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c SBEM em 2011
Vejam os nomes eleitos para as Dire-
torias, Departamentos e Comissões 
que assumem a SBEM  a partir de 
março de 2011.

Pág. 4

c Atividades Científicas
Regionais e Departamentos montam 
suas agendas de atividades cientí-
ficas para 2011. Na coluna Flashes 
alguns dos eventos programados.
 Pág. 12

c Dia Mundial do Diabetes
Diversas Regionais da SBEM reali-
zaram atividades para marcar o Dia 
Mundial do Diabetes. Entrevistas, 
palestras, caminhadas foram algu-
mas delas. Pág. 6

CBAEM em São Paulo

SBEM Informa
Entre as informações da coluna estão informações sobre o gabarito 
e prova do TEEM, recadastramento médico, posicionamento oficial 
sobre os cursos de especialização, renovação dos periódicos inter-
nacionais e o proendócrino.  Pág. 5

É hora de deixar anotado na agen-
da de 2011 o Congresso Brasileiro 
de Atualização em Endocrinologia 
e Metabologia – CBAEM 2011 – 
que acontece simultaneamen-
te ao Congresso Paulista de 
Endocrinologia e Metabologia 
(COPEM). A presidente da SBEM 
São Paulo, Dra. Margareth de 
Castro, fala sobre os objetivos, 
programação do evento e como 
será o trabalho das equipes.
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T alvez alguém tenha a sensa-
ção que o ano passou rápi-

do. Mas, quando olhamos para trás, 
notamos que foi tanto trabalho que 
poderia caber, sem sombra de dúvi-
da, em dois anos. As horas pareciam 
que não seriam suficientes para dar 
conta da lista de tarefas, mas acredi-
tem, foi possível. 

O tempo, às vezes, tem 
que ser fabricado. Com 
uma diretoria multiesta-
dual, só com muita disci-
plina foi possível tornar 
produtivas as reuniões 
semanais, com uma hora 
de duração. Inúmeros as-
suntos foram discutidos 
em cada uma delas, com 
um índice de resolubilidade altíssi-
mo. Mesmo com tanta objetividade, 
sempre sobraram alguns minutos 
para uma brincadeira ou uma lem-
brança, transformando nossos en-
contros informatizados em excelen-
tes ocasiões de aproximação. Foram 
reuniões que deixarão, mais do que 
atas, um modelo que é mais uma 
opção para ajudar a SBEM a crescer, 
não importando as distâncias.

Inovamos e procuramos otimizar 
também a reunião do Conselho De-
liberativo, em Gramado, o que só foi 
possível com a colaboração de todos. 
De que forma? Todas as Regionais e 
Departamentos enviaram seus rela-
tórios para a Nacional, deixando-os 
disponíveis na área científica do site 
da SBEM. Na reportagem da página 
7 damos os passos para quem ainda 
não acessou ao material.

Além das reuniões administrati-
vas, a SBEM fez um grande inves-
timento em atualização científica. 
Quantos webmeetings realizamos? 

E o nosso Congresso? Quantas ati-
vidades, dentro de uma extensa 
programação. Nem parece que ter-
minou há apenas três meses e, sem 
deixar o tempo correr sozinho, já es-
tamos falando do CBAEM de 2011. O 
evento, que acontecerá em São Pau-
lo, já merece atenção especial e, por 
isso, lhe dedicamos uma matéria de 

duas páginas. Queremos 
contar com o apoio de 
todos os associados para 
intensificar esse trabalho 
de divulgação.

Com o fim de 2010, 
uma nova fase começa: a 
de transição. Serão dois 
meses em que a atual di-
retoria começará a pas-

sar o bastão para a que assume em 
março. Um período que precisará 
de tanta dedicação como os demais 
meses. Na realidade, contamos com 
a vantagem de que o novo presiden-
te é integrante do atual grupo, o que 
facilitará bastante os trabalhos. Mas 
serão inúmeros detalhes. O estágio 
ao qual a SBEM chegou faz com que 
todo o processo precise de atenção, 
pois o objetivo é manter � e aumentar 
- o crescimento da entidade. 

Com certeza faremos o tempo 
crescer de novo e, em março, será 
a hora de uma avaliação final des-
ses dois anos de trabalho e parcerias 
que deixarão saudades.

