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Em setembro acontece o 29° Congresso Brasileiro
de Endocrinologia e Metabologia. A cidade de Gramado está preparada para receber um grande público em seu centro de convenções. Na entrevista da página central, saiba sobre as novidades do
mega evento da SBEM apresentadas pelo presidente do congresso, Dr. Rogério Friedman. (págs. 8 e 9)

Estatutos e Regulamentos
Durante um longo período os associados da SBEM puderam enviar sugestões para alterações nos Estatutos e
Regulamentos da SBEM. A Assembleia
Geral Extraordinária, convocada para o

c SBEM Informa
Prova do TEEM, as eleições, o
estande da SBEM no Congresso, a
agenda dos webmeetings e as diretrizes estão nos assuntos da coluna.
Pág. 5

dia 6 de setembro, em Gramado, será a
última etapa desse importante projeto.
Saiba o que é preciso para estar integrado a essa ação da entidade.

c Entrevista
O Dr. Gilberto Paz, um dos especialistas que participou do International
Scholar Program, fala sobre a importância do projeto na carreira.
Pág. 4

Pág. 6

c Procuração
Está encartado nesta edição uma
procuração para os sócios que não
comparecerem à Assembléia em
Gramado.
Encarte

Anuncio Bayer
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emos diversos assuntos importantes nessa edição da
Folha da SBEM, mas um deles merece especial atenção, pois definirá várias ações da nossa Sociedade
no futuro. Trata-se da Assembleia
que fará alterações nos Estatutos da
SBEM. Durante vários meses, abrimos o debate no nosso site e em algumas reuniões. A Dra.
Marisa Coral Cesar, presidente da Comissão de Estatutos e Regulamentos,
recebeu sugestões, que
foram avaliadas e serão
levadas para a discussão
e votação, durante a Assembleia Extraordinária,
que acontecerá em Gramado, no nosso Congresso. Grupos
de estudo também analisaram e fizeram sugestões na II Oficina: a SBEM
que Queremos. Precisamos, agora,
da participação efetiva dos associados. As mudanças e atualizações propostas terão impacto, diretamente,
no dia a dia e no futuro da nossa Sociedade e precisam estar na pauta de
todos. Debater as mudanças, e votar
no que for mais adequado, é fundamental. Da mesma forma, devemos
encarar as eleições dos candidatos a
diversos cargos para a próxima gestão. É uma questão de cidadania e de
fortalecimento da SBEM.
E a 29° edição do Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia ainda trará muitas atividades
importantes. Na reportagem da página central, vocês poderão avaliar
como o CBEM 2010 trará boas novidades. Quem vai contar é o amigo
Rogério Friedman que, pelo relato,
está muito animado com os resultados já obtidos pelo Congresso.
Ainda teremos a prova para Título de Especialista, sempre envolvida
de muita expectativa. Pensam que
acabou? Não.
Poucos dias antes do início do

CBEM 2010, a SBEM estará completando 60 anos. Uma data que será
lembrada com algumas atividades,
durante o Congresso, coordenadas
pelo Dr. Luiz Cesar Póvoa e a Dra.
Adriana Costa e Forti.
    Vale um comentário sobre nossas atividades científicas. Pelo que
estamos acompanhando, através de
análises feitas no site da
SBEM, nossos associados estão integrados aos
nossos eventos virtuais.
A frequência aos webmeetings, acompanhada em
tempo real, mostra aumento significativo no número de acessos ao site,
durante as conferências
online. Na maioria das vezes, observamos que as páginas que recebem
maior número de visitas - entre 21h
e 22h - é o acesso à área científica.
Lembramos que os sócios recebem
boletins eletrônicos no dia da atividade online para lembrar do tema e
palestrantes. Além dos eventos online, uma enquete no site mostrou
que os associados têm a intenção
de participar de 1 a 3 eventos presenciais.
Gostaria, ainda, de destacar a
entrevista com o Gilberto Paz, um
de nossos jovens especialistas que
participou do International Scholar
Program - parceria da SBEM e Endocrine Society - e que hoje vem se
destacando no cenário internacional. Um grande incentivo a todos
os novos endocrinologistas.
Ainda temos outros assuntos de
grande interesse e esperamos que
aproveitem a leitura. Vamos nos encontrar no Congresso de Gramado!
Forte abraço,

Dr. Ricardo Meirelles
Presidente da SBEM Nacional 2009/2010
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SBEM e o Reconhecimento dos Jovens Especialistas
na Austrália apenas 1/3 da população tem peso normal.
Ele afirmou que os brasileiros são
muito bem vindos nos novos projetos e que outras informações estão
no site http://jcsmr.anu.edu.au/.

Por Cris Dissat

O

International Scholar Program vem, ao longo dos
últimos anos, proporcionando excelentes oportunidades a jovens especialistas. A parceria entre a SBEM e a
Endocrine Society está fazendo despontar, no cenário científico mundial, nomes de diversos brasileiros.
Após uma troca de emails - entre
o Dr. Ricardo Meirelles, presidente
da SBEM Nacional; Dra. Valéria Guimarães, da Comissão Internacional e
uma das maiores incentivadoras do
ISP; e um dos participantes - foi possível tomar conhecimento do trabalho feito pelo Dr. Gilberto Paz-Filho
no exterior. O especialista – que esteve recentemente no Brasil, durante o Encontro Brasileiro de Tireoide
– disse que a SBEM teve um papel
fundamental nesse crescimento, explicando que sem o apoio da entidade ele nem teria saído do país.
Dos Estados Unidos para a Austrália – O Dr. Gilberto está, atualmente,
trabalhando no John Curtin School
of Medical Research da Australian
National University, com novas linhas de pesquisa e projetos em andamento. Essa trajetória começou a
ser traçada a partir de 2005, quando se inscreveu no ISP  projeto que
vem possibilitando o intercâmbio de
especialistas brasileiros em centros
de excelência nos Estados Unidos.
A seleção foi feita em 2006 e a
escolha foi pelo Laboratório de Farmacogenômica da Universidade de
Miami, liderado pelo Dr. Julio Licinio,
que é brasileiro, mas morou nos Estados Unidos por cerca de 20 anos.
Na Universidade, o Dr. Gilberto concentrou seu trabalho na avaliação
dos diferentes efeitos da leptina na
fisiologia humana, não apenas sobre

