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Endócrino
2010:
Um congresso que ficará guardado na memória da SBEM.
Esta foi uma das frases que
marcou a abertura dos trabalhos em Gramado, durante o Congresso Brasileiro de
Endocrinologia e Metabologia
2010. Foram centenas de atividades científicas e administrativas em cinco dias de evento.
Págs. 8 e 9

SBEM 60 anos:
Este ano a SBEM completa seus 60 anos e,
nessa edição da Folha, foi feito um pequeno retrospecto da história da entidade com
alguns dos momentos mais marcantes.
Pág. 6 e 7

c Novas Diretorias:
Veja quais os especialistas que estarão à frente da SBEM nos próximos
dois anos. As eleições aconteceram
durante o Congresso Brasileiro, em
Gramado.
Pág. 4

c Nova Comunicação:
Comissão de Comunicação Social
da SBEM muda o formato de cobertura do Congresso e trabalha junto a
diversas redes sociais online, como
Twitter e Youtube.
Pág. 10

c Repercussão Internacional
A International Obesity Taskforce
(IOTF) envia carta de congratulação ao governo brasileiro, parabenizando-o por suas ações políticas
para a prevenção da obesidade.
Pág. 16
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Comunicados Oficiais

R

ecentemente, a SBEM publicou em seu site dois posicionamentos oficiais a respeito das decisões da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre
a utilização das substâncias sibutramina e rosiglitazona
(Avandia® ). Os textos podem ser lidos, na íntegra, no site
da Sociedade.
Favorável ao Uso da Sibutramina – Com o objetivo de reiterar sua posição contra as recentes restrições ao uso da sibutramina, a SBEM, em conjunto com a ABESO, emitiu um
comunicado direcionado à Anvisa. No texto, as sociedades
consideram a relação risco/benefício favorável ao uso do
medicamento e afirmam que sua manutenção é necessária por tratar-se do “único medicamento antiobesidade de
ação central aprovado no país para uso em longo prazo”.
Ainda segundo o texto, as entidades consideram inadequada a inclusão da sibutramina na lista B2 de medicamentos, “já que, ao contrário de outros medicamentos nela
listados, não existem evidências de potencial de dependência com a utilização de sibutramina”. De acordo com o
comunicado, “o controle de prescrição pode ser efetuado
por meio do receituário carbonado, posto que a maioria das
farmácias já está cadastrada pela Anvisa, fato que amplamente foi divulgado pelo órgão recentemente”.
No dia 30 de março, a Agência publicou no Diário Oficial
da União uma resolução que determina que os remédios
que contenham a substância fossem vendidos apenas com
a apresentação de receita azul, de controle especial. Dessa forma, o medicamento, muito utilizado no combate à
obesidade, passou da classe C1 (controle especial comum)
para a classe B2, sendo classificado como psicotrópico
anorexígeno. A tarja do medicamento também mudou de
vermelha para preta.
Suspensão do Avandia® – Após a decisão da Anvisa em
cancelar o registro do medicamento Avandia®, que contém
a substância roziglitazona, usada no tratamento de diabetes, a SBEM emitiu um posicionamento a respeito.
De acordo com o texto, a Sociedade “recomenda aos
pacientes em uso de rosiglitazona (Avandia® ), ou qualquer
outro medicamento que associe a substância com outros
fármacos, que procurem seus médicos para obterem instruções sobre as opções de tratamento”. Segundo o comunicado, “nenhum tratamento para diabetes deve ser interrompido sem orientação médica, pois há risco de elevação
dos níveis de glicose no sangue, o que pode causar sérios
problemas de saúde a curto e a longo prazo. c
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Doenças
Endócrinas e
Gravidez

F

oi lançado no Congresso Brasileiro, em Gramado, o livro “Doenças Endócrinas e Gravidez”, publicado
pela MEDBOOK Editora, com sede no Rio,
de autoria do Dr. Lucio Villar. A publicação tem 27 capítulos e 350 páginas, contando com a colaboração de 50 especialistas brasileiros e nove internacionais, entre eles, os professores Oscar D. Bruno e
Marcos Abalovich, da Argentina; e Sonia
Ananthakrishnan, Lois Jovanovic, Michael J. Paglia e Donald R. Coustan, Estados
Unidos. Todos escreveram sobre temas
em que têm larga experiência, incluindo
diabetes mellitus, doenças tireoidianas,
patologias hipofisárias e doenças adrenais.
O “Doenças Endócrinas & Gravidez”
tem como objetivo oferecer aos jovens endocrinologistas, clínicos gerais, ginecologistas e obstetras uma obra de cunho prático, concisa e atualizada, que os auxilie
no diagnóstico e tratamento das doenças
endócrinas mais relevantes relacionadas
à gestação. Nos últimos 10 anos, nenhum
livro foi publicado no Brasil sobre esse
tema. c