Que 2011 seja um ano de muitas 
realizações pessoais e profissionais 
para todos!

Forte abraço.

Dr. Ricardo Meirelles
Presidente SBEM Nacional 
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Novos Nomes: Diretorias, Departamentos e Comissões

D urante o 29º Congresso 
Brasileiro de Endocrinolo-

gia e Metabologia, foram eleitos os 
novos nomes para as Diretorias, De-
partamentos e Comissões. Os esco-
lhidos começarão seus trabalhos a 
partir de março de 2011.

Diretoria Nacional 
• Presidente: Dr. Airton Golbert
• Vice-Presidente: Dra. Marise Lazaretti
• Secretário-Executivo: Dr. Josivan Gomes 

de Lima 
• Secretário Executivo Adjunto: Dr. Henrique 

Suplicy
• Tesoureiro Geral: Dra. Rosane Kupfer 
• Tesoureiro Adjunto: Dr. Luiz Griz 

Departamento de Endocrinologia 
Feminina e Andrologia
• Presidente: Dr. Alexandre Hohl
• Vice-Presidente: Dr. Ricardo Meirelles

Departamento de Diabetes
• Presidente: Dr. Saulo Cavalcanti
• Vice-Presidente: Dr. Luiz Alberto 

Andreotti Turatti 

Departamento de Metabolismo Ósseo 
e Mineral
• Presidente: Dr. João Lindolfo C. Borges
• Vice-Presidente: Dra. Victória Zeghbi 

Cochenski Borba

Departamento de Obesidade
• Presidente: Dr. Rosana Bento 

Radominski 
• Vice-Presidente: Dra. Leila Maria Batista 

Araujo

Departamento de Dislipidemia e 
Aterosclerose
• Presidente: Dra. Maria Teresa Zanella 
• Vice-Presidente: Dr. Fernando Flexa 

Ribeiro Filho

Departamento de Endocrinologia 
Básica
• Presidente: Dra. Maria Tereza Nunes
• Vice-Presidente: Dr. Magnus R. D. Silva

Departamento de Tireoide
• Presidente: Dra. Laura Sterian Ward 
• Vice-Presidente: Dra. Carmen Cabanelas 

Pazos de Moura

Departamento de Endocrinologia 
Pediátrica
• Presidente: Dra. Ângela Maria Spinola e 

Castro
• Vice-Presidente: Dr. Paulo César Alves da 

Silva

Departamento de Neuroendocrinologia
• Presidente: Dr. Manuel dos Santos Faria 
• Vice-Presidente: Dr. Antonio Ribeiro de 

Oliveira Junior

Comissão Científica
• Presidente: Dra. Marise Lazaretti
• Membros: Representantes de cada 

Região:Dra. Milena Caldato (NO), Dr. 
Alberto Ramos (NE), Dra. Luciana 
Naves (Centro-Oeste), Dra. Lenita 
Zajdenverg (Sudeste) e Dr. Rogério 
Friedman (Sul).

• Membros: Presidentes dos 
Departamentos Científicos, 
Indicados pela Diretoria: Dr. Ruy 
Lyra, Dra. Dóris Rosenthal, Dr. Pedro 
Wesley e Dr. Marcello Bertolucci

Comissão de Ética e Defesa 
Profissional:
• Corregedor: Dr. João Modesto
• Vice-Corregedor: Dr. Itairan Terres
• 1º vogal: Dr. Teiichi Oikawa
• 2º vogal: Dr. Ney Cavalcanti
• 3º vogal: Dr. Victor Gervásio
• 4º vogal: Dr. Neuton Dornellas 
• 5º vogal: Dra. Maitê Chimeno 

Comissão de Comunicação Social:
• Presidente: Dr. Ricardo Meirelles
• Editor ABE&M: Dr. Sérgio Dib
• Membros: Dra. Marisa Helena César 

Coral,  Dr. Rosalvo Reis e Dr. Severino 
Farias

Comissão de História da 
Endocrinologia:
• Presidente: Dr. Luiz César Póvoa 
• Membros: Dra. Adriana Forti e Dr. 

Thomaz Cruz

Comissão do TEEM:
• Presidente: Dr. Francisco Bandeira
• Vice-Presidente: Dr. Osmar Monte
• Membros: Dra. Adelaide Rodrigues, Dr. 