Dr. Gilberto Paz-Filho

o consumo de alimentos, mas também sobre a neurocognição, função
do cérebro, imunidade, homeostase da glicose, metabolismo lipídico,
a saúde cardiovascular e equilíbrio
endócrino.
A partir de excelentes resultados,
durante a estada na Universidade de
Miami, o Dr. Gilberto foi convidado
para trabalhar na Universidade da
Austrália, considerada a melhor do
hemisfério sul. Estou lá desde setembro do ano passado, ocupando
uma posição de Research Fellow
– equivalent a Assistant Professor
nos EUA. Continuamos a linha de
pesquisa em Síndrome Metabólica
e, também, tratando quatro dos 15
pacientes no mundo que têm deficiência congênita de leptina. O Dr.
Gilberto explica que estão iniciando
trabalhos com células tronco em camundongos ob/ob e screening genético de obesidade.
Segundo o especialista, entre os
novos projetos, está a criação do Instituto de Medicina Translacional Teuto-Australiano, a partir de um grant
oferecido pelo Governo Alemão, no
valor de 400 mil euros. Além deste,
estamos criando um curso de graduação e mestrado no mesmo tema,
que é uma área que tem crescido
muito no mundo inteiro, e pesquisas em obesidade genética, já que

Pensando no Futuro – Muitos jovens
pesquisadores gostariam de estar
ingressando em experiências internacionais, mas para isso é preciso
planejar desde cedo. O Dr. Gilberto
menciona alguns pontos fundamentais para alcançar essa meta. Em primeiro lugar é preciso traçar um planejamento estratégico, observando
pontos como investimento no currículo, participando de congressos
nacionais e internacionais; obtenção de certificados que comprovem
a proeficiência em inglês; ter, pelo
menos, um artigo em revista internacional; e manter contato com grupos de estudo internacionais.”
Ele esclarece que a receptividade aos brasileiros é excelente e que
são profissionais bem reconhecidos.
“Não há preconceito por ser latino-americano, sem base europeia de
treinamento. O mais importante é
brigar pelo seu espaço, como qualquer um, e não ter medo do trabalho”.
Dr. Gilberto é um excelente exemplo de sucesso entre os que participaram do ISP. Em sua trajetória na
endocrinologia - além da graduação
em medicina e residência na Universidade Federal do Paraná; especialização no SEMPR (Serviço de Endocrinologia da Universidade Federal
do Paraná); tese de mestrado sobre
bócio multinodular e TSH recombinante (com o Dr. Hans Graf) – inclui
passagens por universidades em
outros países e a frente de grandes
projetos internacionais. Um grande
exemplo de motivação para diversos
jovens brasileiros. n
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Questões Comentadas

Eleições

A

A

SBEM Nacional, através das
Comissões de Título de Especialista, presidida pelo Dr. Francisco Bandeira, e de Valorização das
Novas Lideranças, coordenada pelo
Dr. Rodrigo Moreira, no site – www.
endocrino.org.br - as questões comentadas da prova de Título de Especialista do ano de 2009. O objetivo
é contribuir com os candidatos que
devem prestar o concurso do TEEM
2010, em setembro deste ano.
As questões estão sendo publicadas no site em etapas e, assim que
postadas, a SBEM envia um comunicado a seus associados, através
dos boletins eletrônicos. Diversos
comentários estão sendo incluídos,
mostrando o interesse dos futuros
especialistas em se preparar bem
para a prova.

Estande no CBEM 2010

C

omo acontece em todos os eventos da SBEM, durante a realização do 29º Congresso Brasileiro de
Endocrinologia e Metabologia, em
Gramado, a Sociedade estará com
um estande montado para atender
a seus associados.
Durante todo o CBEM 2010, será
possível a atualização de cadastro,
além do esclarecimento de dúvidas. Com o cadastro atualizado, o
associado tem direito aos benefícios oferecidos pela SBEM, como
acesso exclusivo ao Programa de
Educação Médica Continuada da
SBEM, composto de apresentações
de palestras, resumos de artigos, revistas científicas completas (assinadas pela Sociedade), comunicados
exclusivos, atas e relatórios, entre
outros.
Não deixe de fazer uma visita ao
estande da SBEM.

Comissão Eleitoral da SBEM
Nacional lembra aos associados que o prazo para as candidaturas
de chapas foi encerrado no dia 2 de
julho. As eleições serão realizadas
durante o 29° CBEM, no dia 4 de setembro de 2010, em pleito único.
As urnas estarão disponíveis para
votação no estande da SBEM. No local, será feita a verificação de adimplência do associado e o mesmo
será direcionado à votação. O voto
não é obrigatório, mas a Sociedade
lembra que a participação de todos
os sócios quites é importante. Votar
é uma questão de cidadania.

TEEM e CAAEP 2010

N

o dia 3 de setembro, serão realizadas, em Gramado (RS), durante o CBEM 2010, as provas para
obtenção do Título de Especialista
(TEEM) e Certificado com Área de
Atuação em Endocrinologia Pediátrica (CAAEP).
Os exames terão início às 8h30
com término às 11h30. As provas deverão ser feitas apenas pelos candidatos aprovados nas provas práticas.
A prova escrita tem valor máximo de 100 pontos e será eliminado
o candidato que não obtiver um número mínimo de 60 pontos. No total,
serão 100 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada e
apenas uma resposta correta.
O gabarito será publicado no
mesmo dia e local da realização da
prova. Não caberá recurso do resultado das provas e os casos omissos
serão resolvidos pela Diretoria da
SBEM e pela Comissão de Título de
Especialista.
O TEEM tem validade de cinco
anos e deve ser renovado de acordo
com as normas estabelecidas pela

Comissão Nacional de Acreditação
AMB/CFM.

Agenda de Webmeetings

C

om objetivo de promover a atualização de seus associados sobre temas pertinentes e novidades
relacionadas à Endocrinologia, a
SBEM Nacional continua promovendo a realização de videoconferências
online.
No dia 17 de agosto, será apresentado o tema “Disfunção Tireoidiana
na Gravidez” e, no dia 31 de agosto,
será discutido o tópico “Como Diagnosticar, Tratar e Acompanhar o Hipopituitarismo”.
A reunião online é direcionada
apenas a associados quites da SBEM
e, para assistir, é necessário o acesso a Área Científica do site, no dia e
horários marcados. Durante a palestra, é possível o envio de perguntas
em tempo real.
No webmeeting sobre os Ecos da
ADA, foi observado um número significativo de participantes online, o
que foi comprovado nos relatórios
de visitação do site, cujo acompanhamento é feito em tempo real,
durante a palestra online.