Atualização 2011

O

s especialistas brasileiros começam a organizar suas agendas para 2011. Para colaborar com o planejamento de várias atividades, evitando
superposição de datas, a Comissão de Comunicação Social solicita que sejam encaminhadas à redação dos veículos de comunicação da SBEM – info@endocrino.org.br
- ou para a gerência – sbem@sbem.org.br
– as datas das atividades científicas já definidas pelas Regionais, Departamentos, etc.
Existem diversos eventos já incluídos
na agenda online do site da SBEM, porém
é necessário complementar as informações. A CCS agradece a colaboração de
todos. c
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anos de fundação. Um
Congresso de altíssimo nível. Eleições em todos os níveis.
Relatórios de todas as atividades realizadas publicados. E o ano ainda não
acabou. Nas últimas semanas estamos vivendo os efeitos do Endócrino
2010. Antes do nosso maior evento,
os muitos preparativos fazem todas
as equipes de trabalho esquecerem da existência
de sábados, domingos ou
feriados. A diretoria aproveita para agradecer a dedicação das comissões
Organizadora e Científica; da CCM, firma responsável pela organização; e
de todo o nosso staff, não
esquecendo a nossa assessoria de
imprensa, a Contexto; e a jornalística, que mudou de nome (mas não de
equipe) e agora se chama DCPress.
No retorno, o trabalho não parou.
A caminhada da profissionalização
da SBEM, um processo que só vem
crescendo nos últimos anos, provoca um inevitável, mas gratificante,
aumento de tarefas. Voltamos de
Gramado com muitas demandas e
providências a serem tomadas.
A participação dos sócios tem
sido bastante ativa, mas detectamos
um significativo número de associados que ainda não recebe informações atualizadas da Nacional, por
falta de um endereço de e-mail. Nos
dias de hoje, é impossível não utilizar
esse tipo de comunicação. Aproveitamos para solicitar aos que ainda não
registraram seu endereço eletrônico
no site, que o façam com a máxima
urgência. No site todas as informações cadastrais podem (e devem) ser
atualizadas pelo próprio associado.
As manifestações aumentaram
tanto que os comentários no site da
SBEM tiveram que passar a ser moderados. Após um período de adap-
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tação, a Comissão de Comunicação
Social (CCS) ficou responsável pela
aprovação, ou não, do que será publicado. Foi uma medida necessária,
devido a comentários nada corteses
que estavam sendo veiculadas nesse espaço tão democrático do site da
SBEM, que é, atualmente, uma das
únicas sociedades médicas a manter
essa forma de comunicação na internet.
Através do site também
manteremos um banco de
dados dos serviços credenciados, o que permitirá sua melhor avaliação,
com critérios uniformes e
justos. Assim poderemos
garantir a qualidade do ensino da especialidade.
Além da reportagem sobre o Congresso, um momento especial dessa
edição marca os 60 anos da SBEM.
Trata-se de uma rápida viagem no
tempo pelas datas marcantes desse
período. Um trecho de texto inédito do Dr. Procópio do Valle, um dos
fundadores, e uma mensagem emocionante do Dr. Rosalvo Reis fazem
parte da matéria.
Para encerrar gostaríamos de dar
os parabéns, oficialmente, ao amigo
Airton Golbert, eleito para dirigir a
SBEM nos próximos dois anos. Ele,
que é membro da diretoria, vem
acompanhando de perto e participando de todo o trabalho, o que facilitará todo o processo de transição.
Ainda há muito o que fazer, nas
próximas semanas, e contamos com
os associados para realizar todas as
tarefas que temos pela frente. Unidos construiremos a SBEM que queremos.
Forte abraço a todos.
Dr. Ricardo Meirelles
Presidente da SBEM Nacional 2009/2010
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A

SBEM Nacional continua realizando para seus associados os
webmeetings. As reuniões online
têm como objetivo promover a Educação Médica Continuada e podem
ser acessadas através da Área Científica do site (antiga Área Restrita).
Confira as dadas e os temas:
• 07 de novembro - Adrenal e
Hipertensão (assista na íntegra)
Tema: Síndrome de Cushing
Palestrantes: Doutores Lucio Vilar e
Cláudio Kater
• 30 de novembro - Diabetes
Mellitus
Tema: Insulinoterapia
Ambulatorial
Palestrantes: Doutoras Adriana
Costa e Forti e Reine Marie
Fonseca
• 12 de dezembro
Tema: Hipotireoidismo - Avaliação
e Conduta
Palestrantes: Doutores José
Augusto Sgarbi e Laura Ward

Palestras CBEM 2010

D

urante o Congresso Brasileiro
de Endocrinologia e Metabologia, realizado em setembro, em
Gramado (RS), foi anunciado que os
vídeos de todas as palestras dadas
no evento estariam disponíveis aos
associados inscritos no CBEM 2010.
A organização do Endócrino 2010
informa que o material está sendo
preparado e editado, com previsão de
estar disponível em cerca de três meses. O objetivo é permitir que os participantes tenham acesso a todo o conteúdo do evento, uma vez que várias
das atividades foram simultâneas.

Certificado de Atualização
(CAP)

e Metabologia e Certificado com
Área de Atuação em Endocrinologia Pediátrica. A prova aconteceu
durante o 29º Congresso Brasileiro
de Endocrinologia e Metabologia,
em Gramado.

A

SBEM relembra a seus associados que, a partir de 2011, o Certificado de Atualização Profissional
(CAP) será obrigatório. Para obtê-lo, o especialista deve acumular
100 pontos ao longo de cinco anos,
participando de diferentes atividades de atualização e reciclagem,
credenciadas pela CNA. Caso os
100 créditos não sejam acumulados
no período, haverá a opção de prova
para certificação de atualização profissional do título de especialista.
A entidade lembra ainda que,
para ter acesso ao número de pontos acumulados, é necessário estar
cadastrado junto ao site do CNA.
(www.cna-cap.org.br).

Manual de identidade

E

stá disponível para consulta e
download o Manual de Identidade Corporativa da SBEM. O guia
é o conjunto de instruções para aplicação dos símbolos e logotipos da
entidade, detalhando cores, fontes
e padrões gráficos. Ele deve ser usado para estruturar a apresentação
visual da Sociedade e suas Regionais, além de orientar o desenvolvimento de peças corporativas e de
publicidade.
O Manual, as logomarcas oficiais
e o template para apresentações podem ser acessados no site da SBEM.
Vale lembrar que a logomarca da Sociedade só pode ser utilizada mediante autorização oficial da entidade.

Aprovados no TEEM e
CAAEP

E

stão publicadas no site da
SBEM, na área de Título de Especialista, as lista dos aprovados
na prova para obtenção do Título
de Especialista em Endocrinologia

Eleições Regionais
Foto: Celso Pupo

Webmeeting

M

arcadas, para o dia 20 de outubro, conforme prevê o artigo
83 do Estatuto da SBEM Nacional,
as Regionais escolheram os novos
membros das diretorias e respectivos suplentes para 2011/2012.
Segundo o artigo, elas são ser realizadas simultaneamente em todo
o país, nos anos pares, por convocação da diretoria nacional, após a
realização do Congresso Brasileiro
de Endocrinologia e Metabologia.
Conforme o estatuto, a Assembléia Geral Ordinária é convocada
pela diretoria da Regional. A diretoria nacional espera que todos os
associados tenham comparecido e
participado das eleições. c
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SBEM Faz 60 Anos
“Uma sociedade é um aglomerado de profissionais, participando, tendo direito e deveres.
Assim, como um simples sócio da SBEM (...), eu poderia redigir essas notas. Mas, na realidade,
eu sou um sócio diferente. Tive o privilégio de ser, por minhas mãos que esta sociedade teve
seu início. Ninguém faz nada sozinho. Tive o mérito de dar o pontapé inicial. Carreguei a SBEM
nos braços, durante 18 anos, quando achei por bem entregá-la a um sócio de alto gabarito: Luiz
César Póvoa. Neste período nunca fui presidente Nacional, pois pareceu-me ser mais importante
fazer a Sociedade crescer, engrandecer-se e, assim, em 18 anos, congregamos os núcleos mais
fortes do país e criamos os pontos mais relevantes da SBEM. ‘Crescer não é evoluir. Crescer é
ficar maior. Evoluir é ficar melhor’. Podemos dizer que atingimos os dois objetivos.”
(Procópio do Valle, um dos fundadores da SBEM, 2002).
“Vi nascer a SBEM com 20 sócios e acompanhei e participei de seu crescimento até 3500
sócios.Muito me honra ser seu Sócio Honorário.”
(Luiz Cesar Póvoa)

