,
desde o residente, até o especialista recém-formado. “Estamos buscando esses novos médicos,
para que a entidade local cresça junto com a Nacional. Dessa forma, queremos valorizar a atuação do
médico endocrinologista”, afirmou. A realização
do quarto EndoSul, em 2009, e a organização do
Congresso Brasileiro de Endocrinologia, em 2010,
que será realizado em Gramado, fazem parte dos
trabalhos desta gestão.
SBEM Santa Catarina – O presidente da Regional, Dr. Alexandre Hohl, afirmou que a diretoria irá
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manter diversas atividades que já existiam na gestão anterior, como as campanhas médicas para os sócios; valorização
do endocrinologista, através da divulgação de suas funções para o público leigo;
realização dos Encontros Catarinenses
de Endocrinologia e Metabologia, possibilitando uma boa atualização dos especialistas; e o trabalho em conjunto para a
realização do Encontro Brasileiro de Tireoide, em
2010. “O EBT é um congresso muito importante e
que terá total envolvimento da Regional”, disse o
Dr. Alexandre. O presidente enfatiza a importância das campanhas de esclarecimentos e informa
que serão intensificadas, com muita inserção na
mídia, de uma forma geral, já que a resposta do
público foi muito boa. “Hoje, o público do Estado
reconhece e entende o trabalho do endocrinologista de uma forma muito mais clara”.
SBEM São Paulo – Representando a Dra. Marise Lazaretti Castro, presidente da Regional São
Paulo, a Dra. Nina Rosa Musolino disse que um dos planos da
nova gestão é integrar melhor o
interior de São Paulo, estado que
tem maior número de endocrinologistas. Outro ponto importante
será a criação do site da Regional, sempre trabalhando em conjunto com o site da SBEM Nacional.
SBEM Sergipe – Eleito presidente da Regional
Sergipe, o Dr. Raimundo Sotero de Menezes Filho
destacou, entre as metas do próximo biênio, a atividade científica mensal como forma de fortalecer
a entidade: “quando você tem uma Regional do
nosso porte, ou seja, pequena, você tem
que se tornar grande por aquilo que consegue levar aos seus associados. E a única
coisa que consegue ser perene é o conhecimento, adquirido nesses cursos de atualização, que realizamos mensalmente.”
Incrementar o número de sócios é outro
dos objetivos principais: “queremos que,
a cada dia, mais sócios se agreguem e façam a prova do TEEM. Dessa forma, mais pessoas
poderão obter o título para que, na próxima gestão, outros, mais jovens ou não, estejam à frente
da nossa regional fazendo um trabalho melhor do
que o que estamos fazendo”, afirmou. n
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Nos Bastidores da SBEM
A
lém de toda a estrutura administrativa, com
seus Departamentos, Regionais, Comissões,
entre outros, a SBEM conta com várias equipes de
suporte, que ajudam na viabilização de seus projetos. Leia, a seguir, que profissionais ou empresas
integram esse staff, colaborando para que todo o
trabalho corra bem. Alguns destes colaboradores
integram a Sociedade, em seu quadro funcional,
enquanto outros são de empresas prestadoras de
serviços.

• Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia (ABE&M), cuja atual editora-chefe é a Dra.
Edna Kimura. A revista científica da SBEM tem
uma sede em São Paulo. Como assistente financeira/editorial Roseline Monteiro. Endereço: Rua
Botucatu 572, conjunto 83, Vila Clementino, São
Paulo, SP - Contato: Tel/fax: (11) 5575-0311 / 50824788; site www.abem-org.br, e-mail: abem@uol.
com.br
• Secretaria da SBEM Nacional – secretária executiva no Rio de Janeiro: Júlia Gonçalves; auxiliar
administrativa: Monick Alves; auxiliar financeiro:
Rubens Queiroz; auxiliar de serviços gerais: Jacir
Pereira – Contato: Rua Humaitá, 85 – 5º andar –
Botafogo,tel/fax: (21) 2579-0312; e-mail: sbem@
sbem.org.br. Em Pernambuco, o apoio da secretária executiva: Paola Cavalcanti. Contato: (81)
2125-7473.
• Regionais – quase todas as Regionais da SBEM
têm estruturas próprias. No site da SBEM (www.
endocrino.org.br/regionais-SBEM/) estão todos
os contatos, com emails, telefones e nomes dos
membros das diretorias.
• Consultoria Jurídica – Escritório Ferraz e Oliveira, através da Dra. Larissa Leite. Contato: tel. (81)
3463-0000.
• Consultoria Contábil – FSA – Marcos Lourival.
Contato: tel. (21) 2509-6200
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E
METABOLOGIA
Diretoria SBEM Nacional
Biênio2009/2010 - Dr. Ricardo Martins da Rocha Meirelles, RJ (presidente),
Dr. Airton Golbert, RS (vice-presidente), Dr. Josivan Gomes de Lima, RN
(primeiro secretário), Dr. Eduardo Pimentel Dias, MG (segundo secretário),
Dr. Ronaldo Rocha Sinay Neves, RJ (primeiro tesoureiro), Dra. Adriana
Costa e Forti, CE (segunda tesoureiro).

• Equipe de Jornalismo/Conteúdo da Folha e do
site da SBEM - Informed Jornalismo, sob a editoria
das jornalistas Cristina Dissat e Beth Pereira dos
Santos. Contato: Tels. (21) 2205-0707 / 2205-2430;
www.informedjornalismo.com.br , e-mails: dissat@informedjornalismo.com.br / bethsantos@
informedjornalismo.com.br
• Direção de arte da Folha da SBEM - Dois C Editoração, Celso Pupo. Contato: celso@doisc.com.br
• Web Mastering do site da SBEM – Eduardo Frick.
Contato: e-mail: eduardo@edufrick.com
• Setor Comercial da SBEM – Grow-Up Consultoria
e Ações Estratégicas, responsável: Reginaldo Ramos. Tels. (11) 3044-1339 / 3849-0099; site: www.
growup-eventos.com.br/v1/,email: reg@growupeventos.com.br
• Assessoria de Imprensa - Contexto. Contato:
Elisa Barboux / Monique Arruda / Julia Rezende
Tels. (21) 2132-7366 / 2132-8252 / 2132-7362; e-mail:
contexto@contextoassessoria.com.br
• Produção dos Webmeeting - eventos ao vivo via
internet. Atitude Mídia Digital Contato: Tel. (11)
5643-6464; site: http://www.atitude.com.br/2007/
index.asp

SBEM Diretoria Nacional:
Escritório Rio de Janeiro:
Rua Humaitá, 85 – 5º andar. Botafogo 22.261-000 – Rio de Janeiro/RJ
Telefax: (21) 2579-0312 – E-mail: sbem@sbem.org.br
Escritório Pernambuco:
Av. Agamenon Magalhães, 4775 / Sala 302 - Boa Vista
50.070-160 – Recife/PE – Telefax: (81) 2125-7473
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