César Boguszewski, Dr. Lucio Vilar, Dra. 
Marisa Coral e Dra. Marília Guimarães

Comissão de Estatutos, Regimentos e 
Normas:
• Presidente:Dr. Ruy Lyra
• Membros: Dr. Gustavo Caldas, Dr. 

Alexandre Hohl, Dr. Eduardo Dias e 
Dr. Luiz Suzin

Comissão de Normas, Qualificação e 
Certificação: 
• Presidente: Dr. Ronaldo Neves
• Vice-Presidente: Dr. Eduardo Dias
• Membros: Dra. Diana Viegas, Dr. Mauro 

Czepielewski e Dra. Nilza Torres

Comissão Internacional
• Membros: Dr. César Boguszewski, 

Dra. Valéria Guimarães, Dr. Thomaz 
Cruz, Dr. Amélio F. Godoy Matos, Dr. 
Marcelo Bronstein

Comissão de Acompanhamento do 
Planejamento Estratégico
• Presidente: Dr. Airton Golbert 
• Membros: Dr. Ricardo Meirelles, Dr. Ruy 

Lyra, Dra. Marisa Coral e Dra. Valéria 
Guimarães

Comissão de Valorização de Novas 
Lideranças
• Presidente: Dr. André Gustavo P. de 

Souza 
• Vice-Presidente: Dr. Fernando 

Gerheershman 

Comissão do Projeto Diretrizes
• Coordenador: Dr. Luiz Claudio Castro
• Fazem parte da Comissão todos os 

presidentes dos Departamentos da 
SBEM, gestão 2011-2012.

Comissão de Campanhas em 
Endocrinologia
• Presidente: Dra. Adriana C. e Forti
• Membros: Dr. Luiz Antônio Araujo e Dra. 

Vivian Ellinger 

Comissão de Educação Médica 
Continuada
• Presidente: Dr. Dalisbor Marcelo W. 

Silva
• Membros: Dra. Laura Sterian Ward, Dr. 

Luiz Susin e Dra. Ruth Clapauch 

Comissão Paritária – CAAEP
• Membros: Dra. Ângela M. Spínola de 

Castro, Dr. Osmar Monte
• Membros: Dra. Maria Alice Neves 

Bordallo 

Comissão de Pesquisas
• Presidente: Dr. Freddy Eliaschewitz 
• Membros: Dr. Luis Augusto Russo e Dr. 

Antônio Roberto Chacra

* O Departamento de Endocrinologia 
Básica não apresentou candidatos para 
as eleições.
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TEEM 2011

Com o objetivo de contribuir com 
os endocrinologistas que já es-

tão se preparando para a prova do 
TEEM-SBEM 2011, a SBEM, através 
da Comissão do Título de Especialis-
ta em Endocrinologia e Metabologia, 
divulgou a prova de 2010, realizada 
em setembro, durante o Endócrino 
2010, em Gramado. As questões e 
o gabarito podem ser baixadas (em 
PDF) no site da SBEM Nacional. 

No site podem ser encontradas, 
também, as questões comentadas e 
as provas dos anos 2008 e 2009. 

A próxima prova para obtenção 
do Título de Especialista em Endocri-
nologia e Metabologia será realizada 
durante o CBAEM 2011, programado 
para ocorrer entre os dias 25 e 27 de 
agosto, em São Paulo (SP). 

Recadastramento Médico

Terminou, no dia 11 de novem-
bro, o prazo para o recadastra-

mento online de médicos, junto ao 
CRM, para obtenção da nova cédula 
de identidade médica. O formulário 
eletrônico ficou disponível no site do 
Conselho Federal de Medicina por 

cerca de dois anos. 
Quem não fez o recadastramento 

deve procurar a sede do Conselho 
Regional de Medicina, ou delegacia 
do CRM mais próxima, e informar 
sobre a necessidade de agendamen-
to. Será preciso comparecer com os 
seguintes documentos: carteira de 
identidade (RG), título de eleitor, 
CPF, comprovante de residência (re-
cente), diploma, títulos de especia-
lista, carteira profissional, compro-
vante de sociedade em empresa de 
serviços médicos (se for o caso). Se 
for médico estrangeiro, é necessário 
apresentar o comprovante de legali-
dade de permanência no país e foto 
colorida.