O

texto acima é praticamente desconhecido da maioria dos endocrinologistas brasileiros. O autor, conhecido de todos,
é o Dr. Procópio do Valle, um dos
fundadores da Sociedade e que em
2002, resolver reunir em um dossiê,
alguns dos principais momentos da
SBEM. No prefácio, ele dizia que o
documento era uma memória gravada e que poderia servir para ser
mostrada às presentes e futuras gerações. Nessa comemoração simbólica é um bom momento para divulgar esse documento. “A SBEM é hoje
a terceira maior sociedade especializada do mundo. Feita por nós no
Brasil, país que é um exemplo de fé,

trabalho, compreensão multi-racial,
reunidos num só bloco” - Procópio
do Valle.
Assim como o Dr. Procópio do
Valle, o Dr. Luiz César Póvoa, presidente da Comissão de História da
SBEM, também tem tido o cuidado
de registrar a história da especialidade e da Sociedade em livro. O “História da Endocrinologia no Brasil”
está na quarta edição, todas feitas
com a colaboração de associados
e muita dedicação do especialista.
Nessa reportagem, uma foto com o
primeiro rascunho da publicação. Na
apresentação da terceira edição, lançada durante o ICE 2008, ele passou
a tarefa ao Dr. Henrique Suplicy.

Mensagem
“Estando há 43 anos na SBEM
continuo ainda profundamente
apaixonado pela mesma e, a cada
aproximação com ela, me sinto
mais rejuvenecido e com força
para continuar vivo e lutando para
manter acesa a fonte de sabedoria
que advem desta união. Parabéns
a todos nós que formamos o corpo
desta grande sociedade.“
Rosalvo Reis - Secretário Adjunto
da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia - Regional MG; Coord. do Centro de Pesquisa em Endocrinologia e Metabologia da Santa Casa de Belo
Horizonte. O Dr. Rosalvo integrou
a diretoria da SBEM Nacional de
1993/1994, quando foi criada a Folha da SBEM. c
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e a última em 2003. Em alguns períodos foram feitas adaptações ao
texto.
Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia (ABE&M) – Foi
criado pelo Prof. Waldemar Berardinelli e Thales Martins em agosto de
1951, na Santa Casa de Misericórdia.
O nome da revista foi definido em 30
de agosto de 1954. Em 1957 passava
a representar , oficialmente, a SBEM.
Teve seu projeto gráfico reformulado por seis vezes. A reindexação foi
feita em 2004.

Sede da SBEM Nacional no Rio de Janeiro

Alguns dos Melhores Momentos –
Fundação da SBEM – 1 de setembro
de 1950, sob as mãos dos doutores
Procópio do Valle, José Schermann,
Francisco Arduíno, Clementino Fraga Filho, Heitor Félix e Nelson Nogueira.
Criação das Regionais - No primeiro momento foram cinco Regionais
criadas, pouco depois da fundação.
Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais e Bahia foram as
primeiras.
Criação do Título de Especialista
em Endocrinologia e Metabologia –
o ano de 1968 marcou para a SBEM
a assinatura do convênio com a As-

sociação Médica Brasileira para ser,
oficialmente, outorgado o Título de
Especialista no país.
Congressos – O primeiro Congresso
Brasileiro aconteceu em São Paulo,
em 1958, já o primeiro Curso de Atualização – que posteriormente passou a ser chamado de Congresso
Brasileiro de Atualização – se realizou em 1977.
Estatutos e Regulamentos – A primeira versão foi redigida em agosto
de 1950 pelo Dr. José Schermann,
Dr. Procópio do Valle e Heitor Félix.
Foram três reformulações ao longo
de 60 anos: em 1954, depois em 1982

Folha da SBEM – jornal da Sociedade, criado em 1993, na gestão do Dr.
Antonio Rodrigues Ferreira. Sofreu
cinco modificações no projeto gráfico e linha editorial ao longo dos 17
anos.
Site da SBEM – criado pelo Dr.
Ricardo Meirelles, em outubro de
2000. A primeira versão pode ser
acessada em um site conhecido
como a máquina do tempo da internet (http://web.archive.org/web/*/
http://www.sbem.org.br). Duas reformulações significativas foram feitas, sendo a última em 2009, gerando um crescimento significativo do
site na internet.
Sedes – ABE& M e SBEM – Dois grandes momentos marcaram a evolução
administrativa da Sociedade: compra das duas sedes. Primeiro foi para
a redação da revista, em São Paulo,
em 1996 e depois a sede da Nacional,
no Rio de Janeiro, em 2005.
ICE – A realização do Congresso
Mundial de Endocrinologia foi um
marco na história da SBEM. Um sonho que demorou anos para se concretizar e foi realizado com sucesso
em 2008. Foi considerado um dos
maiores já realizados. c

Platéia do ICE 2008

Reportagem Especial
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O Congresso em 2010
De Gramado: Cris Dissat, Pablo de
Moraes e Paula Camila, fotos Celso Pupo*

“U

m congresso para ficar na
memória da SBEM”, essa
frase foi falada no vídeo de boas-vindas, publicado no site da SBEM,
no primeiro dia de atividades do
Endócrino 2010. A conversa entre
o presidente do evento, Dr. Rogério
Friedman, e o presidente da SBEM,
Dr. Ricardo Meirelles, mostrava o
excelente clima em que as várias
comissões do CBEM e a diretoria da
SBEM Nacional trabalharam, antes
e durante o congresso. Para quem
pretende se candidatar a sediar o
Congresso Brasileiro, é preciso saber que esse entrosamento é fundamental para alcançar o sucesso
necessário.
São centenas de atividades que
englobam a produção de um evento
desse porte. Além de todo o trabalho na montagem da programação
científica, convidados e feira expositora, existem: provas para título de
especialista, importantes reuniões
administrativas, eleições internas
etc. Isso, sem falar nos momentos
de confraternização, que são ótimas
ocasiões para discutir novas ideias e
projetos em Endocrinologia.
Os problemas – como em qualquer evento – ocorrem, porém, quem
acompanhou o Endócrino 2010 observou que a organização procurou
resolver a maioria deles, com extre-

Prova do Teem

Dr. Rogério Freidmann
e Dr. Ricardo Meirelles

ma agilidade: da impressora na sala
de imprensa à solução para os locais
que ficaram com a lotação esgotada.
O Endócrino 2010, como foi noticiado na edição anterior da Folha da
SBEM, modificou alguns formatos
pré-estabelecidos do Congresso.
Um deles, que chamou a atenção
dos congressistas, gerando inúmeros emails e comentários, publicados no site da SBEM, foi quanto à
liberação do conteúdo das palestras
para os congressistas. A iniciativa já
é feita, regularmente, em congressos internacionais, porém, ainda não
havia sido realizada nos eventos da
SBEM. A notícia circulou durante todos os dias em Gramado, através da
projeção de slides nas salas. A iniciativa provocou, entre outras coisas,
um recorde de visitação no site da
SBEM, inclusive um dia depois do
encerramento do evento.
Provas do TEEM e CAAEP – A realização da prova para a obtenção do

Show de abertura

Título de Especialista da SBEM é um
dos momentos que provoca mais
ansiedade durante os Congressos
Brasileiros, com os candidatos na
expectativa, depois de um ano de
muito estudo e dedicação.
A prova em 2010 aconteceu no
dia 3 de setembro e lotou um dos auditórios do Centro de Convenções.
Membros da Comissão de Título da
SBEM e especialistas de vários Departamentos Científicos – como os
de Endocrinologia Pediátrica – estavam presentes. O resultado da prova
foi divulgado no fim do dia e publicado no site da SBEM, em seguida.
Foram 154 candidatos aprovados no
TEEM e 16 na prova para a obtenção
do Certificado de Área de Atuação
em Endocrinologia Pediátrica.
A reportagem da SBEM acompanhou um dos candidatos desde
o voo para Porto Alegre até saber
do resultado da prova: aprovado!
O registro está em vídeo no site da
SBEM, no SBEM Repórter.

Conselho Deliberativo

9

Coral da Endocrinologia – A cerimônia de abertura foi simples, objetiva,
com discursos rápidos dos presidentes do congresso e da SBEM. O destaque ficou por conta dos congressistas, que acompanhados pelos músicos Yamandú Costa e Borggetinho
fizeram, de improviso, um coral com
cerca de mil vozes. O registro foi feito
pelo site da SBEM, em vídeo, que já
teve cerca de 400 visualizações, no
canal da entidade, no Youtube.
Prêmio ABE&M – Um dos destaques
na abertura do Congresso foi a entrega do Prêmio ABE&M, coordenado
pela editora da revista, Dra. Edna Kimura, que tem como objetivo incentivar jovens pesquisadores. Dr. Marcelo Tati Sapienza recebeu o Prêmio
Prof. Waldemar Berardinelli, pelo artigo “Radiodoterapia do Carcinoma
Diferenciado da Tireoide: Impacto
Radiológio da Liberação Hospitalar
de Pacientes com Atividades entre
100 e 150 mCi de Iodo”. O Prêmio
Prof. Thales Martins foi entregue à
Dra. Sílvia Helena Cestari, pelo artigo “Efeito do Estradiol Triiodotironina na Proliferação de Linhagens de
Câncer de Mama e na Expressão de
Receptores de Estrógenos e Hormônio Tireoidiano”.
Conselho Deliberativo – A reunião
do Conselho Deliberativo durou cerca de quatro horas. A lista de assuntos a serem abordados era extensa,
porém, com a pauta já pré definida,
tudo foi abordado de forma bastante
direta e objetiva. O relatório das ati-

Show na festa do congressista

vidades das Regionais, Departamentos e Comissões foi repassado para
a SBEM e publicado na área restrita
do site.
No resumo das atividades da
atual diretoria, o presidente da Nacional, Dr. Ricardo Meirelles, mencionou algumas das principais ações
como: a logomarca da SBEM e o
manual de identidade corporativa,
com as respectivas normas de uso,
disponível no site da SBEM; o resultado dos webmeetings; prova do
TEEM e a melhoria pedagógica das
provas; as ações para a valorização
do especialista; as participações nas
reuniões da AMB; os boletins semanais online, incluindo os que têm
conteúdo dos ABE&M; o pré-ADA
nos Estados Unidos; repercussão
do trabalho da SBEM junto à grande
imprensa; Semana Internacional de
Tireoide; recadastramento dos Serviços e Cursos de Especialização; o
Dia do Endocrinologista; a parceria
com o Programa Minha Escolha para
o Selo de Alimento Saudável; e as
duas oficinas de trabalho “SBEM que
Queremos”; entre outros assuntos.
Na reunião, foi mencionada a comemoração dos 60 anos de fundação da SBEM e, também, apresentados todos os novos presidentes
eleitos das várias Comissões, Departamentos, além de anunciado o resultado das eleições para presidência da Nacional. Debate sobre o valor
das anuidades; eleição da sede do
Congresso da SBEM em 2014, que
será realizado no Paraná; comercialização da logomarca da entidade;

Painel eletrônico na entrada

relação com International Society
of Endocrinology; entre outros.
Programação Científica – Temas polêmicos, aspectos práticos e fóruns
técnicos fizeram parte da programação científica do Endócrino 2010.
Entre as abordagens estiveram o
uso do cálcio e vitamina D; revisão
de guidelines na área de câncer de
tireoide, diabetes gestacional etc; o
uso de hormônios em atletas; educação em diabetes; mudanças no
estilo de vida na prevenção de doenças crônico-degenerativas; e curso
de atualização em obesidade. Dois
momentos, também, chamaram a
atenção, como o Fórum de Pesquisa
Clínica e a palestra sobre a história
das ideias médicas.
Outra atividade diferenciada foi o
Desafio do Conhecimento, realizado
no Hotel Serra Azul. Foi uma gincana
pioneira dentro da endocrinologia e
de um congresso. A organização foi
da Sociedade Brasileira de Diabetes
(SBD) e da SBEM, com patrocínio da
Novartis.
Encerramento – Dentro de um espírito diferente, o encerramento do
Endócrino 2010 foi um encontro de
amigos. Quase um bate papo entre
os membros da diretoria, organização e alguns colegas. O momento foi
registrado em vídeo e publicado na
última reportagem do evento no site
da SBEM. c
A cobertura completa e detalhada está no
SBEM Repórter, no site da SBEM.
* Do Rio de Janeiro: André Dissat

Hall de entrada do Congresso
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omo parte de um novo projeto de divulgação para os
Congressos Brasileiros, idealizado
pela Comissão de Comunicação Social e diretoria da SBEM Nacional, foi
feito um planejamento, englobando
cobertura online, jornal diário, vídeos no Youtube, publicações no Twitter da SBEM e divulgação na grande
imprensa.
Durante os quatro dias do Congresso Brasileiro de Endocrinologia
e Metabologia, realizado em Gramado, os cerca de 3.500 participantes do
evento puderam notar o vaivém de
repórteres e fotógrafos que circulavam pelo ExpoGramado, com o objetivo de registrar fatos marcantes e levar as principais informações a quem
pode ir, ou não, ao Endócrino 2010.
A cobertura do evento foi marcada pela presença de jornalistas de
diversos veículos de comunicação,
desde impressos à internet.

Cobertura do CBEM 2010

Jornal Diário – Durante o CBEM 2010,
os congressistas receberam, todas
as manhãs, o Jornal do Congresso. A
publicação impressa trazia as principais notícias do evento, resumos das
principais palestras, fotos e prestação
de serviços. A publicação contou com
o apoio do Programa Minha Escolha.
As quadro edições distribuídas
estão disponíveis para download
no endocrino.org.br/sbem-reporter.

Vídeos no Youtube – Em Gramado,
a SBEM procurou utilizar todos os
meios de comunicação possíveis, inclusive o audiovisual. Durante o Congresso foram registrados, em vídeo,
alguns momentos, entre eles, a realização da prova do TEEM. A SBEM
acompanhou um dos candidatos
que prestou prova para o TEEM, desde sua preparação até o resultado do
concurso. Esse e outros vídeos estão
disponíveis para serem assistidos no
Canal da SBEM no Youtube (www.
youtube.com/sbemnac).

SBEM Repórter – O site da SBEM
Nacional esteve presente nos principais momentos do Endócrino 2010
e registrou todos os acontecimentos, através do SBEM Repórter. Os
destaques ficaram por conta da publicação dos resumos de palestras,
resultados e gabaritos das provas do
TEEM e CAAEP, lista de aprovados,
prêmios, cerimônias oficiais, entre
outras informações.
Toda a cobertura feita pelo SBEM
Repórter está disponível para consulta no endocrino.org.br.

Sala de Imprensa do Congresso

Twitter – Uma das ações foi feita
nas redes sociais com a utilização
do Twitter na cobertura do CBEM
2010. Através do @endocrinologia, perfil oficial da SBEM, os internautas puderam acompanhar, em
tempo real, toda a movimentação e
destaques, inclusive com fotos, do
Congresso.
Para acompanhar os tweets da
SBEM, basta acessar o twitter.com/
endocrinologia.

Fotos – Outra rede social usada foi a
de compartilhamento de fotos. Está
disponível, no Flickr da SBEM, uma
galeria de fotos com os principais
momentos do 29º CBEM. Todas as
fotos do evento podem ser baixadas
em alta ou baixa resolução. Acesse
flickr.com/photos/sbemnacional
Repercussão na Imprensa – Ações
realizadas pela assessoria de im-

prensa da SBEM, fizeram com que o
CBEM 2010 fosse marcado pela forte
presença da mídia externa. Confira,
abaixo, os veículos e as reportagens
realizadas durante o Congresso e
publicadas na imprensa.
• Especialista defende uso associado de drogas para emagrecer - 7 de
setembro de 2010 - Site Folha.com
• Especialistas alertam: cuidado
com os suplementos alimentares
- 7 de setembro de 2010 - Site da
Revista Veja
• Diabéticos podem - e devem - praticar exercícios físicos - 7 de setembro de 2010 - Site da Revista Veja
• Especialista defende uso associado de drogas para emagrecer - 7 de
setembro de 2010 - Site Folha.com
• Por que menos gordura significa
mais saúde para os diabéticos - 6
de setembro de 2010 - Site da Revista Veja
• Disfunção erétil pode antecipar
doença cardíaca - 6 de setembro
de 2010 - Site da Revista Veja
• Sibutramina não aumenta risco de
doença cardiovascular, dizem especialistas - 6 de setembro de 2010
- Site Folha.com
• Médicos brasileiros dizem que há
preconceito contra remédios para
emagrecer - 5 de setembro de 2010
- Site da Revista Veja
• Novas drogas e combinação de medicamentos são usadas para combater a obesidade - 5 de setembro
de 2010 - Site da Revista Veja. c
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A Qualificação do Ambiente de Trabalho
Por José Luiz Gomes do Amaral

H

á estimativas de que, no
mundo, faltem hoje milhões de profissionais de saúde. Essa
é a trágica realidade das populações
de países pobres e ricos. Realidade
compreensível, mas inaceitável nos
países pobres; igualmente inaceitável, mas incompreensível em países
desenvolvidos.
Como aceitar que, em um Brasil, proclamado emergente e dito
autossuficiente, deixe centenas de
municípios e milhares de brasileiros
desassistidos, dispondo de mais de
340 mil médicos em atividade?
Coexistem de fato e em muitos
países, excesso de profissionais de
saúde em algumas áreas – as mais
desenvolvidas – e absoluta escassez
em outras – as esquecidas por seus
governantes.
As razões para a distribuição
iníqua de profissionais de saúde são
muitas, complexas às vezes e interdependentes sempre. Incluem-se
aqui riscos ocupacionais, violência
física e psicológica, sobrecarga de
trabalho, remuneração insuficiente,
oportunidades limitadas de desenvolvimento na carreira. Predomina
nesse contexto a péssima qualidade
do ambiente de trabalho, prejudicando o desempenho e afastando dele
os profissionais. Esse é, sem dúvida,
um dos mais graves problemas de
saúde do mundo de hoje.
É necessário transformar o ambiente de trabalho de sorte a atrair
e fixar aqueles que trabalham com
saúde, melhorando a satisfação o
resultado da assistência às pessoas.
Quais são as intervenções necessárias para qualificar positivamente

o ambiente de trabalho?
1. Reconhecimento profissional. É
essencial reconhecer as competências das diferentes profissões,
dar-lhes autonomia e o autocontrole verdadeiros, premiar pelo
envolvimento e desempenho, monitorar a satisfação dos trabalhadores.
2. Gerenciamento de Recursos Humanos. Tem-se aqui garantir
oportunidades iguais e tratamento apropriado, compensação adequada, efetivo gerenciamento do
desempenho, benefícios reais e
expressivos, envolver os profissionais no planejamento e na tomada de decisões, estimular a comunicação e o trabalho em equipe, incentivar uma cultura de confiança recíproca e respeito entre
as pessoas, adotar políticas que
estimulem o registro de falhas,
definir as responsabilidades de
cada um dos envolvidos.
3. Estruturas de apoio. Falta investir
no ambiente de trabalho, fortalecer as relações entre os seus integrantes, fornecer equipamentos
e suprimentos adequados, envolver os profissionais em processos
de avaliação contínua, promover
equilíbrio sadio entre vida e trabalho, assegurar que a prática se
faça dentro de um código de ética

claro e bem estabelecido, divulgar
e estimular padrões de boas práticas, revisar o escopo da prática
e as competências de cada um.
Em suma, oferecer oportunidades para o desenvolvimento profissional.
Surpreende que, apesar do acúmulo de evidências nesse campo, as
autoridades encarregadas de geri-lo
continuem a ignorar as soluções e
insistam em propostas vazias, gastando precioso tempo, energia e
dinheiro público tentando legitimá-las. Vem deles apenas programas
desgastados como a importação de
profissionais do exterior, serviço social obrigatório, descaracterização
do escopo das profissões e transferência de responsabilidades sem
correspondente qualificação, farta
distribuição de diplomas tentando
distribuir profissionais por transbordamento, limitando as alternativas
sorte a tange-los ao que julgam ser
a prioridade do momento...
A lista de despautérios é longa e,
infelizmente, não se limita as brevemente citadas acima.
Até quando nos deixaremos assim mal conduzir?
Até quando nossa sociedade tolerará falta de seriedade e competência no trato de assuntos que lhe
dizem tão de perto? c

PanoramA amb
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Sociedade Brasileira de Diabetes, o
encontro teve como tema a pergunta
“Como eu faço?”. A coordenação foi
da Dra. Lenita Zajdenverg.
Na plateia, além da presença significativa de profissionais na área de
diabetes, diversos ginecologistas e
obstetras, que aqueceram os debates. O Dr. Saulo Cavalcanti abriu as
atividades do simpósio.
Entre os tópicos abordados estiveram: A Gestação Complicada pelo
Diabetes tipos 1 e 2; Riscos Fetais:
Como Prevenir?; Novo Critério Internacional para o Diagnóstico do
DMG: Haverá Algum Impacto na
Saúde Pública e na Prática Clínica?;
“O que há além da hiperglicemia?”,
entre outros.
No período da tarde, a Regional
da SBD no Rio de Janeiro, realizou o
I Riodiabetes.

C

erca de 290 pessoas participaram, entre os dias 6 e 7 de agosto, em Salvador (BA), do III Congresso Baiano de Endocrinologia e Metabologia. Organizado pela SBEM-BA,
o evento foi presidido pelo Dr. Fábio
Trujilho, tendo a Dra. Leila Araújo
como presidente da Comissão Científica.
De acordo com Dr. Fábio, o EndoBahia procurou valorizar, na área
científica, os especialistas locais.
“Selecionamos os endocrinologistas
baianos para as palestras e percebemos que, na Bahia, existem mais profissionais produzindo na área científica do que nós mesmos imaginávamos”, afirma. “Isso aumentou nossa
autoestima”, completa.
Outro destaque foi o lançamento
do livro “Emergências Endocrinológicas”, da regional, escrito por trinta
endocrinologistas locais e editado
pelo Dr. Thomaz Cruz.
O EndoBahia está cadastrado junto ao CNA e os participantes receberam 15 pontos para a revalidação do
Título de Especialista.

bólica, obesidade, diabetes tipos 1
e 2, tratamento cirúrgico do diabetes, disfunções e câncer da tireoide,
estrógenos x eventos cardiovasculares, puberdade precoce, baixa estatura, avaliação psiquiátrica do paciente obeso, síndrome dos ovários
policísticos, hipogonadismo masculino, entre outros.

SBEM PR: Reunião
Científica

N

o dia 2 de outubro, especialistas se reuniram na Associação
Médica do Paraná, em Curitiba, para
participarem de mais uma edição da
Reunião Científica. Promovida pela
SBEM-PR, o evento teve como tema
principal a Intensificação da Insulinoterapia no Diabetes Tipo 2.
Fotos: Celso Pupo

III EndoBahia

EndoAmazon

E

ntre os dias 30 de setembro e
1º de outubro, o Tropical Hotel,
em Manaus (AM), recebeu os participantes do Congresso Amazônico
de Endocrinologia e Diabetes (EndoAmazon). O evento foi organizado pela SBEM-AM e presidido pela
Dra. Larissa Figueiredo, também
presidente da Regional.
De acordo com a programação
científica, foram apresentados temas relacionados a síndrome meta-

Estudo pelo Diabetes

N

o dia 21 de agosto, o Hotel Windsor da Barra, no Rio de Janeiro,
sediou o Simpósio de Atualização em
Diabetes e Gravidez. Promovido pela
Foto: Arquivo DC Press
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Dra. Érika Paniago Guedes

As palestras foram ministradas
pelos doutores Mauro Scharf Pinto
e Érika Paniago Guedes e abordaram
temas como contagem de carboidratos, insulinização na prática, CGMS e
monitorização domiciliar.

Grupo de Estudo

O

Simpósio da SBD

Dra. Larissa Figueiredo

GEMD (Grupo de Estudo Multidisciplinar em Diabetes) programou, no dia 2 de outubro, no
Pestana Rio Atlântica Hotel, em Copacabana (RJ), mais um encontro.
Em sua 11ª edição, o evento teve em
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logista e ao Cirurgião de Cabeça e
Pescoço”, entre outros.
Além dos temas propostos nas
palestras, o evento contou ainda
com a apresentação e discussão de
caso clínico sobre a Síndrome Metabólica.

Dr. Adolpho Milech

sua coordenação geral os doutores
Adolpho Milech e Isaac Benchimol.
Durante toda a manhã, especialistas discutiram temas relacionados
à nefropatia diabética, entre eles
“Existem Marcadores?”, “Como
Diagnosticar?” e “Como Tratar?”.
O curso conta pontos para a revalidação do Título de Especialista da
SBEM.

Jornada Capixaba

A

cidade de Vitória (ES), recebeu,
entre os dias 22 e 23 de outubro,
a segunda edição da Jornada Capixaba de Endocrinologia. Organizado
pela SBEM-ES, o evento foi realizado
no Hotel Senac/Ilha do Boi e presidido pela Dra. Alessandra Ferri Casini.
Antes da Jornada, na tarde do dia
21, especialistas puderam participar
do Curso de Atualização sobre Hipotireoidismo Congênito, com tópicos
sobre Fisiologia da Tireoide do Período Fetal até a Infância, Bases Moleculares do Hipotireoidismo Congênito,
Doenças Decorrentes da Deficiência
de Iodo e Triagem Neonatal.
Durante os dois dias de encontro,
foram discutidos temas como “Características Ultrassonográficas dos
Nódulos e Ninfonodos Cervicais”,
“Reposição Hormonal Feminina, afinal onde estamos?”, “Idoso x Osso”,
“Dislipidemia x DCV”, “Relatório do
Exame de US da Região Cervical:
Dados Importantes ao Endocrino-

XIII ECEM

N

o dia 6 de novembro, a cidade de Florianópolis, em Santa
Catarina, recebeu a décima terceira edição do Encontro Catarinense
de Endocrinologia e Metabologia
(ECEM). Com o objetivo de promover a atualização médica, o evento
teve como tema principal Adrenal e
Hipertensão Endócrina.

Congresso Mineiro

A

cidade mineira de Araxá recebeu, entre os dias 18 e 20 de
novembro, o XII Congresso Mineiro
de Endocrinologia e Metabologia. O
evento é organizado pela SBEM-MG
e tem como presidente o Dr. Víctor
Eurípedes Barbosa.
Trabalhos científicos foram recebidos até o dia 30 de setembro. Os
resumos foram enviados e apresentado exclusivamente na forma de
pôster.
Foram premiados os três melhores trabalhos apresentados: o

Dr. Víctor Eurípedes Barbosa

primeiro lugar recebereu R$2 mil, o
segundo R$1 mil e o terceiro R$500.

Encontro do IEDE

O

39º Encontro Anual dos Ex-Alunos do Instituto Estadual
de Diabetes e Endocrinologia (IEDE):
de 10 a 12 de dezembro. O local escolhido foi mais uma vez o Hotel
Atlântico Búzios. O evento tem como
presidente a Dra. Amanda Athayde.
Ao contrário da edição passada,
quando se discutiu aspectos da Andrologia e Endocrinologia Feminina
do adulto, o tema deste ano será
“Adolescendo”. De acordo com a
programação científica, serão apresentados tópicos como “Avaliação
e Tratamento de Fatores de Risco
Cardiovasculares na Infância e Adolescência”, “A Abordagem da Adolescente com Irregularidade Menstrual” e “Diagnóstico Radiológico da
Puberdade Precoce”, entre outros.
Outro destaque do evento é o
Prêmio José Shermann que, nesta
edição, será entregue ao Dr. Ruy
Lyra, presidente da Comissão de
Comunicação Social da SBEM e ex-presidente da entidade. O objetivo
é homenagear alguém que tenha se
destacado por realizações dentro da
Endocrinologia no último ano.
As inscrições podem ser feitas
através do site do evento. (www.assex.org.br). c

Dra. Amanda Athayde
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Foto: Rusmor
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EASD 2010

O

Centro de Convenções Mässan, em Estocolmo, na Suécia, recebeu, entre os dias 20 de 24
de setembro, os participantes da 46th
Annual Meeting da European Association for the Study of Diabetes (EASD).
O congresso é realizado, a cada ano,
em uma cidade européia, e tem como
objetivo apresentar e discutir as novidades da investigação científica
mundial na área de diabetes.
Um dos destaques do evento foi a
apresentação do Dr. Michael A. Nauck, da Alemanha, que falou sobre
Side Effects of Antidiabetic Agents,

Stockholm Royal Palace à noite, cidade sede do EASD 2010

discutindo a importância dos benefícios adicionais e também problemas
de segurança. O especialista citou
diversos estudos relacionados ao
uso do GLP-1 e inibidores da dipeptidil peptidase-4.
Outro tema que chamou muita
atenção foi o apresentado pelo Dr.

Obesity 2010

E

ntre os dias 8 e 12 de outubro,
profissionais que trabalham na
área da obesidade participaram, na
Califórnia (EUA), do Obesity 2010
– 28th Annual Scientific Meeting.
Considerado um dos mais importantes da área, o encontro reuniu,
em sua programação, palestras
com os principais nomes mundiais,
não apenas endocrinologistas,
mas também pesquisadores, clínicos, advogados, políticos e outros
profissionais de saúde.
Além das novidades científicas
e pesquisa inovadora, o programa
deste ano tratou de todo o contexto que envolve a obesidade, desde
Foto: Timothy Hursley
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o ambiente fetal e neonatal às doenças crônicas consequentes. Estavam previstas, ainda, sessões para
discussão ao redor de temas como
cirurgia bariátrica; as relações entre
o sono e a obesidade; genética; humor; o exercício da farmacoterapia;
e composição corporal, entre outros.
De acordo com a organização,
a programação científica foi dividida em cinco eixos temáticos: mecanismos molecular da obesidade;
neurociência e biologia interativa
da obesidade; estudos clínicos;
população e estudos; e prática na
clínica profissional.
Entre os destaques: “Seminário CORE”, com sessões didáticas
de líderes nacionais, abordando
temas práticos na conduta clínica
do aconselhamento. Outro ponto
alto é a apresentação “Advocacy
for um”, falando sobre a reforma
da saúde, relacionando-a com a
obesidade.
.

ALAD 2010

Centro de Convenções de San Diego

E

ntre os dias 7 e 11 de novembro, a cidade de Santiago, no

Hsin-Chieh Yeh, dos Estados Unidos,
que falou sobre a base de evidências
que correlacionam o diabetes ao câncer. De acordo com o especialista,
quando essas especialidades atuam
em conjunto, conseguem promover
uma queda maior na mortalidade do
que em iniciativas dirigidas a uma ou
outra doença, de maneira isolada.
Tópicos como “Diabetes e o
Osso” e “Novas Descobertas no Estudo da Fisiopatologia do Diabetes
tipos 1 e tipo 2” também foram amplamente discutidos.
A próxima edição do evento já
tem data e local definidos: entre 12
e 16 de setembro de 2011, na cidade
de Lisboa, em Portugal. c

Chile, recebeu os participantes do
ALAD 2010. Organizado pela Associação Latino-Americana de Diabetes, o evento tem como objetivo divulgar os avanços na investigação
científica, através da apresentação
de temas livres, e reconhecer o que
de melhor está sendo produzido na
América Latina em termos de pesquisa.
Durante os cinco dias de evento,
foram apresentados tópicos como
“Análise do Risco Cardiometabólico Global”, “Novas Tratamentos
em Diabetes Tipo 2” e “Tratamento
Intensivo com Insulina em Pacientes Graves”, entre outros. Os temas
foram apresentados por grandes
nomes da endocrinologia mundial,
incluindo os doutores brasileiros
Ruy Lyra, Marco Tambascia, Mario Saad, Marilia Gomes, Edgard
Niclewicz, Antonio Carlos Lerario,
Carlos Negrato, Maria Schmidt,
Bernardo Wajchemberg, Balduino
Tschiedel, Ricardo Cohen e Bruno
Geloneze.
Veja a cobertura no site da SBEM e
na próxima edição da SBEM. c
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Novembro de 2010
• Encontro Catarinense de
Endocrinologia e Metabologia (ECEM)
Data: 6
Local: Florianópolis, SC
Informações: sbemsc@endocrino.org.br /
Tel.: (48) 3231-0336
• Congresso da ALAD 2010 - Associação
Latino-Americana de Diabetes
Data: 7 a 11
Local: Santiago do Chile
Informações: http://alad-latinoamerica.org/
• XII Congresso da Sociedade Brasileira
de Cirurgia Bariátrica e Metabólica
Data: 17 a 20
Local: Bonito, MS
Informações: www.sbcbm2010.com.br
• XI Congresso Mineiro de
Endocrinologia e Metabologia XI CONGREMEM
Data: 18 a 20
Local: Araxá, MG
Informações: www.suporteeventos.com.br/
congremem2010 / 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: Buzios, RJ
Informações: (21) 2224-8587

Janeiro de 2011
• First International AACE-Gulf
Conference On Diabetes, Obesity And
Other Endocrine Diseases
Data: 14 a 16
Local: Doha, Qatar
Informações: www.aaceqatar.org

• Patient Recruitment and Retention for
Diabetes & Obesity Studies
Data: 28
Local: Amsterdam, Holanda
Informações: www.nextlevelpharma.com /
E-mail: erika@nextlevelpharma.com

Maio de 2011

Março de 2011

Junho de 2011

• Simpósio de Tireoide e Paratireóide STeP 2011
Data: 12
Local: Campinas, SP
Informações: Tel.: (11) 3044-1339

• ENDO2011: 93rd Annual Meeting of the
Endocrine Society
Data: 4 a 7
Local: Boston, EUA
Informações: www.endo-society.org/
endo2011/

• Endocárdio 2011
Data: 25 a 26
Local: Windsor Barra - Rio de Janeiro, RJ
Informações: E-mail: contato@growup-eventos.com.br / Tel.:(11)3849-0099

Abril de 2011
• DiabeteSul 2011
Data: 9 e 10
Local: Porto Alegre, RS
Informações: Tel.: (11) 3044-1339
• 9° Congresso Brasileiro Pediátrico de
Endocrinologia e Metabologia
Data: 17 a 20
Local: Ouro Preto, MG
Informações: www.cobrapem2011.com.br/

• EASD Islet Study Group Symposium
Data: 8 a 11
Local: Natal, RN
Informações: www.eventus.com.br/islet2011

• 71st Scientific Sessions - ADA
Data: 24 a 28
Local: San Diego, EUA
Informações: www.scientificsessions.
diabetes.org

Agosto de 2011
• XIV Latin American Thyroid Congress LATS 2011
Data: 4 a 7
Local: Lima, Peru
Informações: www.lats.org
• XIX Congresso Brasileiro da Sociedade
Brasileira de Hipertensão
Data: 11 a 13
Local: Guarujá, SP
Informações: www.hipertensao2011.com.br /
Tel.: (11) 3044-1339
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Ações Brasileiras Contra a Obesidade
Por Pablo de Moraes

A

In terna tional Ob e sit y
Taskforce (IOTF) enviou
uma carta de congratulação ao governo brasileiro, parabenizando-o
por suas ações políticas para a prevenção da obesidade (regulamentação do marketing de alimentos,
restrições na alimentação escolar e
monitoramento das tendências de
obesidade, entre outras).
De acordo com o texto, “se outros países seguirem esta direção,
teremos muitas outras boas notícias
para apresentar nas próximas conferências sobre prevenção da obesidade”. A carta agradece o país por fazer
“a diferença para a população brasi-

leira, especialmente para as crianças
e adolescentes” e se coloca à disposição para auxiliar na prevenção da
doença crônica.
Para o Dr. Walmir Coutinho, futuro presidente da International Obesity Federation (IOF), a carta é motivo de orgulho para o Brasil e para
a SBEM. “As sociedades médicas,
principalmente as de Endocrinologia, têm trabalhando bastante nos
últimos anos no combate a obesidade, dando o suporte necessário para
que essas ações fossem realizadas”,
afirma.
De acordo com a entidade, o Brasil, juntamente com a Inglaterra, lidera a lista de países do mundo que
mais lutam contra a obesidade. c

Ações Políticas

D

e acordo com a carta, diversas
ações chamaram a atenção da
Sociedade Internacional. São elas:
• Implantação da Resolução
24/2010, da ANVISA, que restringe as propagandas de produtos
alimentícios com excesso de sal,
açúcar, gordura saturada ou gordura trans. Nesse ponto, a IOTF
afirma que, embora essa Resolução possa sofrer forte ataque da
indústria de alimentos e da mídia
comercial, “as medidas aprovadas
são parte essencial das ações para
diminuição do aumento da carga
de doença associada a dietas não
saudáveis”;
• Lei Federal aprovada pelo Congresso que determina que pelo menos
30% do orçamento do Programa
Nacional de Alimentação Escolar
devam ser usados para a compra
de alimentos frescos cultivados

pela agricultura familiar local.
• Monitoramento das tendências de
obesidade através de inquéritos
nacionais domiciliares periódicos.
Segundo a carta, esse “é mais um
exemplo que muitos países ricos
gostariam de ter”.
• A incorporação de ações com o objetivo de prevenção e controle da
obesidade e outras doenças crônicas no Programa Saúde da Família.
• O Programa Nacional de Aleitamento Materno que, segundo a
carta, levou ao aumento da média
de duração do aleitamento materno total de 3 meses nos anos 70
para 12 meses em 2008. Para a Sociedade, a inclusão de um código
rigoroso que regula o marketing de
fórmulas infantis é uma estratégia
essencial para a proteção das mães
em relação às práticas antiéticas de
mercado de fórmulas infantis realizadas por algumas empresas. c

Índices Ainda Altos

D

ados divulgados pelo Instituto Nacional de Geografia
e Estatística, no final de agosto,
mostram que o excesso de peso
entre os homens acima dos 20
anos ultrapassa metade da população em três regiões do país: Sul
(56%) e o Sudeste (52,4%) e o Centro Oeste (51%). De acordo com os
números, o excesso de peso entre
as mulheres ultrapassa a metade
da população apenas na região Sul
(51,6%).
A pesquisa diz ainda que a tendência é a mesma também entre
os adolescentes, apesar do ritmo
de crescimento ser menor que entre os adultos. Entre o sexo masculino, a taxa de excesso de peso
era de 16,7%, em 2003, e passou
para 21,7% na pesquisa atual. Entre o sexo feminino, esse número
passou de 15,1% para 19,4%.
De acordo com o Dr. Walmir
Coutinho (foto), embora os dados
ainda não sejam os esperados,
eles apenas comprovam a necessidade de ações de combate à obesidade. “Ainda não tivemos tempo
suficiente para medir os resultados dessas medidas de prevenção,
já que elas são novas”, completa.
A pesquisa analisou dados de 188
mil pessoas. c