Novas Diretrizes

E

stão disponíveis 40 novos direcionamentos elaborados por
Sociedades Médicas para o Projeto
Diretrizes. Eles podem ser consultados no site oficial do Projeto, coordenado pela AMB.
Os novos textos foram elaborados por oito Sociedades, entre elas a
SBEM, que contribuiu com a diretriz
“Síndrome de Cushing Independente do Hormônio Adrenocorticotrófico (ACTH)”. O material compõe o
oitavo volume do Programa, a ser
lançado em breve, totalizando 320
diretrizes publicadas. n
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Assembleia para Alteração nos Estatutos

D

urante vários meses foi colocada à disposição dos
associados a possibilidade de avaliar
os atuais Estatutos e Regulamentos
da SBEM e enviar sugestões de alterações. Através de boletins eletrônicos, e chamadas na home do site da
SBEM, o prazo de encerramento para
o envio de sugestões foi comunicado
e se encerrou em abril.
As propostas foram encaminhadas para a SBEM e Comissão de Comissão de Estatutos Regimentos e
Normas - presidida pela Dra. Marisa
Cesar Coral e tendo como membros
os doutores Ruy Lyra (PE), Luiz Carlos
Espíndola (SC), Luiz Cesar Póvoa (RJ)
e Osmar Monte (SP), Representante
da Diretoria Nacional: Ricardo Meireles (RJ) – para uma análise detalhada.
Após reunir todo o material, alguns encontros da comissão foram

feitos para avaliação e pareceres.
Durante a II Oficina: a SBEM que
Queremos, no Rio de Janeiro, foi reservado um período para discussão
das propostas por grupos de estudo.
A última etapa desse processo
se encerra na Assembleia Extraordinária, que acontecerá no dia 6 de
setembro, 8h, durante o Congresso
Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia, em Gramado. A presença
dos associados ou o envio de procurações para a votação são essenciais
para a validação das alterações estatutárias que não necessárias. A reformulação só poderá ser aprovada
se 1/3 dos associados participarem
da votação, que pode ser presencial
ou através do envio de procurações.
Durante a Assembleia serão apresentados os artigos que receberam
sugestões, as respectivas propostas

de diversos membros da SBEM e os
pareceres. Após a apresentação, o
material será votado pelos presentes.
Trata-se de um documento extenso e bem detalhado. O arquivo,
em Power Point, deve ser lido antes
da Assembleia. O conteúdo, assim
como a procuração (encartada nesta
edição), está disponível na área científica do site.
Entre os artigos que receberam
propostas estão: mudanças de categorias no quadro de associados;
deveres dos associados; associados
inadimplentes; reuniões da diretoria; composição do Conselho Fiscal; valor e forma de pagamento de
anuidades; prestação de contas de
eventos científicos; ética dos membros da diretoria; formação das Comissões; forma de votação; repasse
das Regionais. n

Webmeetings: Lembrete aos Associados

N

a Área Científica do site da
SBEM – chamada anteriormente de Área Restrita – uma das páginas que recebe um grande número de acessos é a dos webmeetings.
Através de monitoramento das visitações, durante as conferências online, a equipe de conteúdo/programação acompanha o crescimento, que
é significativo. Em uma hora, aproximadamente, o site registra cerca de
200 páginas visitadas, relativas aos
webmeetings.
É importante que os associados
fiquem atentos aos horários e datas
agendadas, deixando em lugar de
fácil acesso seu login e senha. Um
grande número de especialistas recorre ao link “Esqueci minha senha”
quase na hora do início das apresentações. Para ajudar a lembrar destas

informações, são enviados boletins
eletrônicos (sempre no período da
tarde) alguns dias antes da data do
webmeeting e no dia em que ele se
realiza. Para que os associados não
percam as apresentações ao vivo é
conveniente testar, com alguma antecedência, o seu login e senha de

acesso. Todos os dados cadastrais
precisam estar atualizados.
Todos os webmeetings já realizados estão disponíveis e podem ser
assistidos, na íntegra, porém o envio
de perguntas, e interação com os palestrantes, só pode ser feito durante
a palestra. n
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Reunião Conep 2010 e Entidades Médicas
Por Cris Dissat

N

o fim do primeiro semestre, uma reunião na Academia Nacional de Medicina, no Rio
de Janeiro, deu um passo importante
para uma aproximação entre a comunidade científica e o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa.
O tema central do debate está ligado, diretamente, ao que foi publicado na Folha da SBEM (dez/2009),
sobre os problemas operacionais
do CONEP. A entrevista com o Dr.
Fred Eliaschewitz, na ocasião, relatou passo a passo das dificuldades
enfrentadas pelos pesquisadores
brasileiros em relação à aprovação
dos protocolos de pesquisa clínica.
Na Academia Nacional de Medicina
A organização do encontro foi do Dr.
Rubem Belfort Jr, especialista em
bioética (UFGRS), contando com a
participação, na mesa debatedora,
do Dr. José Galvão Alves, da Associação Brasileira de Medicina de
Urgência e Emergência; Dr. Adib Jatene, ex-ministro da Saúde; Dr. Eduardo krieger, da FMUSP; Dra. Gyselle Saddi Tannous, coordenadora do
CONEP; Dra. Helena Nader, vice-presidente da Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência; Dr. Reinaldo
Guimarães, secretário de Ciência,
Tecnologia e Insumos Estratégicos
do Ministério da Saúde; e o Dr. José
Gomes do Amaral, presidente da Associação Médica Brasileira.
No auditório, diversos representantes de entidades médicas, entre
eles o Dr. Ricardo Meirelles, presidente da SBEM Nacional; Dr. Fred
Eliaschewitz e Dr. Luis Augusto Russo, membros da Comissão de Pesquisa da SBEM Nacional; e diversos
médicos da SBEM e de outras entidades e universidades.

Posições – O Dr. Belfort fez um resumo das recentes reuniões, lembrando que, ao longo do tempo,
estão sendo identificados diversos
gargalhos dentro do processo de
aprovação das pesquisas clínicas e
que necessitam, urgentemente, de
mais agilidade.
Segundo o médico, foi montado
um grupo na Academia Brasileira
de Ciências, que pudesse conversar mais de perto com a ANVISA e
o CONEP, para identificar e discutir
o problema. Quase simultaneamente o mesmo processo aconteceu
na Academia Nacional de Medicina. Duas reuniões aconteceram em
2009, além de um encontro com o
Ministro José Gomes Temporão.
A Dra. Gyselle fez um resumo das
ações realizadas pela entidade, porém algumas delas foram consideradas muito lentas. Ela mencionou
o aumento exponencial da pesquisa
no Brasil e as dificuldades enfrentadas. Segundo a coordenadora, o
objetivo é ter mais eficiência do sistema. Ela relatou que são quase 10
mil voluntários e falou sobre a criação da Plataforma Brasil, que seria
um bom instrumento para análise.
Contudo, participantes mencionaram que essa plataforma não é nova
e não sabem o motivo de não estar
funcionando.
O Dr. Reinaldo Guimarães procurou situar qual o papel do Ministério
da Saúde, fazendo um retrospecto
da evolução do setor. “De 1998 a
2000, os protocolos clínicos não passavam de algumas dezenas, hoje são
milhares”, mencionou. Ele explicou
que o sistema criado não atende
mais e que existem dois projetos de
lei – Câmara e Senado – tratando da
questão, mas o Ministério acredita
que os problemas serão graves se
forem aprovados.

Excesso de Burocracia – Foram as
declarações do Dr. Adib Jatene que
agradaram à plateia. O ex-ministro
foi duro nas críticas. “Estamos institucionalizando e burocratizando
tudo. A ideia inicial de descentralização da CONEP era melhor. Estou
surpreso em ouvir que hoje temos
600 Comitês e boa parte deles vulnerável.”
Para o Dr. Jatene, os comitês deveriam ser reduzidos, mas capazes
de trabalhar melhor. “Agora vamos
fazer lei para ética em pesquisa. Ética não precisa de lei”, enfatizou.
Posição da SBEM – O Dr. Ricardo
Meirelles, presidente da SBEM, disse que o encontro valeu a pena. “Ouvimos pessoas respeitadas, como o
ex-ministro Adib Jatene, que colocou com bom senso, e de forma direta, a posição de toda a comunidade
científica”.
Segundo o presidente da SBEM,
não é possível ter variáveis quanto
à avaliação de uma pesquisa. “Se
CEP (Comitê de Ética em Pesquisa)
é competente para avaliar um tipo de
pesquisa é preciso ser considerado
competente para avaliar qualquer
tipo de pesquisa”.
O presidente enfatizou a necessidade de uma CONEP forte; com
infra-estrutura adequada; capaz de
gerenciar e normatizar, sobretudo
os CEPs; e manter uma vigilância
constante.
A conclusão final do encontro é
que o problema da CONEP é operacional. Para o Dr. Robert Belfort não
é possível preparar o Brasil para
ontem e sim para o amanhã. “A sociedade não vai esperar o doente
morrer para iniciar ou aprovar uma
pesquisa. É preciso entender as necessidades atuais e fazer o máximo
possível para nosso paciente”. n

Reportagem

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

8
Reportagem

junho de 2010 - no 77

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

CBEM 2010 em Gramado

O

29º Congresso Brasileiro
de Endocrinologia e Metabologia (CBEM 2010) acontece entre
os dias 4 e 7 de setembro na cidade
gaúcha de Gramado. O evento é promovido pela SBEM e a realização, da
SBEM – RS. É o evento mais importante da entidade em 2010. Como disse o presidente do congresso, Dr. Rogério Friedman: “Um congresso de
nível internacional em uma cidade
de turismo internacional. Impossível
perdê-lo”.
A programação científica está definida, procurando abordar todos os
assuntos relacionados aos segmentos da endocrinologia. Seguindo os
padrões dos grandes congressos,
acontecerão conferências, mesas
redondas, debates, simpósios satélite e encontros com o professor. Os
temas principais são: cirurgia bariátrica, pré-diabetes, diabetes tipo 1
e 2, células beta, tumores neuroendócrinos, doenças cardiovasculares,
obesidade e Síndrome Metabólica
na infância e na adolescência, câncer
de tireoide, câncer e diabetes, insuficiência adrenal, nutrição do atleta
e osteoporose.
De acordo com Dr. Rogério Friedman, a grade científica foi montada
a partir de sugestões de atividades e
palestrantes, feitas em consulta aos
Departamentos da SBEM, analisadas e ajustadas pela Comissão Científica. A Comissão também manteve
aberto um canal de sugestões para
os associados se manifestarem. “O
resultado é um programa diversificado, que atende a todos os interesses, com forte contribuição de
conferencistas internacionais. Aos
Departamentos, também foi oferecida a possibilidade de realizarem
cursos e reuniões científicas no précongresso”, explica.
Os palestrantes convidados para

Dr. Rogério Friedman

o CBEM 2010 são profissionais de
destaque na endocrinologia nacional e internacional. É possível conferir tanto a programação, quanto a listagem completa de palestrantes no
site do evento: www.endocrino2010.
com.br.
Entre as atividades paralelas, que
sempre ocorrem durante os Congressos Brasileiros, está a prova do
TEEM - realizada no ExpoGramado,
no dia 3 de setembro, no período da
manhã - e as eleições da entidade –
no dia 4 de setembro, no estande da
SBEM.
Organização do Evento – Dr. Rogério Friedman afirma que o evento
inova nas relações com a indústria farmacêutica. “A programação
estabeleceu uma identidade clara
entre academia e indústria. Todos

os palestrantes do programa científico são convidados diretamente
pelo evento, que arca com as despesas. A indústria farmacêutica tem
espaços assegurados, na forma de
simpósios-satélite e de atividades
científicas de origem corporativa,
claramente identificadas, que não
coincidem, temporalmente, com as
atividades de cunho acadêmico. Não
há patrocínio comercial das atividades sociais e culturais que estão na
grade oficial. A negociação com a
indústria foi um marco em termos
de ética e transparência, recebendo
manifestações de aprovação e elogios das várias empresas. O resultado foi um faturamento recorde na
história dos nossos Congressos. O
balanço financeiro do evento ficará à
disposição dos participantes, no site
do Congresso, após o fechamento
das contas”, declara.
Outra novidade é que nesta edição do Congresso, será introduzida
uma láurea que a Sociedade conferirá a um membro ilustre, a cada
edição do evento. O homenageado
dará a conferência de abertura do
Congresso.

Dr. Rogério explica que não haverá exploração comercial da filmagem das atividades científicas. “O
evento está orçando a filmagem e
edição das várias sessões. Se for financeiramente viável, as atividades
serão registradas e disponibilizadas
gratuitamente aos participantes inscritos, após o Congresso, para consulta futura. Ninguém precisará tomar nota de conteúdos e se tornarão
obsoletas as máquinas fotográficas,
respeitando o palestrante e seus direitos autorais”, esclarece.
Segundo o presidente do CBEM
2010, o conforto dos participantes
será sempre levado em conta: climatização, acessibilidade, hospitalidade, ambiência, sinalização e apoio
logístico já estão planejados. Nos
hotéis maiores, haverá estações de
autoatendimento, onde o Congressista poderá retirar seus materiais
já na chegada, sem precisar ir ao
centro de eventos. Haverá transfers
circulares, da ExpoGramado até o
centro da cidade, de hora em hora,
durante toda a duração das atividades científicas. Além disso, haverá
os tradicionais ônibus “de e para”
nos hotéis no início e término das
atividades de cada dia. “A programação social e cultural será invejável,
desde a abertura oficial no dia 4, até
a grande festa de confraternização
no dia 6 à noite”, comenta.
Turismo – A cidade-sede do CBEM
2010 fica na Região das Hortênsias,
que, além de Gramado, é composta
por mais quatro municípios: Canela,
Nova Petrópolis, Picada Café e São
Francisco de Paula. A região tem
como destaque a natureza exuberante, a gastronomia e o clima europeus.
Há várias opções de gastronomia, como italiana, suíça e campeira.
Pratos como fondue, truta ao molho
de amêndoas, sopa de maçã, massas italianas, churrascos e galetos.

Outras atrações são os chocolates
caseiros (com várias fábricas abertas para visitação do público), o café
colonial e os vinhos.
“Desnecessário dizer, Gramado
é um local excepcional, com hotelaria de alto nível, gastronomia internacional, um centro de eventos
qualificado e confortável e vocação
para o turismo receptivo”, opina Dr.
Rogério Friedman.
Pontuação CNA – Quem participará
do CBEM 2010 estará acumulando
pontos para a renovação do Título
de Especialista.
Veja a pontuação em cada especialidade:
• Endocrinologia = 20.0
• Ginecologia e Obstetrícia = 2.5
• Medicina Esportiva = 2.5
• Nutrologia = 3.0
• Pediatria = 4.0
Área de atuação:
• Endocrinologia Pediátrica = 10.0
• Reprodução Humana = 2.5
Convidados Internacionais – Ao
longo dos meses de trabalho, foram
sendo divulgados os nomes dos
conferencistas internacionais que
iam sendo confirmados. Conheça
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os palestrantes:
• Angelo Tremblay - Canadá
• Décio Laks Eizirik - Bélgica
• Diego Ferone - Itália
• Edwin Gale - Reino Unido
• Franco Mantero - Itália
• George Lee Irvin - Estados Unidos
• Gilberto Velho - França
• John P. Bilezikian - Estados Unidos
• Kristina Utzschneider - Estados
Unidos
• Manuel Sobrinho Simões - Portugal
• Michael Zitzmann - Alemanha
• Per-Henrik Groop - Finlândia
• Steven Kahn - Estados Unidos
Cobertura – A equipe de reportagem
do site da SBEM Nacional, assessorada pela Comissão de Comunicação Social (Dr. Ruy Lyra – presidente;
Dr. Ricardo Meirelles, Dr. Severino
Farias, Dr. Balduíno Tschiedel, Dra.
Edna Kimura e Dra. Marisa Cesar Coral), estará acompanhando os bastidores e toda a movimentação dos
congressistas, palestrantes e atividades científicas e administrativas,
que acontecerão nos cinco dias de
evento. As reportagens serão publicadas no site da SBEM, com destaques na homepage e envio de boletins eletrônicos durante o evento. n
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Desastres Frequentes
Por Dr. José Luiz Gomes do Amaral
Presidente da Associação Médica Brasileira

E

m nosso planeta não há lugar seguro. E confirma-se a
impressão de que os desastres tornam-se cada vez mais frequentes.
Os conflitos têm se multiplicado,
sejam eles militares ou determinados pela desestruturação da sociedade civil. Não raro, a segurança
deixa de acompanhar o desenvolvimento tecnológico e, direta ou indiretamente, tem-se dele decorrentes
situações incontroláveis e tragédias
de grandes proporções.
Prevenir nem sempre é possível.
Reduzir o risco, todavia, certamente
o é. Não resta dúvida da importância
de nos prepararmos para a adversidade. Ainda que não surja entre os
que nos cercam de imediato, atingirnos-á hoje ou amanhã do que ontem

poderíamos supor.
Seja qual for a natureza do desastre, ele nos impõe obrigações. Ainda que segurança, comunicações,
transporte e tantas outras necessidades sejam prementes, a atenção à
saúde é preocupação fundamental,
devido à invariável implicação que
tem os desastres na sobrevivência
dos seres humanos. À medida que
nos qualificamos para tratar de ameaças à vida, espera-se de nós conselho, ação e espírito de solidariedade,
intrínsecos à arte da Medicina. Portanto, temos de nos preparar para
tanto.
Preparação é também ter recursos humanos e materiais necessários no lugar e no momento exigido.
Entre os muitos mais de 300 mil médicos hoje ativos em nosso país, é
premente classificá-los pela disponibilidade temporal e geográfica,

estratificando-os pela especialidade e competências potencialmente
úteis em situações de catástrofe.
Fazer-lhes, em primeiro lugar, reconhecer o risco, para que possam se
proteger e transmiti-lo aos demais.
Depois, treiná-los a atuar de forma
concertada com os tantos atores essenciais e nas variadas circunstâncias que se nos podem sobrevir. Organizar os esforços da comunidade
médica civil em posição estratégica
as militares. Integrar, também, nossos esforços à comunidade médica
internacional e estarmos presentes
quando o momento surgir.
Temos diante de nós missão extensa, difícil e complexa. Que não
se pode procrastinar, nem deixar
em segundo plano. Assume aqui a
Associação Médica Brasileira mais
essa missão, a serviço da vida, pela
profissão médica. n

Balanço Geral da II Semana da Tireoide

A

SBEM, com apoio das Regionais, em um trabalho
em conjunto com a Merck Serono,
realizou II Semana Internacional da
Tireoide, promovendo campanhas
de esclarecimento e detecção em
várias cidades brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Campinas,
Salvador e Santo André.
Nos estandes, montados em pontos de grande circulação nas cidades
escolhidas, a população pode realizar o exame para verificar se havia
alguma alteração na tireoide. Além
disso, os pacientes puderam se informar sobre sintomas de doenças
tireoidianas, receber atendimento e
saber um pouco mais sobre a importância do tratamento adequado.
A reportagem do site da SBEM, no
Rio de Janeiro, acompanhou algumas

Campanha na Central do Brasil, Rio de Janeiro

das atividades e recebeu informes de
outros estados, com ações locais.
A Dra. Vivian Ellinger, presidente
da SBEM-RJ, esteve presente na Central do Brasil, onde foi montado um
dos estandes para atender à população. Segundo a especialista, acreditava-se que pacientes receberiam
apenas esclarecimentos, mas muitos
já tinham diagnóstico de problemas
na tireoide. “Isso mostra que estão
faltando endocrinologistas da rede

pública e que o atendimento não está
sendo adequado”, afirmou a doutora. No site da SBEM estão publicados
folhetos explicativos que podem ser
utilizados para esclarecimento da população.
Um balanço geral das atividades
mostrou que, de 2.535 pacientes
atendidos em todo o Brasil, 1.117
apresentaram alguma alteração na
tireoide. Em todas as cidades onde
houve a campanha, a maioria dos
pacientes que apresentou algum
nódulo ou saliência na glândula era
mulher. Em algumas localidades
(São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas e Salvador), o número de pessoas com alterações na tireoide chegou
a ser maior do que a quantidade de
pacientes em que não foi detectada
nenhuma modificação na glândula. n
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14° EBT: Encontro de Gerações

A

cada edição, o Encontro Brasileiro de Tireoide
comprova a importância do evento
dentro do calendário da Endocrinologia brasileira. A 14ª edição, realizada em Florianópolis, em junho,
recebeu aproximadamente 1.600
inscrições.
Para dar as boas-vindas, a abertura oficial contou com a presença
do Dr. Genair Simoni, presidente da
Associação Catarinense de Medicina; Dra. Edna Kimura, presidente do
Departamento de Tireoide da SBEM;
Dra. Maria Heloisa Canalli, presidente da Comissão Organizadora do 14°
EBT; Dr. Alexandre Hohl, presidente
da SBEM Regional Santa Catarina; e
Dra. Laura Ward, presidente da Comissão Científica do 14° EBT. Uma
cerimônia organizada, simples e objetiva, que é o estilo dos Encontros.
A plenária lotada teve montagem de grande evento, com telões
espalhados no auditório principal e
pacientes tiveram a oportunidade
de participar de um encontro com

especialistas. As atividades pré-congresso também atraíram um ótimo
público e a cobertura do evento incluiu a transmissão de highlights,
através de duas redes sociais na internet – Twitter (@sbem_tireoide) e
no canal de Vídeos no Youtube -, assim como reportagens publicadas
no site do Departamento. A iniciativa vai de encontro às novidades implementadas pela presidente do Departamento, Dra. Edna Kimura.
Entre os dias 28 de maio e 30 de
junho, o site www.tireoide.org.br –
que teve como principal foco a cobertura do EBT – recebeu cerca de
17 mil visitas únicas e 30 mil pageviews. A partir de análises detalhada, foi possível observar que o
14°EBT não atraiu só os especialistas, mas o público também.
Destaques – Alguns momentos tiveram espaço especial. Um deles
foi a apresentação dos projetos de
pesquisa das Dra. Vania Maria C.da
Costa e Dra. Andrea Claudia Freitas

Ferreira, que receberam os grants do
Departamento.
Outra ocasião foi a entrega do Prêmio EBT 2010 ao Dr. João Hamilton
Romaldini. A Dra. Laura Ward, apresentou o vencedor, fazendo um resumo de sua trajetória na tireoidologia.
É importante mencionar o espaço dado aos jovens pesquisadores.
Os trabalhos são tão valorizados que
em algumas conferências foram incluídos dados e citações de posters,
apresentados durante o EBT.
Administrativo – Durante o EBT, foi
realizada a reunião do Departamento, onde a Dra. Edna Kimura fez um
balanço das atividades e enfatizou
a necessidade de um planejamento
mais detalhado para o próximo EBT.
Foram apresentadas duas candidaturas à realização do 15° EBT e a decisão será informada nos próximos
meses. Um agradecimento especial
foi feito à Dra. Glaucia Mazeto, uma
das maiores colaboradoras do site
do Departamento. n

Destaques Brasileiros

N

as últimas semanas diversas boas notícias chegaram para membros da SBEM. Especialistas brasileiros ganharam
destaque, além de espaço em publicações internacionais.
Nacional e Internacional – Com trabalhos cada vez mais qualificados,
os especialistas brasileiros vêm assumindo importantes posições na
Endocrinologia Mundial.
Esse é o caso do Dr. Marcello
Bronstein, que foi eleito presidente
da Pituitary Society (período 20112012). “A escolha demonstra o reconhecimento do trabalho brasilei-

ro na área das doenças hipotálamohipofisárias”, afirma o especialista.
Outro nome de destaque é Dr.
Walmir Coutinho. Empossado, recentemente, como acadêmico titular na Academia Fluminense de
Medicina (AFM). Ele assumiu a
cadeira 47, até então ocupada pelo
Dr. Luís Cesar Póvoa que, na mesma cerimônia, foi elevado a Membro Emérito da AFM, após 25 anos
como acadêmico. O endocrinologista, também, acaba de ser eleito
como presidente da International
Association for The Study of Obesity (IASO), cargo nunca ocupado
por um brasileiro. A posse ocorrerá

em 2014, durante o XII Congresso
Internacional de Obesidade.
A Dra.Valéria Guimarães, ex-presidente da SBEM, teve, recentemente, seu trabalho “Moderate
Hypothyroidism in Preparation for
Whole Body 131I Scintiscans and
Thyroglobulinm (1996)”, adotado
como um dos protocolos pela Unidade de Pediatria de Harvard (Mass
General Hospital for Children-Boston). A especialista acaba de ter,
também, um capítulo seu publicado num dos livros mais influentes
na formação de Endocrinologistas:
Endocrinology (Jamesos e De Groot). n
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Dra. Angela Spinola e Castro

Diabetes no Idoso

C

erca de 130 especialistas participaram, em maio, do Simpósio
de Atualização da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD). Coordenado
pelo Dr. João Eduardo Nunes Salles,
o evento teve como tema Diabetes
no Idoso.
O encontro foi divido em dois
módulos: Interface entre Diabetologia e Geriatria e Aspectos Práticos
do Tratamento. De acordo com o Dr.
João Eduardo, a discussão do tema
inédito agradou a todos, principalmente pelo fato de que grande parte
dos pacientes idosos não sabe que
tem diabetes.
De acordo com o Dr. João Eduardo, outras atividades relacionadas à
Diabetes no Idoso devem ocorrer em
breve. “O tema é muito importante,
já que 20% dos pacientes com diabetes tipo 2 possuem idade entre 60 e
69 anos. O que é um número muito
alto”, afirma.
O próximo Simpósio de Atualização será realizado no dia 21 de
agosto, no Rio de Janeiro. O tema escolhido é Diabetes e Gravidez. Mais
informações no site da SBD – www.
diabetes.org.br

Endocrinologia Pediátrica

E

ntre os dias 30 e 31 de julho,
temas como Anomalias da Di-

Dra. Angela Spinola e Castro

ferenciação Sexual, Questões Endócrinas do Dia a Dia, Puberdade e
Diabetes Mellitus estiveram em destaque no II Encontro Brasileiro Endocrinologia Pediátrica. Realizado em
São Paulo, o evento foi organizado
pelo Departamento de Endocrinologia Pediátrica da SBEM.
De acordo com declarações da
Dra. Angela Spinola e Castro, presidente da Comissão Científica, o
sucesso do evento no Rio de Janeiro, em 2008, criado pela Dra. Marília Guimarães, foi uma das grandes
motivações para realização da edição em 2010, na capital paulista.
“Pensamos nesse EBEP como um
encontro de colegas de turma, que
terão a oportunidade de atualização
e de muitas discussões descontraídas, interativas, com o objetivo de
esclarecer dúvidas, discutir condutas e atualizar”.

Endosul 2010

A

cidade paranaense de Foz do
Iguaçu recebeu, entre os dias 8
e 10 de julho, a 50 edição do Congresso de Endocrinologia e Metabologia
da Região Sul (EndoSul). O evento
foi organizado pela SBEM-PR e presidido pela Dra. Victória Zeghbi Cochenski Borba.
Durante os três dias de evento, tópicos relacionados à Endocrinologia
Pediátrica, Osteoporose e Fraturas,

Terapia de Reposição Hormonal e
Casos Clínicos de Tireoide estiveram
na programação científica. Além
disso, uma das novidades da edição
deste ano esteve relacionada à apresentação de trabalhos científicos.
Com o objetivo de abrir espaço para
novos pesquisadores, os resumos
premiados fizeram parte da programação científica, sendo apresentados durante os simpósios.
Para quem participou do evento, veja a pontuação obtida junto à
Comissão Nacional de Acreditação
(CNA): 15 pontos - especialidades
Endocrinologia e Clínica Médica; 1
ponto – Nutrologia; 10 pontos - Clínica Médica. Em relação às áreas
de atuação, Desintometria Óssea
receberá 1 ponto, Endocrinologia
Pediátrica e Nutrologia Pediátrica
2 pontos. A pontuação poderá ser
consultada somente no site da CNA.
Verifique se está cadastrado para
efetuar a consulta.

Endocrinologia Clínica

E

specialistas se reuniram, entre
os dias 6 e 7 de agosto, em Marília, no interior de São Paulo, para
participarem do Encontro Paulista
Itinerante de Endocrinologia Clínica.
O evento é promovido pela SBEM-SP e tem como presidente da Comissão Organizadora e Científica o
Dr. José Augusto Sgarbi.
Os temas discutidos - Endocrinopatias e o Risco Cardiovascular, Rediscutindo o Guidelines e Controvérsias em Endocrinologia - estiveram
na programação científica. Além disso, os participantes puderam assistir
à sessão “Colóquio”, onde dois ou
três “experts” de um determinado
assunto interagiram com a platéia,
informalmente, a fim de integrar endocrinologistas, clínicos, cardiologistas e outras especialidades afins.
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o dia 15 de setembro, o valor sobe
para R$150 e R$180, respectivamente. Serão aceitas também inscrições
no dia do evento, porém, com preço
integral: sócios pagam R$180 e não-sócios R$200.

Congremen - Atualização
Dr. Fábio Trujilho

EndoBahia 2010

N

o dias 6 e 7 de agosto, especialistas participaram, em Salvador, do III Congresso Baiano de
Endocrinologia e Metabologia, o
EndoBahia 2010. O evento foi organizado pela SBEM-BA e teve como
presidente o Dr. Fábio Trujilho.
De acordo com a programação
científica, foram debatidos os seguintes temas: Diabetes, Síndrome
Metabólica, Endocrinologia Geral,
Tireoide, Endocrinologia Pediátrica,
Obesidade e Gônadas. O encontro
está cadastrado junto ao CNA e seus
participantes receberão 15 pontos
para a revalidação do Título de Especialista.

EndoAmazon 2010

O

Tropical Hotel, em Manaus
(AM) foi o local escolhido para
sediar do Congresso Amazônico
de Endocrinologia e Diabetes (EndoAmazon), que acontece nos dias
30 de setembro e 1º de outubro. O
evento é organizado pela SBEM-AM e presidido pela Dra. Larissa
Figueiredo, também presidente da
Regional.
As inscrições estão abertas e,
caso sejam efetuadas até o dia 30 de
agosto, têm desconto: associados
quites da SBEM pagam R$120 e não-sócios R$150. Após esta data, até

E

ntre os dias 18 e 20 de novembro, especialistas participam,
em Araxá (MG), da 12ª edição do
Congresso Mineiro de Endocrinologia e Metabologia. Com o objetivo
de promover a atualização médica, o
evento é organizado pela SBEM-MG
e presidido pelo Dr. Víctor Eurípedes
Barbosa, também presidente da Regional.
As inscrições estão abertas e serão feitas exclusivamente através
do site. Até o dia 31 de agosto, associados quites pagam R$250 e nãosócios ou não-quites R$450.
Os interessados na submissão de
trabalhos científicos devem fazê-la
até o dia 30 de setembro. Os resumos
serão apresentados exclusivamente
na forma de pôster, e recebidos somente pelo site do Congremem. Os
três melhores serão premiados. O
primeiro lugar recebe R$2 mil; o segundo, R$1 mil; e o terceiro, R$500.
É necessário estar inscrito no evento
para submissão de trabalhos.

EndoRecife 2010

C

erca de 700 profissionais de saúde participaram, entre os dias
10 e 12 de junho, em Porto de Galinhas, da 13ª edição do EndoRecife. O
evento é promovido pela SBEM-PE e
considerado um dos mais tradicionais congressos de Endocrinologia
da região.
Na programação científica, uma
grade que incluiu 16 mesas redondas
com 60 palestras; oito conferências;
quatro simpósios satélites; e um debate. Com o objetivo de incentivar
a pesquisa dos profissionais, foram
apresentados 140 trabalhos.
Além da área científica, o EndoRecife 2010 foi marcado pelas homenagens aos endocrinologistas
Luciano Almeida, homenageado local, e Renan Montenegro, do Ceará e
Luiz César Póvoa, do Rio de Janeiro
e fundador do Instituto Estadual de
Diabetes e Endocrinologia (Iede),
homenageados nacionais.
O último debate, que fechou o
evento, aconteceu em clima descontraído, numa sala próxima a piscina
do hotel. “Isso confirma a disposição da organização do EndoRecife
de fazer um congresso agradável no
qual todos possam trocar experiências”, afirma Griz. O EndoRecife 2011
já está agendado e acontecerá nos
dias 30 de junho, 01 e 02 de julho. n

Dr. Amaro Gusmão, Dr. Ricardo Meirelles, Dr. Luiz Griz e Dr. Saulo Cavalcanti
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70th Scientific Session e Pré-ADA

S

e o Congresso Anual da
American Diabetes Association já faz parte da agenda científica dos especialistas brasileiros,
agora também o Pré-ADA está na
lista das prioridades. O Pré-ADA é o
simpósio especial, promovido pela
SBEM e SBD, que acontece dentro
da programação da Scientific Session da associação americana. Este
ano, a atividade recebeu cerca de 400
participantes e foi realizada no primeiro dia do 70th Scientific Session,
com palestras que começaram às 8h
no Hotel Convention Center Waldorf /
Hilton Bonnet Creek, em Orlando.
A abertura foi feita pelos doutores Ricardo Meirelles e Saulo Cavalcanti, presidentes da SBEM e SBD,
respectivamente. Os palestrantes
convidados foram: Dr. Amélio de
Godoy-Matos, Dra. Geisa Macedo,
Dr. Marcos Tambascia, Dr. Marco Antonio Vívolo, Dr. Wolfgang Schmidt,
Dr. Sérgio Atala Dib e Dr. Bernardo
Leo Wajchenberg. Todas as palestras realizadas na ocasião estarão
disponíveis, na íntegra, no site da
SBEM, com acesso liberado a qualquer profissional.
E o clima descontraído foi o ponto principal do Pré-ADA. Por volta
das 10h, as atividades foram interrompidas e os telões com os slides
científicos foram substituídos pela
transmissão do jogo da Copa do
Mundo entre Brasil e Portugal. A atividade se tornou mais um elemento
de integração entre os participantes e atraiu a atenção da imprensa
brasileira. Um vídeo com a torcida
brasileira foi publicado em blog de
futebol, e reproduzido no site do Globoesporte, e já teve mais de 11 mil
visualizações. No final do vídeo foi
incluído o endereço do site da SBEM,
aumentando a visibilidade da entidade em outros segmentos.

Dr. Ricardo Meirelles e D. Saulo Cavalcanti, durante palestra do Dr. Amélio de Godoy-Matos

Alguns dias após o 70 th Scientific Session, a SBEM realizou um
webmeetings, intitulado “Ecos da
ADA”, que obteve um ótimo número
de acessos à área restrita do site. O
tema foi apresentado pelos doutores Sérgio Vencio e Rodrigo Moreira,
com a coordenação do Dr. Saulo Cavalcanti. A videoconferência online
foi dividida em quatro tópicos, com
ótima interação da plateia. Entre os
destaques:
Dr. Sérgio Vencio
Banting Lecture - A palestra dada
pelo Dr. Robert Rizza focou a relação do diabetes com o fígado e como
essa questão, no futuro, deve individualizar as terapias do diabetes.
Prevenção do diabetes – Um trabalho muito interessante foi o apresentado pelo Dr. Ralph DeFronzo – “Actos Now Study for the Prevention of
Diabetes”. O estudo testou o uso da
pioglitazona e placebo em pacientes
com intolerância ao diabetes e não
diabéticos.
Dr. Rodrigo Moreira
Audioposteres - A sessão de pôs-

teres têm se tornado uma das atividades mais interessantes do
ADA. Esse ano, alguns deles ofereciam a possibilidade de conversa com o autor, que apresentava
o trabalho e, através disso gerar
novas discussões interessantes.
Hemoglobina Glicada – Em uma das
apresentações chegou-se à conclusão que pacientes podem apresentar diferentes taxas de glicação
intracelular pelas hemácias, relacionadas de acordo com etnias, sexo e
idade. Deve-se, portanto, fazer uma
interpretação melhor deste medidor,
levando em conta como é o paciente,
como foi feita a coleta, etc.
Acredite, se quiser – Através da
apresentação de pôsteres, pode-se
perceber que estão sendo feitos estudos dos mais variados temas. Um
dos interessantes foi o “Diminuição
da Prevalência do Diabetes em Usuários de Marijuana” com análise de
10 mil pessoas. n

A jornalista Cristina Dissat viajou para Orlandoa convite da Boehringer Ingelheim

Agosto de 2010

15

no 77 - junho de 2010

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

• EPEC - Encontro Paulista de
Endocrinologia Clínica
Data: 6 e 7
Local: Marília, SP
Informações: www.epec.com.br /
Tel.: (14) 3408 9099

Novembro de 2010

• CODDHi - Segundo Encontro Brasileiro
de Controvérsias em Obesidade,
Diabetes, Dislipemias e Hipertensão.
Data: 6 e 7
Local: Rio de Janeiro
Informações: Tel.: (21) 2587-6324

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

• EndoBahia 2010
Data: 6 e 7
Local: Salvador, BA
Informações: www.sbemba.org.br /
E-mail: sbembase@uol.com.br /
Tel.: (71) 3332-5451

• XII Congresso da Sociedade Brasileira
de Cirurgia Bariátrica e Metabólica
Data: 17 a 20
Local: Bonito, MS
Informações: www.sbcbm2010.com.br /
Tel.: (48) 3028-5154 /
E-mail: inscricaobariatrica@praxis.srv.br

• VII Congresso Paulista de Nutrição
Humana
• VIII Congresso Paulista de Nutrição
Clínica
Data: 25 a 27
Local: São Paulo, SP
Informações: www.nutricaoclinica.com.br /
Tel.: (11) 3287-1800 / 3253-2966

Setembro de 2010
• 29º Congresso Brasileiro de
Endocrinologia e Metabologia
Data: 4 a 7
Local: Gramado, RS
Informações: www.cbem2010.com.br / Tel.:
(51) 3028-3878
• 14 International Thyroid Congress
Data: 11 a 16
Local: Paris, França
Informações: www.itc2010.com
th

• 46th EASD Meeting
Data: 20 a 24
Local: Estocolmo, Suécia
Informações: www.easd.org
• 8th Annual Meeting of AE-PCOS Society
Data: 11 e 12
Local: Munich, Alemanha
Informações: www.androgenexcesssociety.
org

• Mega Evento de Nutrição 2010
Data: 30 de setembro a 3 de outubro
Local: São Paulo, SP
Informações: www.nutricaoempauta.com.br
E-mail: eventos@nutricaoempauta.com.br
Tel.: (11) 5041-9321

Outubro de 2010
• Obesity 2010 - 28th Annual Scientific
Meeting
Data: 8 a 12
Local: California, EUA
Informações: www.obesity.org/obesity2010/
• 14th Annual Meeting of the
Neuroendocrinology Section of the
German Society of Endocrinology (DGE)
Data: 15
Local: Munich, Alemanha
Informações: www.endokrinologie.net
• 8th International Diabetes Federation
Western Pacific Region Congress
Data: 17 a 20
Local: Busan, Korea
Informações: www.idfwpr2010.org/

• XI Congresso Mineiro de
Endocrinologia e Metabologia - XI
CONGREMEM
Data: 18 a 20
Local: Araxá, MG
Informações: www.suporteeventos.com.br/
congremem /
E-mail: congremem@suporteeventos.com.br
/ Tel.: (31) 3261-3873
• Rio International Eating Disorders and
Obesity Conference 2010
Data: 19 e 20
Local: Rio de Janeiro, RJ
Informações: www.mahealthcareevents.co.uk

Dezembro de 2010
• 14th Asia-Oceania Congress of
Endocrinology
Data: 2 a 5
Local: Kuala Lumpur, Malásia
Informações: www.aoce2010.com
• XXXIX Encontro Anual do IEDE
Data: 10 a 12
Local: Búzios, RJ
Informações: Tel.: (21) 2224-8587

Futuros EncontroS
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No dia 1 de setembro de 1950 foi fundada a Sociedade Brasileira
de Endocrinologia e Metabologia. Para comemorar o aniversário
de 60 anos, será publicada uma reportagem especial, na próxima
edição da Folha da SBEM e no site da entidade, que espera ter a
participação dos associados.
Participe deste momento enviando uma mensagem sobre o que
representou a SBEM em sua vida científica.
Também estão sendo preparadas atividades, durante o Congresso
Brasileiro, coordenadas pelo Dr. Luiz Cesar Póvoa, presidente da
Comissão de História da SBEM, e pela Dra. Adriana Costa e Forti,
membro da Diretoria Nacional da SBEM.

info@endocrino.org.br
www.endocrino.org.br