Após os procedimentos, o médi-
co está apto a receber a nova Carteira 
de Identidade Médica, que está mais 
segura contra fraudes. Os profissio-
nais que já preencheram o formu-
lário e entregaram os documentos, 
em alguns dias receberão um aviso 
para a retirada da nova carteira pro-
fissional.

Cursos de Especialização

Após grande número de comen-
tários no site da SBEM a res-

peito dos cursos de especialização, 
a Sociedade decidiu se posicionar 
oficialmente sobre o tema. Através 
de um comunicado oficial, a entida-
de relembra que podem ser conside-
rados especialistas apenas os pro-
fissionais médicos com residência 
médica em Endocrinologia, aprova-
da pelo MEC, concluída, ou que, al-
ternativamente, façam o Curso de 
Especialização em serviço creden-
ciado pela SBEM e que sejam apro-
vados na prova de Título.

Atualmente, os programas de re-
sidência e dos cursos de especiali-
zação credenciados pela SBEM exi-
gem pré-requisito de residência ou 

especialização em Clínica Médica e 
treinamento na especialidade com 
duração de dois anos, com carga ho-
rária de 44 horas semanais, em insti-
tuições previamente inspecionadas. 
O objetivo é verificar a disponibili-
dade de todos os recursos indispen-
sáveis ao Treinamento em Serviço. 

A SBEM entende ainda que os 
conhecimentos adquiridos em cur-
sos de pós-graduação, latu sensu, 
devem ser considerados como um 
mérito adicional dos profissionais 
que dedicaram seu tempo e recur-
sos financeiros para aprimorar o 
atendimento profissional, mas são 
insuficientes para o exercício da 
especialidade. 

PROENDÓCRINO

Lançado em agosto de 2009 pela 
SBEM, em parceria com a Art-

med Panamericana Editora, através 
do SEMCAD®, o Programa de Atua-
lização em Endocrinologia e Meta-
bologia (PROENDÓCRINO) chegou 
a sua segunda edição. O curso tem 
como objetivo promover a educação 
médica e seu conteúdo é desenvol-
vido sob orientação dos diretores 
acadêmicos Dr. Hans Graf, Dra. Ruth 
Clapauch e Dr. Ruy Lyra. 

O ingresso no Ciclo 2 pode ocor-
rer em qualquer momento ao longo 
de 12 meses e de qualquer lugar do 
país, pois os módulos são entregues 
em casa. No fim do último módulo, 
o inscrito realiza, em casa, uma pro-
va para obter certificação da SBEM 
e somar pontos para revalidação do 
Título de Especialista. Os sócios em 
dia com a anuidade da Sociedade 
têm 10% de desconto sobre o custo 
total do programa. Os inscritos têm, 
ainda, 15% de desconto na compra 
de qualquer livro nos catálogos da 
Artmed e da Artes Médicas.
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T odos os anos, a Interna-
tional Diabetes Federation 

(IDF) promove a campanha pelo Dia 
Mundial do Diabetes (14 de novem-
bro). Várias entidades filiadas no 
mundo, sendo a SBD a responsável 
pelas ações principais no Brasil, são 
responsáveis por dar apoio e incen-
tivam profissionais de saúde e popu-
lação a abraçarem a causa. As várias 
Regionais da SBEM apoiaram e reali-
zaram diversas atividades pelo país.

Tema 2010 – De 2009 a 2013, o tema 
do Dia Mundial é “Diabetes: Educar 
para Prevenir”. Neste ano, foi dado 
foco ao subtema: “Vamos controlar 
o Diabetes. Agora”. O site oficial da 
campanha no Brasil, utilizado na di-
vulgação das diversas ações pelo 
país, foi www.diamundialdodiabe-
tes.org.br. Lá, foram publicados, 
também, vários locais que recebe-
ram a iluminação azul (cor símbolo 
da campanha), bem como dezenas 
de ações educativas realizadas por 
todo o país. As Regionais SBEM de-
ram suporte a várias dessas ativida-
des.

Minas Gerais – Em Juiz de Fora, a 
data foi marcada por dois eventos: 
uma atividade para os pacientes do 
Pólo de Diabetes na Criança e Ado-
lescente do SUS. As crianças e fami-
liares foram recebidos com lanche 
diet, medida de glicemias capilares, 
palestra educativa e interativa sobre 
técnicas de aplicação de insulina e 
contagem de carboidratos. Ao final, 
foi servido almoço e as crianças ca-
rentes do programa receberam kits 
de alimentos diet doados pela equi-

Dia Mundial do Diabetes – Ações 
das Regionais da SBEM

pe e alguns colaboradores.
Outra ação aconteceu na Rua 

Halfeld, em frente ao Cine Central, 
com medidas de glicemias capila-
res, circunferência abdominal, IMC, 
pressão arterial, orientação nutricio-
nal, orientação para atividade física, 
prevenção da retinopatia diabética. 
A atividade teve a participação de 
profissionais e alunos da Faculdade 
de Educação Física da Universidade 
Federal de Juiz de Fora, Nutrição 
da Unipac, Liga de Endocrinologia 
e Metabologia e Liga de Oftalmolo-
gia, Retina e Vítreo da Universidade 
Federal de Juiz de Fora.

Os eventos foram promovidos 
pela SBEM – Minas Gerais – Sec-
cional Zona da Mata, dentre outros 
parceiros de sociedades médicas, 
laboratórios e comércio local. 

Rio Grande do Norte – A SBEM Re-
gional Rio Grande do Norte, junto 
com a SBD-RN e a Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte, rea-
lizou, em Natal, diversas atividades 
para marcar o Dia Mundial do Dia-
betes.

Foram promovidas ações no Bos-
que dos Namorados, no Tirol. Houve 
verificação de glicemia, pressão ar-
terial, de IMC, além da medição da 
circunferência abdominal, percentu-
al de gordura corporal e avaliação do 
pé diabético. 

O Morro do Careca e o Shopping 
Midway foram iluminados de azul.

Santa Catarina – A SBEM Regional 
Santa Catarina apoiou atividades 
como: caminhadas, passeio ciclís-
tico e palestras educativas, além 

de incentivar a iluminação azul em 
diversos pontos do estado. Em Flo-
rianópolis, foram iluminadas a As-
sociação Catarinense de Medicina e 
a Capela Menino Deus do Imperial 
Hospital de Caridade.

Em Balneário Camboriú, acon-
teceu a palestra “Como Prevenir o 
Diabetes”, no Espaço Cozinha Dona 
Helena - Rede Farmácias Angeloni. 
A 3ª edição do Passeio Ciclístico, em 
Blumenau, aconteceu no dia 28 de 
novembro e foi coordenada por Ful-
vio Thomazelli. 

Em Florianópolis, também houve 
palestra com o tema “Como Prevenir 
o Diabetes”, no Imperial Hospital de 
Caridade, exclusiva para os colabo-
radores do hospital.

O Dr. Luíz Antônio de Araújo coor-
denou a palestra “Diabetes Mellitus” 
para o público leigo, em Joinville. 
Houve exames de glicose, aferição 
de pressão arterial, orientação nutri-
cional, distribuição de material edu-
cativo, quick massage e distribuição 
de camisetas do evento.

Rio de Janeiro – A SBEM-RJ divul-
gou a data, colocando propagandas 
em ônibus (bus door) da cidade do 
Rio de Janeiro, alertando para o li-
mite dos níveis de glicose, que de-
vem estar até 99mg/dL em jejum. 
Também foram veiculados spots 
sobre prevenção de diabetes na 
Rádio JB 99.7 FM, da capital. A Dra. 
Vívan Ellinger, presidente da SBEM-
-RJ, deu entrevista ao canal de TV 
GloboNews. Foram cerca de 20 mi-
nutos, explicando e  esclarecendo 
dúvidas dos telespectadores sobre 
diabetes. c
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E m novembro deste ano, o la-
boratório Abbott, fabrican-

te do medicamento Reductil (monoi-
drato de sibutramina), decidiu sus-
pender, voluntariamente, a fabrica-
ção e a venda do produto no merca-
do brasileiro. Segundo a empresa, a 
decisão foi tomada após a divulgação 
de um estudo internacional afirmar 
que o uso da substância aumenta o 
risco de problemas cardíacos em pes-
soas que possuem problemas cardio-
vasculares. 

A retirada da substância/medica-
mento se restringe apenas a Abbott. 
Os medicamentos compostos por si-

Retirada de Medicamento 
do Mercado Brasileiro

butramina continuam liberados pela 
Anvisa, mas a venda deve feita de 
maneira restrita, com receita espe-
cial (classe B2). Na Europa e nos 
EUA, o remédio é proibido.

De acordo com o Dr. Ricardo 
Meirelles, presidente da SBEM, a si-
butramina é um dos poucos medica-
mentos existentes no mercado para 
tratamento da obesidade que, quan-
do respeitadas as contra-indicações, 
é muito útil. “No meu entender a po-
sição da Abbott foi uma decisão cor-
porativa internacional, uma vez que 
a comercialização do produto já ha-
via sido suspensa na Europa”, afirma.

Em setembro desde ano, em co-
municado oficial à Anvisa, a SBEM 
e a Associação Brasileira para o 
Estudo da Obesidade e da Síndrome 
Metabólica (ABESO), defenderam 
comercialização da sibutramina, por 
considerarem o medicamento um 
dos grandes aliados no combate a 
obesidade. Na declaração, ambas as 
instituições afirmam ainda que não 
existem evidências de dependência 
no uso do medicamento e, sendo as-
sim, o controle de prescrição pode 
ser efetuado por meio do receituá-
rio carbonado, como era feito ante-
riormente. c

P ara agilizar os trabalhos na 
Reunião do Conselho Deli-

berativo, que aconteceu durante do 
Congresso Brasileiro de Endocrino-
logia e Metabologia, em Gramado, 
todas as Regionais e Departamentos 
encaminharam relatórios, por escri-
to, para a SBEM Nacional. Todo esse 
material recebido foi convertido em 
arquivos PDF, para uma melhor visu-
alização, e publicado na área científi-
ca no site da Sociedade.

Com isso, fica disponível no site 
da Sociedade o trabalho feito pelas 
Regionais e Departamentos nos últi-
mos dois anos.

Para acessar os arquivos, faça 
seu login na Área Científica – (área 
restrita apenas a associados quites 
da SBEM) -, e clique no link Relató-
rios das Regionais e Departamen-
tos. c

Regionais e Departamentos
 Divulgam seus Relatórios
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C onsiderado o maior even-
to nacional do ano, na área 

da Endocrinologia, acontece, entre 
os dias 24 e 27 de agosto, no Centro 
de Convenções Frei Caneca, em São 
Paulo, o IV CBAEM (Congresso Bra-
sileiro de Atualização em Endocrino-
logia e Metabologia). Pela primeira 
vez, ele será realizado paralelamente 
IX Congresso Paulista de Endocrino-
logia e Metabologia (COPEM). 

Para saber sobre os preparativos 
e as novidades da próxima edição, 
a Folha da SBEM conversou com a 
Dra. Margaret de Castro, presidente 
da SBEM-SP e professora titular do 
Departamento de Clínica Médica, da 
Divisão de Endocrinologia e Metabo-
logia da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo (FMRP-USP). A especia-
lista presidirá os dois eventos. 

Folha da SBEM – O CBAEM se ca-
racteriza pela atualização médica de 
endocrinologistas. Quais devem ser 
os desafios da próxima edição? 

Dra. Margaret de Castro –  Creio que 
o maior desafio será a preparação 

de um grande congresso advindo 
desta nova experiência de junção 
do CBAEM e do COPEM. Esperamos 
fazer o melhor evento para todos os 
especialistas em endocrinologia, 
tanto para os mais jovens quanto 
para os mais veteranos. Será um 
grande desafio coordenar o COPEM 
e o CBAEM, sem que nenhum dos 
dois congressos perca seus objeti-
vos finais, o COPEM de promover a 
ciência do Estado de São Paulo e o 
CBAEM de manter a atualização dos 
endocrinologistas do Brasil. Entre 

as atividades importantes do CBA-
EM está a realização da prova para 
obtenção do Título de Especialista 
em Endocrinologia e Metabologia 
(TEEM-SBEM).

Folha da SBEM – Esta edição do 
CBAEM ocorre paralelamente ao 
COPEM. Qual a importância da rea-
lização desses dois eventos simulta-
neamente?

Dra. Margaret de Castro – A possi-
bilidade de realização de dois con-
gressos em um só contribui para 
uma agenda mais racional, frente 
ao enorme número de eventos exis-
tentes ao longo do ano. