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SBEM na 
Campanha de 
Vacinação
A SBEM, juntamente com 
outras sociedades médicas, 
se reuniu com o Ministério da 
Saúde para a formatação da 
estratégia de vacinação da 
Influenza A. A participação 
foi decisiva na inclusão de 
pessoas com diabetes tipo 2 
e obesidade grau três. Pág. 4

c Endócrino 2010
O Congresso Brasileiro de Endocri-
nologia e Metabologia 2010 está com 
as inscrições abertas. Associados da 
SBEM que se inscreverem até o dia 31 
de maio têm desconto. Saiba como 
estão os preparativos para o evento 
mais importante do ano.         Pág. 9

c Posicionamento: Sibutramina
O anúncio da suspensão do medi-
camento Sibutramina na Europa 
desencadeou uma série de debates 
no Brasil. A SBEM divulgou um posi-
cionamento sobre o medicamento 
no site, com boletins enviados a 
todos os associados.  Pág. 7

c Prova do TEEM 
SBEM promove minicurso para o 
aprimoramento de sua prova de 
Título de Especialista. Evento acon-
teceu no Rio de Janeiro e reuniu 
membros da Diretoria e da Comissão 
do TEEM.   
 Pág. 6

A SBEM, assim como diversas entidades médi-
cas brasileiras, se solidarizou com as vítimas do 
terremoto. Entidade foi uma das Sociedades que 
participaram da campanha da AMB. Pág. 8

Haiti e Solidariedade
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nologia de perto, desde que se casou 
com o nosso colega Leão.  Embora 
condensado em apenas um dia, o 
curso foi extremamente proveitoso 
e permitirá uma abordagem comple-

tamente nova e profissio-
nal no próximo concurso. 

Não podemos esque-
cer de registrar, com ca-
rinho, a posse do Saulo 
Cavalcanti na Presidência 
da Sociedade Brasileira 
de Diabetes. À frente do 
Depto. de Diabetes da 
SBEM desde a gestão an-

terior, Saulo permanece no posto e 
assume a liderança da SBD. Como 
não podia deixar de ser, representei 
a SBEM na posse, estreitando cada 
vez mais os laços que unem as socie-
dades irmãs e parceiras, laços esses 
que vêm se fortalecendo a cada dia. 
Entre os presentes podiam-se sentir 
as vibrações fraternas da identida-
de de propósitos e objetivos. Uma 
reportagem sobre a posse foi pu-
blicada com destaque, na ocasião, 
no nosso site. Como tem sido desde 
que assumimos a direção da SBEM, 
todos os assuntos referentes ao dia-
betes ficarão a cargo do Depto. de 
Diabetes e da SBD. 

A nota triste desse período foi 
a perda do nosso amigo Rogério 
Oliveira. Diabético desde os três 
anos de idade, numa época em que 
o tratamento dessa doença ainda 
engatinhava, Rogério conseguiu ul-
trapassar os 70 anos sem complica-
ções crônicas. Seu entusiasmo com 
as novas conquistas no tratamento 
do diabetes era contagiante. Seu 
envolvimento pessoal com todos os 
portadores de diabetes que cruza-
vam o seu caminho, emocionante. 
Sua alegria e irreverência, inesque-
cíveis. Deixa saudades e lições que 
permanecerão para sempre. 

Dr. Ricardo Meirelles
Presidente da SBEM Nacional 2009/2010

Q uando fizemos nossa pri-
meira Oficina de Trabalho 

em março de 2009, traçamos me-
tas, falamos sobre nossos sonhos e 
objetivos para o ano. E como havia 
sido proposto, uma nova 
reunião foi marcada para 
avaliação. Dentro de nos-
so estilo de gestão, não é 
uma cobrança e sim um 
compromisso. O que foi 
feito, quais as dificulda-
des e qual a SBEM que 
queremos? Esse encontro 
serve para uma reflexão e 
para saber se o caminho adotado tem 
sido o mais adequado.

Na edição especial da Folha da 
SBEM, distribuída no CBAEM 2009, 
mencionamos os principais pontos 
discutidos pelos grupos. Foram lis-
tados vários tópicos com sugestões 
e comentários. Esse é o momento 
de analisarmos, novamente, estas 
questões. 

Entre os temas está a definição de 
como será organizada a revisão dos 
Estatutos e Regulamentos. Aprovei-
to para lembrar aos associados que 
a participação, enviando sugestões, 
é fundamental dentro desse proces-
so democrático de mudança. Porém, 
para que os trabalhos possam fluir 
é preciso planejamento e discussão 
dentro dos prazos estabelecidos. Ve-
jam as informações nessa edição do 
nosso jornal.

A prova do TEEM também é o 
tema de uma das reportagens des-
sa edição. Para que ela atinja sua 
finalidade de avaliar se o candidato 
está ou não realmente capacitado 
para receber o Título de Especialis-
ta, realizamos um minicurso intitu-
lado “Fundamentos Essenciais para 
Elaboração Didática de Provas”, 
destinado à Comissão do TEEM e à 
Diretoria Nacional. As aulas foram 
ministradas pela Profª Tania Zagury 
que, além da enorme experiência 
pedagógica, acompanha a Endocri-
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SBEM Participa da  
Estratégia contra H1N1
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E ntidades médicas, entre 
elas a SBEM, a Federação 

Brasileira das Associações de Gine-
cologia e Obstetrícia, além das Socie-
dades Brasileiras de Cardiologia, de 
Imunização, de Infectologia, de Me-
dicina da Família e Comunidade, de 
Pediatria, de Pneumologia e Tisiolo-
gia e o Núcleo de Educação e Saúde 
Coletiva se reuniram, no dia 26 de ja-
neiro, com o Ministro da Saúde, José 
Gomes Temporão, para discutirem a 
estratégia nacional de enfrentamen-
to da Influenza A (H1N1). 

De acordo com o Dr. Ricardo 
Meirelles, presidente da SBEM, du-
rante o encontro as entidades pude-
ram opinar sobre as prioridades de 
vacinação propostas pelo governo. 
“No caso da Endocrinologia, nossa 
participação foi muito importante 
porque fomos consultados se a va-
cinação deveria incluir apenas as 
pessoas com diabetes tipo 1. Con-
seguimos que fossem vacinados 
também as com diabetes tipo 2”. 
Segundo Dr. Ricardo, as Socieda-
des se colocaram à disposição para 
avaliar possíveis necessidades de 
mudança no programa de vacina-
ção contra a gripe H1N1, ao longo 
de sua execução. 

Após a reunião, o Ministro fez o 

anúncio oficial sobre como será feita 
a vacinação. Segundo o Ministério, o 
objetivo não é evitar a disseminação 
do vírus, mas manter os serviços de 
saúde e reduzir o número de casos 
graves e óbitos. No total, serão 83 
milhões de doses, que custaram 1 bi-
lhão de reais. Cerca de 62 milhões de 
brasileiros devem ser vacinados. De 
acordo com o Ministério da Saúde, a 
imunização será feita em quatro eta-
pas, entre 8 de março e 7 de maio, 
cada uma voltada a um público es-
pecífico. 

De 8 a 19 de março, serão imu-
nizados a população indígena, os 
trabalhadores da rede de atenção 
à saúde e profissionais envolvidos 
na resposta à pandemia. Entre os 
trabalhadores, estão médicos, en-
fermeiros, recepcionistas, pessoal 
de limpeza e segurança, motoristas 
de ambulância, equipes de labora-
tório e profissionais que atuam na 
investigação epidemiológica. A va-
cinação dos indígenas abrangerá a 
totalidade da população que vive em 
aldeias e será realizada em parceria 
com a Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa).

De 22 de março a 2 de abril, serão 
vacinadas as grávidas, em qualquer 
período de gestação, pessoas com 

problemas crônicos (exceto idosos, 
que serão chamados posteriormen-
te) e crianças de seis meses a dois 
anos. Na lista, entram doenças do co-
ração, pulmão, fígado, rins e sangue; 
pessoas com diabetes, pessoas com 
debilitação do sistema imunológico 
e obesos grau 3. As gestantes come-
çam a ser imunizadas nesse período 
e poderão tomar a vacina em qual-
quer outra etapa. Já as crianças de 6 
meses a 2 anos devem receber meia 
dose da vacina e, depois de 21 dias, 
poderão tomar a outra meia dose.

De 5 a 23 de abril, será a vez dos 
adultos de 20 a 29 anos serem imu-
nizados e, de 24 de abril a 7 de maio, 
os idosos receberão a vacina. A es-
tratégia foi elaborada de forma que 
a população dessa faixa etária se di-
rija aos locais de vacinação apenas 
uma vez.

Caso haja alteração na situação 
epidemiológica e disponibilidade da 
vacina, outros grupos poderão ser 
imunizados numa quinta etapa da 
campanha. n

Representantes de diversas Sociedades Médicas, inclusive a SBEM, estiveram presentes
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Reunião em Brasília com o Ministro da Saúde, José Gomes Temporão (à esq., na foto)
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Oficina de Trabalho

No dia 27 de março, a diretoria da 
SBEM Nacional e os presiden-

tes das Regionais, Departamentos 
Científicos e Comissões se reúnem 
no hotel Sofitel, em Copacabana, no 
Rio de Janeiro, para participarem da 
II Oficina de Trabalho “A SBEM que 
Queremos”. 

O objetivo do encontro é verificar 
a evolução dos pontos levantados 
pelos participantes durante a I Ofici-
na, que aconteceu no ano passado. 
Durante a reunião, além do balanço, 
serão apresentados projetos e su-
gestões para 2010. 

PROENDÓCRINO

O PROENDÓCRINO, programa de 
educação médica à distância, 

promovido pela SBEM, em parceria 
com a Artmed Panamericana Edito-
ra, através do SEMCAD®, já conta 
com mais de 550 inscrições. 

O curso tem como objetivo aten-
der às necessidades de atualização 
dos especialistas, abordando temá-
ticas atuais, baseadas em recentes 
pesquisas e avanços científicos na 
área. Os diretores acadêmicos res-
ponsáveis são o Dr. Hans Graf, a Dra. 
Ruth Clapauch e o Dr. Ruy Lyra.

Os inscritos têm à disposição um 
Centro de Informações para escla-
recer dúvidas; e-learning, um portal 
exclusivo com atividades de intera-
ção, como casos clínicos e algorit-
mos; um clipping diário da área mé-
dica e acesso irrestrito ao Dynamed 
(banco de dados em ciências mé-
dicas, com mais de três mil tópicos 
clinicamente organizados). 

O PROENDÓCRINO contabiliza 
pontos para a carreira profissional 
e para a pontuação no sistema de 
certificação de atualização de Título 

de Especialista ou área de atuação. 
Sócios em dia com a anuidade da 
Sociedade têm 10% de desconto so-
bre o custo total do Programa. 

Informações sobre inscrição po-
dem ser obtidas no site do Semcad 
(www.semcad.com.br) ou através 
do telefone: (51) 3025-2550 (inclusi-
ve ligações a cobrar).

Webmeeting

Com o objetivo de promover a 
Educação Médica Continuada, 

a SBEM já realizou, neste ano, cinco 
webmeetings. Os temas apresenta-
dos foram: Monitorização e Ajuste 
das Medicações no Tratamento do 
Diabetes; Radioterapia e Tumores 
Hipofisários: Indicações, Riscos e 
Benefícios; Falência Ovariana Pre-
matura e Amenorréia Hipotalâmica; 
Fisiologia Endócrina; e Insulinotera-
pia Hospitalar.

Todo o conteúdo das palestras 
está disponível para ser assistido 
na íntegra, na área restrita do site 
da SBEM. Podem ter acesso apenas 
sócios quites com a anuidade da 
SBEM, com dados cadastrais devi-
damente atualizados.

Para saber quais são os temas 
futuros, é necessário ficar atento ao 
site da SBEM Nacional e aos seus 
boletins.

Certificado do TEEM

A SBEM lembra a seus associa-
dos que, para receber o certifi-

cado definitivo do Título de Especia-
lista em Endocrinologia e Metabo-
logia (TEEM), os aprovados devem 
fazer a solicitação junto à Secretaria 
da SBEM Nacional, encaminhando a 
seguinte documentação: 
• Solicitação do certificado definiti-

vo do Título de Especialista, con-

tendo o nome completo do titula-
do e o endereço para recebimento 
do Título definitivo;

• Cópia do Certificado de Aprova-
ção da Prova do TEEM emitida 
pela SBEM Nacional; Cheque no-
minal à Associação Médica Bra-
sileira (AMB) ou comprovante de 
depósito bancário, no valor de 
R$250.

O prazo para emissão do título 
definitivo é de 90 a 120 dias. 

Cupons de Desconto

O Conselho Federal de Medicina 
(CFM) proibiu a distribuição por 

médicos de cupons e vales-descon-
to aos pacientes para a compra de 
medicamentos. Por meio da Resolu-
ção 1.939/2010, publicada no Diário 
Oficial da União do dia 9 de feverei-
ro, ficou estabelecido que a prática 
não pode acontecer por esbarrar no 
Código de Ética. 

A justificativa afirma que a oferta 
desses cupons ou descontos podem 
interferir no processo de escolha 
dos medicamentos prescritos, além 
de deixar o sigilo do paciente vulne-
rável, já que o envio de dados pode 
revelar a representantes da indústria 
farmacêutica o diagnóstico de sua 
doença. 

Em fevereiro de 2009, a SBEM, 
em conjunto com a Sociedade Bra-
sileira de Diabetes (SBD), divulgou o 
resultado de uma pesquisa feita com 
cerca de 700 sócios das duas enti-
dades. De acordo com os números, 
76,54% das pessoas afirmaram que 
a distribuição dos cartões seria um 
procedimento para controlar o recei-
tuário do médico; 61,02% acreditam 
que o consultório não é o local ade-
quado para a distribuição de cartões 
de desconto, tampouco a farmácia 
- segundo opinião de 55,56% dos 
participantes da enquete. n

Fo
to

: P
au

l G
ia

m
ou

 5no 75 - fevereiro de 2010 



Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

Com o objetivo de promover 
a atualização de seus Esta-

tutos e Regulamentos, a SBEM reali-
za uma consulta pública em seu site 
(www.endocrino.org.br), para rece-
ber, de seus associados, sugestões 
e correções sobre o documento. A 
Dra. Marisa César Coral (SC), presi-
dente da Comissão de Estatutos, Re-
gulamentos e Normas, está coorde-
nado os trabalhos.

Revisão nos Estatutos

Aprimorando a Prova do TEEM

Considerado uma importante 
ferramenta para o dia a dia de seus 
sócios, o Estatuto da SBEM rege e 
estabelece os princípios do funcio-
namento da Sociedade. Para o Dr. 
Ricardo Meirelles, a participação de 
todos é fundamental. “A revisão do 
estatuto será feita tendo em vista a 
otimização de suas ações em favor 
dos associados”, afirma o presiden-
te na carta de convocação. 

A Diretoria da SBEM está re-
cebendo as sugestões via e-mail 
(sbem@endocrino.org.br) até o dia 
30 de abril. O prazo não será prorro-
gado. Quaisquer dúvidas podem ser 
encaminhadas ao mesmo endereço 
eletrônico.

Para ler o texto atual, basta aces-
sar o link  www.endocrino.org.br/
estatutos n
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M embros da Diretoria da 
SBEM e da Comissão do 

Título de Especialista em Endocrino-
logia e Metabologia participaram, no 
dia 6 de março, no Rio de Janeiro, do 
minicurso “Fundamentos Essenciais 
para Elaboração Didática de Provas”. 
As aulas foram coordenadas e minis-
tradas por Tânia Zagury, mestre em 
Educação, filósofa, pesquisadora e 
escritora. O objetivo do encontro, de 
acordo com o Dr. Eduardo Pimentel 
Dias, segundo secretário da SBEM, é 
uniformizar a maneira de avaliar os 
candidatos ao Título de Especialista. 
“É necessário padronizar a formula-
ção da prova para que seja possível a 
verificação dos conhecimentos reais 
dos candidatos”, afirma.

Durante toda a tarde, a educado-
ra apresentou orientações de como 
deve ser preparada uma prova de 
maneira adequada. “Expus a base 
essencial da elaboração de provas 
e falamos de tópicos importantes 
como formulação de questões, ní-
veis de dificuldade e tempo de rea-
lização. Queremos que o candidato 
não seja distanciado de seu foco por 
dificuldades na comunicação ou por 
uma questão mal formulada”, afirma 
Tânia Zagury.

O Curso –  Para que o conhecimento 
do candidato ao Título de Especia-
lista possa ser avaliado da melhor 
maneira possível, a educadora deu 
sugestões sobre como poderia ser 
formatada a prova do TEEM. “Antes 
da elaboração das questões, o ideal 
é que seja feito um planejamento, 
observando, entre outras coisas, 
quais são os objetivos do teste; o 
tempo de realização; tipo e número 
de questões; quais itens das áreas 
de atuação do endocrinologista se-
rão incluídos; qual o peso para cada 
item, para saber se a prova é ou não 
viável; e se o tempo estipulado é o 
mais correto”, afirma. 

Para Tânia, ainda dentro do plane-
jamento, deve ser pensado que tipo 
de conteúdo deverá ser mais exigi-
do. “Deve-se levar em conta quais os 
itens que o especialista em endocri-
nologia precisa saber, divididos de 
acordo com a prioridade, sendo man-
tido um equilíbrio entre questões fá-
ceis, médias e difíceis”, salienta. 

Uma outra orientação foi dada 
em relação à alternância das respos-
tas certas. “O número de respostas 
b corretas deve ser igual ao número 
de respostas a, c, d e e, com suas 
ordens ao acaso”, completa. “Dessa 

forma, medimos o conhecimento do 
candidato e não apenas se ele tem 
um bom chute”, completa.

Ao final do dia, os participantes 
foram convidados a aplicarem as 
orientações da especialista, ava-
liando algumas questões do TEEM, 
referentes aos anos de 2007 e 2008. 
A provas foram analisadas levando 
em consideração a formatação, con-
teúdo e nível de dificuldade.

Para o Dr. Ricardo Meirelles, pre-
sidente da SBEM, o minicurso con-
tribuiu, e muito, para uma futura pa-
dronização. “Queremos aprimorar, 
cada vez mais, a prova para Título de 
Especialista, tornando-a mais ade-
quada, justa e clara, para que pos-
samos avaliar, da melhor maneira, 
qual o candidato está apto a exercer 
a Endocrinologia”, afirma. n
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N o final de janeiro, a Euro-
pean Medicines Agency 

(EMA) recomendou a suspensão da 
licença de comercialização do medi-
camento sibutramina, uma das subs-
tâncias de combate à obesidade mais 
vendidas no mundo. A atitude foi to-
mada com base no estudo SCOUT 
(Sibutramine Cardiovascular Outco-
mes Trial), que tinha como objetivo 
exatamente avaliar pacientes com 
problemas cardiovasculares. A pes-
quisa acompanhou 10 mil pacientes 
durante seis anos e apontou um au-
mento de 16% de risco de complica-
ções cardiovasculares no grupo que 
usou sibutramina. 
Os dados não são novidade, já que 
um trabalho realizado pela Food and 
Drug Administration (FDA), nos Es-
tados Unidos, também mostrou que 
a droga aumenta o risco de infartos e 
derrames em pessoas que têm pro-
blemas cardíacos: 11,4% destes con-
sumidores da sibutramina tiveram 
complicações cardíacas. O resultado 
tornou a venda do medicamento res-
trita no mercado norte-americano 
desde dezembro.
Após a divulgação da suspensão do 
medicamento na Europa, o Dr. Ricar-
do Meirelles, presidente da SBEM, 
declarou, em entrevista ao jornal O 
Globo, que esses resultados apenas 
confirmam que não se deve prescre-
ver sibutramina a pacientes com do-
ença cardiovascular. “Os resultados 
são iniciais e mostram que, em pa-
cientes com doenças cardiovascu-
lares, os riscos da sibutramina pare-
cem superar possíveis benefícios”. 
Ele acrescentou que a substância é 

comercializada há mais de dez anos 
e não há, até o momento, evidências 
de que o seu uso criterioso, apenas 
em pacientes sem contraindicações, 
leve ao aumento de problemas car-
diovasculares. 
Em entrevista ao jornal Correio Bra-
ziliense, Dr. Ricardo destacou que o 
medicamento é um importante alia-
do no combate à obesidade. “Como 
a obesidade é um dos maiores pro-
blemas de saúde pública dos dias 
atuais, é necessário lançar mão de 
todos os recursos terapêuticos se-
guros e consagrados por pesquisas 
científicas, com o objetivo de com-
batê-la”, afirmou. 
A SBEM também foi a fonte utilizada 
pelo Fantástico, da Rede Globo de 
Televisão, para dar esclarecimentos 
aos pacientes. A produção do pro-
grama foi bastante cuidadosa, a par-
tir das orientações da Assessoria de 
Imprensa da SBEM, quanto ao for-
mato da matéria que foi ao ar.

Posição da Anvisa - Após muitas 
discussões, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) divul-
gou um alerta para os profissionais 
de saúde. Ela recomendou a con-
traindicação da substância para 
pacientes com perfil semelhante 
aos incluídos no estudo SCOUT: 
pacientes que apresentem obesida-
de associada à existência; antece-
dentes pessoais de doenças cardio 
e cerebrovasculares; pessoas que 
apresentem Diabetes Mellitus tipo 
2, com sobrepeso ou obesidade e 
associada a mais um fator de risco 
para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. A Anvisa infor-
mou ainda, que por meio da Câma-
ra Técnica de Medicamentos (Cate-
me), fará nova avaliação do estudo, 
com o objetivo de investigar os ní-
veis de segurança do medicamento 
em pacientes com perfis distintos 
dos já estudados. 

Departamento - Por sua vez, o De-
partamento de Obesidade da SBEM 
(ABESO) divulgou um comunica-
do. Nele, a entidade destaca que 
as principais causas de morte na 
obesidade, independente do trata-
mento, são as doenças cardiovas-
culares, dentre elas a doença arte-
rial coronariana, doenças cerebro-
vasculares e arritmias cardíacas. A 
ABESO ainda afirmou que, diante 
de poucas medicações disponíveis, 
a sibutramina constitui uma exce-
lente opção que combina eficácia, 
segurança e fácil manejo clinico por 
médicos com experiência na área 
de obesidade.
Para o Departamento, a perda de 
peso significativa, obtida com o 
uso da medicação, demonstrada 
nos estudos anteriores ao Scout, 
justifica seu uso. Os especialistas 
consideram a retirada da sibutra-
mina do mercado europeu precipi-
tada e afirmam que a extrapolação 
destes dados pode ser vista como 
contraditória, já que o uso como 
coadjuvante do tratamento pode 
trazer uma redução do risco para 
pacientes que não tenham a doen-
ça cardiovascular, clinicamente es-
tabelecida, podendo preveni-la ou 
impedir a sua progressão. n
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SBEM se Mobiliza em Auxílio 
às Vítimas do Haiti
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S olidária com as vítimas da 
tragédia, ocorrida no últi-

mo dia 12 de janeiro, em Porto Prín-
cipe, no Haiti, a SBEM se mobilizou 
em prol da população que vivenciou 
o terremoto de magnitude 7,0 na Es-
cala Richter. A Sociedade está entre 
as entidades que apoiaram a iniciati-
va da Associação Médica Brasileira 
(AMB), no sentido de materializar es-
forços para socorrer a enorme quan-
tidade de pessoas feridas no país 
mais pobre do continente americano. 
O estrago causado pelo terremoto – 
considerado pelo Serviço Geológico 
Norte-Americano como o mais forte 
a atingir o país nos últimos 200 anos 
– foi noticiado no site da SBEM em 
reportagem que não só forneceu da-
dos sobre a situação calamitosa em 
Porto Príncipe, mas também prestou 
um serviço, explicando como os bra-
sileiros poderiam auxiliar as vítimas.
Na reportagem, foram divulgados o 
site da ONG Médicos Sem Frontei-
ras, que estava recebendo doações, 
e as contas correntes de algumas 
entidades – como as da Embaixada 
do Haiti no Brasil, do Comitê Interna-
cional da Cruz Vermelha e do Movi-
mento Viva Rio – para depósitos em 
ajuda ao povo haitiano.
Além disso, o site colocou um link 
direto para a página da AMB, onde 
os médicos, que estivessem interes-
sados em prestar auxílio voluntário, 
pudessem se inscrever. O mesmo 
link (www.amb.org.br/teste/amb_
haiti.htm) também foi divulgado 
pelo Dr. Edson Perroti, presidente 
da Regional da SBEM em Alagoas, 
em boletim enviado diretamente aos 
associados locais.

Diabetes – “Como tenho especial 
foco no tema, por ter diabetes des-

de a infância, procurei notícias na 
internet e verifiquei que, de fato, 
já existia falta de insulina, além de 
outros insumos. Então, obviamen-
te, percebi a necessidade de auxílio 
médico voluntário generalizado e 
resolvi somar esforços na ajuda às 
vítimas, enviando o boletim da Re-
gional”, explica.
O médico acrescenta que, com tra-
gédias como essa do Haiti, as pes-
soas ficam muito desestruturadas e 
o auxílio deve partir de entidades or-
ganizadas, cada uma delas avalian-
do que conduta tomar em relação à 
sua atuação.
“Como endocrinologista, acredito 
que nosso foco principal seja com 
relação ao diabetes e ao suprimento 
de insulinas. Precisamos estar aten-
tos a qualquer forma de auxílio que 
possamos oferecer. Morrer pela fal-
ta de insulina para ser aplicada é um 
sofrimento extremo e desnecessá-
rio”, ressalta.
Ainda com relação à insulina, con-
forme também foi noticiado no site 

da SBEM, atendendo à solicitação 
da International Diabetes Federa-
tion (IDF), a Sociedade Brasileira de 
Diabetes (SBD), que é parceira da 
SBEM, doou R$ 10 mil para a com-
pra de medicamentos. A IDF está en-
viando o que é arrecadado à Insulin 
for Life – organização sem fins lucra-
tivos, baseada na Austrália.

Voluntários – “Fomos procurados 
por vários médicos que, consterna-
dos com a tragédia, expressaram de-
sejo de contribuir para mitigar o so-
frimento das pessoas atingidas pelo 
terremoto no Haiti. Por isso, resol-
vemos coordenar essa disposição 
de ajuda às vítimas”, afirma o pre-
sidente da AMB, José Luiz Gomes 
do Amaral. Até o final da primeira 
semana de fevereiro, a Associação 
recebeu mais de mil inscrições de 
voluntários, dos quais 85% são mé-
dicos, 10% são profissionais de saú-
de e os 5% restantes ficaram a cargo 
de pessoas da sociedade civil que 
desejam ajudar de alguma forma. n
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Neuroendocrinologia EBT em Junho

A cidade de Gramado, no Rio 
Grande do Sul, recebe, en-

tre os dias 4 e 7 de setembro, a 29a 
Edição do Congresso Brasileiro de 
Endocrinologia e Metabologia. Con-
siderado uma das atividades mais 
importantes deste ano, o evento 
bianual é promovido pela SBEM e 
será presidido pelo Dr. Rogério Frie-
dman, da SBEM Regional Rio Gran-
de do Sul.

Durante os quatro dias de en-
contro, cerca de 3500 médicos e 
especialistas devem acompanhar 
palestras com importantes nomes 
da Endocrinologia. Na lista de con-
vidados internacionais já estão 
confirmados Allan Flyvbjerg, da 
Dinamarca; Anamaria Colao, da Itá-

lia; Angelo Tremblay, do Canadá; 
Clifford J. Rosen, Kristina Utzsch-
neider e Steven Kahn, dos Estados 
Unidos, entre outros. 

Além de temas como diabetes, 
obesidade, Síndrome Metabólica, 
neoplasia de tireoide, tumores hi-
pofisários, andrologia, osteo-meta-
bolismo, endocrinologia pediátrica 
e endocrinologia básica, o CBEM 
também será local de reuniões da 
Sociedade, que definem o futuro da 
SBEM nos próximos anos.

A inscrição de trabalhos científi-
cos para o Congresso está disponí-
vel no site do evento (www.endo-
crinologia2010.com.br) e pode ser 
feita até o dia 30 de abril. O autor 
principal ou um dos coautores deve 

A cidade de Florianópolis, em Santa 
Catarina, se prepara para receber, 

entre os dias 3 e 6 de junho, a 14a edição do 
Encontro Brasileiro de Tireoide. Promovido 
pelo Departamento de Tireoide da SBEM, 
com apoio da SBEM Nacional e da SBEM-
SC, o EBT 2010 tem como presidente da Co-
missão Organizadora a Dra. Maria Heloisa 
Busi da Silva Canalli e da Comissão Cientí-
fica, a Dra. Laura Sterian Ward.

Cerca de 2 mil pessoas devem participar 
do evento. De acordo com a programação 
científica, serão discutidos entre outros te-
mas “Carcinoma Diferenciado de Tireoide 
- na Perspectiva de 2010”, “Biologia Celular 
da Tireoide”, “Doenças da Tireoide em Si-
tuações Especiais”, entre outros. 

O encontro terá ainda a premiação “Lí-
der da Tireoidologia Nacional”. Em 2006, 
a Dra. Doris Rosenthal recebeu o “Prêmio 
EBT Liderança”, durante o 12° EBT, reali-
zado em Curitiba e, em 2008, foi a vez do 
Dr. Rui Maciel ser contemplado, em Cam-
pinas. n

N os dias 21 a 23 de abril, o Renaissance São Paulo 
Hotel, na capital paulista, vai sediar a 15a edição do 

Simpósio Internacional de Neuroendocrinologia (Sine 2010). O 
evento é promovido pelo Departamento de Neuroendocrinolo-
gia da SBEM e presidido pelo Dr. Julio Abucham, tendo como 
objetivo principal a atualização científica de uma área especial 
da endocrinologia, além de proporcionar a troca de experiên-
cias entre os participantes. “O formato do encontro, onde todas 
as palestras ocorrem em sala única, sem concomitância, e com 
almoço gastronômico incluído, tem a finalidade de propiciar 
um aproveitamento máximo da programação científica”, diz o 
presidente.

De acordo com a programação preliminar, serão aborda-
dos tópicos como Prolactinomas; Acromegalia; Doença de 
Cushing; Adenomas Múltiplos e Familiares; Fronteiras em 
Neuroendocrinologia: Regulação do Apetite e do Balanço 
Energético, entre outros. O encontro vai contar ainda com a 
participação de palestrantes internacionais, entre eles Diego 
Ferone e Rosário Pivanello, da Itália; Randy Seeley, dos Esta-
dos Unidos; e Peter Trainer, da Inglaterra.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 10 
de abril. As vagas são limitadas e, até esta data, associados 
quites da SBEM pagam R$440 . A inscrição de trabalhos cien-
tíficos foi encerrada no início de março.  n

estar inscrito no evento. Não é ne-
cessário efetuar o pagamento no 
momento da inscrição do resumo, 
podendo isso ser feito após a apro-
vação do trabalho. Os resultados 
serão divulgados no dia 21 de junho. 

Os interessados em se inscrever 
no CBEM 2010 têm até o dia 31 de 
maio para pagarem preço com des-
conto. Até esta data, sócios quites 
da SBEM pagam R$500; sócios qui-
tes da ABESO, SOBEMOM e SBD,  
R$550; não sócios ou associados 
não quites pagam R$700. 

As inscrições online podem  ser 
feitas até o dia 9 de agosto. Depois, 
as inscrições serão aceitas apenas 
no dia e local do evento, caso haja 
vagas.  n
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A interiorização da medici-
na no Brasil exige mode-

los adaptados para a multiplicidade 
de diferenças regionais. Hoje, para 
atender a população brasileira, há 
344 mil médicos ativos, ou seja,  um 
médico para cada 560 habitantes 
Considerados esta cifra e os limites 
impostos pelas dimensões técnicas 
e financeiras dos sistemas público e 
suplementar de saúde, não se pode 
cogitar falta de médicos no Brasil.

Por outro lado, se não faltam mé-
dicos, é acentuada a distribuição de-
sigual desses profissionais no País. 
Concentram-se eles nas regiões Sul 
e Sudeste, seguindo um padrão que 
acompanha o desenvolvimento eco-
nômico e a possibilidade de exercí-
cio na medicina privada. Ficam des-
providas de assistência médica ex-
tensas regiões habitadas por popu-
lações de baixa renda, dependentes, 
exclusivamente, do sistema público. 

Entre as razões determinantes da 
falta de médicos no Sistema Público 
de Saúde encontram-se:  baixa re-
solutividade, ambiente desfavorável 
de trabalho, ausência de perspecti-
va de desenvolvimento profissional 
e péssima remuneração.

Baixa Resolutividade - Em nove ou 
10 anos de preparo (seis anos de gra-
duação e três ou quatro de especiali-
zação), o médico acumula expectati-

vas de resultados positivos de suas 
intervenções. Tais expectativas são 
frustradas caso ele não possa apli-
car na plenitude o conhecimento ad-
quirido ou as condições da prática 
efetiva sejam insuficientes.

Decepções e conflitos são gera-
dos devido à falta de meios, dificul-
dades de acesso a serviços com-
plementares e a impossibilidade de 
responder à demanda por cuidados. 
Provoca-se, dessa forma, natural 
afastamento do profissional.
Ambiente de Trabalho - O médico é 
pouco considerado pelos gestores 
que, frequentemente, lhe atribuem 
responsabilidade pelas insuficiên-
cias do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Não é raro que a ele seja im-
putada a culpa pelos insucessos da 
assistência. 

Desenvolvimento profissional - En-
redado na rotina de trabalho, sem 
espaço para vida pessoal, familiar e 
atualização, o desenvolvimento pro-
fissional deixa de existir. Em curto 
lapso de tempo, o médico torna-se 
desatualizado, incapaz de acompa-
nhar o progresso científico e ofere-
cer o que dele espera a sociedade.

Remuneração – No SUS, não há pla-
no de carreira, cargos ou vencimen-
tos e as propostas apresentadas são 
incompatíveis com a complexidade 

e responsabilidade da prática médi-
ca. São oferecidos mentiras, víncu-
los precários de trabalho, propostas 
não compatíveis com a legislação ou 
com o magro orçamento das prefei-
turas das cidades pequenas. Muitas 
vezes, os médicos tornam-se reféns 
da política local. 

Ainda que lhes fossem oferecidos 
meios; infraestrutura para atendi-
mento; diagnóstico e recursos tera-
pêuticos; ambiente receptivo; pos-
sibilidades de educação continuada; 
carreira sólida e remuneração digna, 
há que se considerar o estágio de de-
senvolvimento social de certas regi-
ões do País. As limitadas opções de 
interação social, vida cultural e opor-
tunidades de educação dos filhos im-
pedem a fixação de profissionais. 

Nessas localidades, os modelos 
adotados implicam em alternar os 
médicos e outros profissionais de 
saúde mais do que tentar fixá-los.  
Dessa forma, a assistência contínua 
fica garantida. 

É evidente que a solução terá 
de contemplar todas as questões 
acima descritas, atentando para as 
peculiaridades de cada região. Não 
faltam médicos ou modelos de in-
teriorização para serem adotados, 
mas inteligência para escolher o que 
melhor se adapta a cada caso, cora-
gem e vontade política para colocar 
os projetos em prática. n

A Interiorização da Medicina

A Endocrinologia perdeu, no dia 7 de março, um de 
seus maiores entusiastas. Faleceu, aos 77 anos, 

o Dr. Rogério Oliveira, que tinha diabetes desde seus 3 
anos de idade. Autor de vários livros na área, entre eles 
o Diabetes Dia a Dia, recebeu prêmios importantes como 
as medalhas da Joslin e da Sociedade Brasileira de Dia-
betes pelos 50 anos de diabetes sem complicação. 

Entre outras ações, fundou a Associação de Diabé-
ticos Conscientes do Estado do Rio de Janeiro, criou 
o primeiro acampamento para jovens com diabetes 
do país e a revista Mais Saúde – a revista do paciente 
diabético (da Sociedade Brasileira de Diabetes).

A diretoria da SBEM lamenta a perda e se solidariza 
com todos os amigos e familiares nesse momento. n

Perda na Endocrinologia
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A Diretoria da SBEM Nacio-
nal informa aos associa-

dos que considera importante a vei-
culação de todos os eventos, através 
dos diversos meios de comunicação 
da entidade, como listagem de só-
cios, Folha da SBEM, boletins eletrô-
nicos e notícias no site.

Entretanto, como já foi divulga-
do anteriormente e devido ao gran-
de número de atividades, foi criado 
um critério de divulgação das ativi-
dades científicas. Em primeiro lugar 
os congressos nacionais, promovi-
dos pela SBEM (CBAEM e CBEM). 
Em seguida, os eventos organizados 
pelos Departamentos Científicos e, 
na sequência, eventos de grupos de 
Regionais (exemplo, EndoAmazon, 
Endosul, EndoCentroeste, etc), de-
pois eventos de Regionais (EndoRe-
cife, EndoRio, Copem, etc); e outros 
eventos expressivos. 

Quanto aos boletins eletrônicos – 
que são muito solicitados por quem 
está promovendo eventos - são en-
viados aos associados sem a inclu-
são de fotos, banners e imagens, 
para que a mensagem não seja ca-
racterizada como spam. Além disso, 
com exceção dos eventos nacionais 

e de Departamentos, não podem ser 
encaminhados boletins exclusivos 
de atividades científicas.

A Sociedade alerta ainda que, na 
última Assembleia Geral da SBEM, 
foram definidos os valores para uso 
da listagem de associados para a di-
vulgação: R$ 3,00 por etiqueta para 
os eventos que não são da SBEM. 
Para os promovidos pela entidade, 
serão cobrados apenas os custos 
das etiquetas e envio pelo correio.

No Site – No intuito de colaborar 
com a divulgação científica, mas 
evitando que a homepage do site da 
SBEM se transforme em uma área 
só para a divulgação de 
eventos, foram criadas, 
recentemente, duas no-
vas estratégias, além da 
Agenda. Criação de um 
novo item do menu – 
Eventos Médicos - onde 
estão reunidas todas as 
reportagens sobre as ati-
vidades programadas. O 
outro é o Destaque, onde 
são colocadas logos ou 
imagens, além de um 
link direto para o site do 

Divulgação de Eventos

H á alguns meses, a SBEM 
vem trabalhando junto à 

grande imprensa para divulgar a en-
docrinologia, transformando a enti-
dade em uma fonte oficial e segura 
de informação no segmento. 

Regularmente a assessoria de im-
prensa – realizada pela Contexto – en-
via clippings eletrônicos para a dire-
toria da Nacional e Comissão de Co-
municação Social da SBEM, para que 
seja possível acompanhar o trabalho. 
Porém, o número de citações e entre-

SBEM na Mídia
vistas concedidas cresceu bastante, 
fazendo com que fosse avaliada uma 
forma de deixar os associados em dia 
com as reportagens publicadas em 
sites, revistas e jornais.

 A criação do SBEM na Mídia, den-
tro do site da SBEM, foi a solução 
encontrada. A nova área lista essas 
matérias, indica qual foi o médico 
que concedeu entrevista ou onde o 
nome da SBEM foi usado como fonte 
de alguma pesquisa.

Grande parte das matérias lista-

das segue com o link, mas nem to-
das as notícias têm acesso livre nos 
portais ou sites de notícias. Algumas 
delas necessitam que o internauta 
seja assinante daquele veículo para 
ter acesso à leitura na íntegra. Por 
isso, ao acessar essa área no site da 
SBEM é interessante observar essa 
indicação.

A SBEM lembra a importância da 
citação do nome da entidade ao con-
ceder uma entrevista a algum jorna-
lista da grande imprensa. n

evento. O tamanho é padronizado e 
as regras de uso são: só podem ser 
colocados quatro eventos no má-
ximo; a publicação é por ordem de 
data; e a prioridade é a que está ci-
tada no início dessa matéria (CBEM/
CBAEM, Departamentos e Regio-
nais).

De acordo com estudos, feitos 
pela equipe de conteúdo do site, 
através da análise de um mapa de 
calor, observou-se que tanto o item 
do menu “Eventos Médicos” quanto 
o “Destaque” e “Agenda” (à direita) 
têm recebido um grande número de 
cliques, o que comprova que o obje-
tivo está sendo alcançado. n
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A pós consulta pública, a Agência Na-
cional de Saúde Suplementar (ANS) 

publicou a atualização da lista mínima de pro-
cedimentos e serviços que devem ser garanti-
dos pelas operadoras de planos de saúde aos 
seus contratantes. A Resolução Normativa nú-
mero 211, publicada no Diário Oficial da União, 
entra em vigor a partir do dia 7 de junho de 
2010 e deve beneficiar cerca de 44 milhões de 
usuários. 

No novo Rol, constam 57 novos procedi-
mentos médicos-hospitalares e laboratoriais, 
entre eles o transplante heterólogo de medula 
óssea, PET-Scan para diagnóstico de câncer 
de pulmão, implante de marcapasso multissí-
tio, oxigenoterapia hiperbárica, além de mais 
de 20 tipos de cirurgias torácicas por vídeo. 
Para a endocrinologia destacam-se a inclu-
são de dosagens de 11-desoxicorticosterona, 
do anti-GAD e da Vitamina D3 Colecalciferol 
(25-OH-D3). 

De acordo com o Dr. Itairan Terres, repre-
sentante da SBEM junto à ANS, as inclusões 
são boas, mas ficam abaixo das necessidades 
dos endocrinologistas. “Em 2009, a SBEM 
promoveu uma enquete entre os associados 
para avaliar o que o endocrinologista percebia 
como necessário para inclusão no rol, havendo 
grande participação, com muitas sugestões. A 

SBEM selecionou, dentre as sugestões, aque-
las que realmente não estavam inclusas no Rol 
e que, pela relevância e viabilidade de implan-
tação, deveriam passar a constar nesta lista, 
beneficiando, desta forma, a justa remunera-
ção de procedimentos que hoje se encontram 
a descoberto nos planos de saúde”, afirma. 

Segundo ele, foram sugeridos os seguintes 
procedimentos: Teste de Monitoração Con-
tínua da Glicose (Continuous Glucose Moni-
toring System - CGMS); Glicemia Capilar; Im-
plantação de Sistema de Infusão Contínua de 
Insulina - SIC (Bomba de Insulina) e execução 
e acompanhamento de testes dinâmicos para 
diagnóstico em endocrinologia. Os procedi-
mentos foram apresentados com proposta de 
inclusão ao representante da AMB na Câmara 
de Saúde Suplementar da ANS, porém a apre-
ciação não foi feita em tempo hábil para inclusão 
nesta atualização do Rol. “Estamos aguardando 
sua análise com vias de inclusão na sua próxima 
atualização”, completa o endocrinologista.

Terão direito ao novo Rol de Procedimen-
tos apenas os planos contratados a partir de 2 
de janeiro de 1999, data de entrada em vigor 
da Lei nº 9.656/98, que regulamenta o setor de 
saúde suplementar.

No total, cerca de 10,4 milhões de pessoas 
ficarão fora do novo pacote.  n

A partir de 2011, médicos terão que declarar 
quanto recebem de cada paciente, por ano, 

de maneira mais detalhada na recém criada Declara-
ção de Serviços Médicos (Dmed). A nova declaração 
tem como objetivo impedir a emissão de falsos re-
cibos médicos e também evitar que pessoas caiam, 
injustamente, na malha fina. Antes, a Receita Federal 
só recebia informações globais dos profissionais de 
saúde, independente de serem pessoas físicas ou ju-
rídicas.

Se a Dmed não for apresentada, ou for entregue 
de forma irregular, haverá multa de R$ 5 mil por mês-

calendário ou fração, em caso de falta de entrega 
da Declaração ou de sua entrega após o prazo. No 
caso de informação omitida, inexata ou incompleta, a 
multa será de 5% (não inferior a R$ 100) do valor das 
transações comerciais, por transação.Estão desobri-
gados da entrega da Dmed os profissionais liberais 
pessoas físicas, que prestem serviços de saúde, mas 
não estejam equiparados a pessoas jurídicas e pla-
nos públicos de assistência à saúde.

Mais informações sobre a nova declaração dos 
médicos podem ser obtidas no site da Associação 
Médica Brasileira (www.amb.org.br).

Declaração de Serviços Médicos
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Terapia Hormonal na Menopausa” 
e “Alteração de Peso e Exercícios: 
Reflexos na Função Reprodutiva”, 
entre outros, estão na programação 
científica preliminar. 

As inscrições estão abertas e vão 
até o dia do evento. Sócios quites da 
SBEM, SOGIRGS e SOBRAGE têm 
preços diferenciados.

Diabetes no Idoso

A cidade de São Paulo recebe, no 
dia 28 de maio, mais um even-

to direcionado à atualização de es-
pecialistas na área de diabetes. O II 
Simpósio da Sociedade Brasileira de 
Diabetes terá como tema Diabetes 
no Idoso e será coordenado pelo 
Dr. João Eduardo Nunes Sales. As 
inscrições serão feitas diretamente 
na secretaria da SBD ou no site da 
entidade. 

DM e Metabolismo em SP

Entre os dias 13 e 15 de maio, o 
Grande Hotel São Pedro – Águas 

de São Pedro, em São Paulo, recebe 
o 9º Congresso Paulista de Diabetes 
e Metabolismo. O evento tem como 
presidente da comissão científica a 
Dra. Regina Moisés e o Dr. Antônio 
Carlos Pires como presidente da co-
missão organizadora e é direcionado 
a endocrinologistas, pesquisadores 
de áreas básicas, clínicos generalis-
tas e outros profissionais de saúde 
interessados na área. 

De acordo com a programação 
preliminar, serão abordados temas 
como Resistência Insulínica Cen-
tral e Periférica; Além do DM Tipo 
1 e Tipo 2: Outros Tipos de DM; In-
flamação, Resistência à Insulina e 
Aterosclerose; e Outros Parâmetros 
de Controle Além da HBA1C: Mar-
cadores de Variabilidade Glicêmica, 

Stress Oxidativo, entre outros. Além 
disso, no primeiro dia de encontro, 
será realizado um curso pré-con-
gresso sobre Atualização em Diabe-
tes Mellitus.

Associados da SBEM, SBD e da 
Sociedade Paulista de Diabetes e 
Metabolismo (SPDM) têm preços 
diferenciados. Até o dia 9 de abril, 
sócios quites pagam R$335 e não 
sócios pagam R$420. 

V EndoSul

Estão abertas as inscrições para 
a 5a edição do Congresso de 

Endocrinologia e Metabologia da 
Região Sul (EndoSul). Organizado 
pela SBEM-PR e presidido pela Dra. 
Victória Zeghbi Cochenski Borba, o 
evento acontece paralelamente ao 
8o Reciclendo, entre os dias 8 e 10 de 
julho, em Foz do Iguaçu, no Paraná. 

Considerado uma grande opor-
tunidade de atualização científica, o 
EndoSul traz, este ano, novidades na 
forma de apresentação e premiação 
dos trabalhos científicos. Os resu-
mos premiados serão incorporados 
à programação científica e apresen-
tados durante os simpósios.  

O evento oferece desconto para 
quem se inscrever antecipadamen-
te: sócios quites da SBEM pagam 
R$110, sócios em dia da SBD e ABE-
SO pagam R$220 e não sócios pa-
gam R$330. n

EndoRecife 2010

Entre os dias 10 e 12 de junho, 
médicos e especialistas se reú-

nem no Summerville Beach Resort, 
em Recife (PE), para participarem 
do já tradicional EndoRecife. Pro-
movido pela SBEM-PE, o evento 
será presidido pelo Dr. Luiz Henri-
que Maciel Griz, também presidente 
da Regional.

De acordo com a programação 
científica preliminar, serão discuti-
dos temas como Doenças Metabó-
licas Ósseas, Neuroendócrino, Dia-
betes, Obesidade, Disfunção Tireoi-
dana, Baixa Estatura, Dislipidemia, 
entre outros. As inscrições estão 
abertas.

Endofeminina

Nos dias 15 e 16 de abril, será 
realizado, em Gramado, no 

Rio Grande do Sul, a 7a  edição do 
Encontro de Endocrinologia Femi-
nina, o ENDOFEMININA. O evento 
será presidido pela Dra. Poli Mara 
Spritzer e é organizado pela Unida-
de de Endocrinologia Ginecológica 
do Hospital de Clínicas de Porto Ale-
gre. A partir da edição deste ano, o 
evento passa a ser apoiado também 
pelo Instituto Nacional de Ciência e 
Tecnologia de Hormônios e Saúde 
da Mulher.

Tópicos como “Infertilidade”, 
“Fatores de Risco Cardiovascular e 
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ENDO 2010 

O evento, organizado pela 
Endocrine Society, acon-

tece entre os dias 19 a 22 de junho 
em San Diego, Califórnia, Estados 
Unidos. Haverá mais de 200 sessões 
científicas, cobrindo todos os assun-
tos relativos à endocrinologia, desde 
o básico, até pesquisa translacional 
para pesquisa clínica e prática.

A programação inclui, ainda, 16 
palestras plenárias; 32 fóruns de ge-
renciamento de caso; 108 sessões 
Meet the Professor; e 78 simpósios, 

com um total de mais de 350 apre-
sentações em endocrinologia trata-
mento e pesquisa na área de endo-
crinologia. 

No ENDO 2010 haverá várias ses-
sões especiais, com palestras Year 
In básicas e clínicas, um workshop 
de novas tecnologias, debates endó-
crinos, diretrizes de prática clínica e 
sessões de gestão da prática.

 O congresso espera mais de 
7.500 participantes e 2.500 trabalhos 
apresentados. O site oficial do even-

to é regularmente atualizado com as 
últimas informações: www.endo-
society.org/endo2010.

 A novidade deste ano é o ENDO 
Trivia Cup, um desafio para testar a 
aptidão dos congressistas. Todos 
estão convidados a participar, for-
mando equipes e competindo. A or-
ganização do ENDO 2010 pede que 
as equipes sejam registradas previa-
mente, através do site oficial do even-
to, para que se garanta uma vaga na 
competição. n

70th Scientific Sessions 
ADA
A ADA (American Diabetes Asso-
ciation) convida todos os profis-
sionais de saúde envolvidos nos 
cuidados com diabetes para par-
ticipar da maior e mais prestigiada 
reunião sobre diabetes do mun-
do. O 70th Scientific Sessions ADA 
acontece entre os dias 25 a 29 de 
junho em Orlando, Flórida, Estados 
Unidos. O site oficial do evento já 
tem a programação preliminar, 
bem como várias informações 
úteis para o congressista: http://
scientificsessions.diabetes.org.

XI International 
Congress on Obesity
Estocolmo, na Suécia, recebe o 
ICO2010 (XI International Con-
gress on Obesity -www.ico2010.
org) entre os dias 11 a 15 de julho. 
Segundo texto divulgado no site,  
pelos organizadores do evento, a 
pesquisa em obesidade está se ex-
pandindo e abrange vários aspec-
tos da ciência, que vão da biologia 
molecular à sociologia, da gené-
tica à tecnologia de modificação 
comportamental. Outro aspecto 
importante citado pelos organiza-

dores é a epidemia global de obe-
sidade, que fez com que o número 
de estudos aumentasse.

Alguns dos assuntos aborda-
dos na programação científica são: 
obesidade infantil, determinantes 
genéticos da obesidade, novas es-
tratégias de tratamento, sugestões 
de alimentação saudável.

Já a programação social inclui 
uma recepção no Stockholm City 
Hall, local em que são celebradas 
as festividades do Prêmio Nobel.

46th EASD Meeting
Outro evento sediado em Esto-
colmo será o 46th EASD Meeting 
(European Association for the Stu-
dy of Diabetes), entre os dias 20 
e 24 de setembro.  Quem deseja 
apresentar trabalho no congresso 
deve enviar o resumo impreteri-
velmente até o dia 1° de abril, pois 
de acordo com a organização do 
EASD, a data não será prorroga-
da. As instruções e informações 
se encontram no site oficial do 
evento: www.easd.org

Congresso da ALAD 
2010
A cidade de Santiago do Chile vai 

sediar o XIV Congresso da ALAD 
(Associação Latino-Americana de 
Diabetes) 2010. O evento acontece 
entre os dias 7 e 11 de novembro. 
A partir do 1º de março as inscri-
ções serão abertas e é possível 
fazê-las com desconto. 

Até o dia 31 de julho, os valores 
são de US$300 para os médicos 
sócios da ALAD e de US$400 para 
os médicos que não são sócios. 
Outros profissionais de saúde 
sócios pagam US$250 e os não 
sócios, US$350. Para os bolsis-
tas, estudantes com certificação 
e acompanhantes, o valor é de 
US$150.

As inscrições incluem as ses-
sões científicas, programa e 
resumos, bolsa do congresso, 
participação na cerimônia de 
inauguração e na Fiesta Latinoa-
mericana e traslados dos hotéis 
oficiais ao local do congresso. Já 
a inscrição de acompanhante dá 
direito a participar da cerimônia 
de inauguração, da Fiesta Latino-
americana e de visita ao salão de 
exposição.

Mais informações sobre o 
evento em: www.congresoa-
ladchile2010.com. n
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Abril de 2010

•	 6th	World	Congress	on	Preventions	of	
Diabetes	and	its	Complications
Data: 8 a 11
Local: Dresden, Alemanha
Informações: www.wcpd2010.com

•	 7º	ENDOFEMININA
Data: 15 e 16
Local: Gramado, RS
Informações: www.endofeminina.com.br/
index.html

•	 Simpósio	Internacional	de	
Neuroendocrinologia	2010
Data: 21 a 23
Local: São Paulo, SP
Informações: www.sine2010.com.br/

•	 AACE	19th	Annual	Meeting	and	Clinical	
Congress
Data: 21a 25
Local: Boston, EUA
Informações: www.aace.com/meetings/
ams/2010/

 
Maio de 2010

•	 9º	Congresso	Paulista	de	Diabetes	e	
Metabolismo
Data: 13 a 15
Local: Águas de São Pedro, São Paulo
Informações: www.eventus.com.br/diabetes 
/ Tel.: (11) 3361-3036

•	 The	3rd	World	Congress	on	
Controversies	to	Consensus	in	
Diabetes,	Obesity	and	Hypertension	
(CODHy)
Data:	13 a 16
Local:	Praga, República Tcheca
Informações: http://www.comtecmed.com/
codhy/2010/

•	 4º	Curso	de	Atualização	no	Tratamento	
do	Diabetes
Data:14 a 16
Local: Rio de Janeiro, RJ
Informações: (21) 2425-1440 / (11) 5641-1870 
/ E-mail: acfarmaceutica@acfarmaceutica.
com.br

•	 II	Simpósio	SBD	-	Diabetes	no	Idoso
Data: 29
Local: São Paulo, SP
Informações: www.diabetes.org.br / Tel.: (11) 
3842 4931 /Email: secretaria@diabetes.
org.br

•	 CONBRAN	2010
Data: 26 a 29
Local: Joinville, SC
Informações: www.conbran.com.br / Tel.: (47) 
3433 - 4332

Junho de 2010

•	 14º	Encontro	Brasileiro	de	Tireoide
Data: 3 a 6
Local: Florianópolis, SC
Informações: www.ebt2010.com.br

•	 EndoRecife	2010
Data: 10 a 12 
Local: Recife, PE
Informações: Tel.: (81)  2125-7473

•	 ENDO	2010
Data:	19 a 22 
Local: San Diego, California
Informações: www.endo-society.org/mee-
tings/Annual/index.cfm 

•	 69th	Scientific	Sessions	ADA
Data: 25 a 29 
Local: Florida, EUA
Informações: http://scientificsessions.
diabetes.org

Julho de 2010

•	 II	E.B.E.P	-	Encontro	Brasileiro	
Endocrinologia	Pediátrica
Data: 02 e 03
Local: São Paulo, SP
Informações: www.growup-eventos.com.br

•	 5°	Endo	Sul	/	8°	Reciclendo
Data: 08 a 10
Local: Foz do Iguaçu, PR
Informações: www.endosul2010.com.br / 
Tel.: (51) 3028 3878

•	 XI	International	Congress	on	Obesity
Data: 11 a 15
Local: Estocolmo, Suécia
Informações: www.ico2010.org/awards

Setembro de 2010

•	 29º	Congresso	Brasileiro	de	
Endocrinologia	e	Metabologia
Data: 4 a 7 
Local: Gramado, RS
Informações: www.cbem2010.com.br/

•	 8th	Annual	Meeting	of	AE-PCOS	Society
Data: 11 e 12 
Local:	Munich, Alemanha
Informações: www.androgenexcesssociety.
org/

•	 46th	EASD	Meeting
Data: 20 a 24 
Local:   Estocolmo, Suécia 
Informações:	www.easd.org/

Outubro de 2010

•	 XXI	Reunião	da	Sociedade	Latino	
Americana	de	Endocrinologia	
Pediatrica	–	SLEP	2010
Data: 27 a 30
Local: Costa do Sauipe, BA
Informações: www.eventus.com.br/slep2010/

Novembro de 2010

•	 Congresso	da	ALAD	2010	-	Associação	
Latino-Americana	de	Diabetes
Data: 7 a 11
Local: Santiago do Chile
Informações: http://alad-latinoamerica.org/
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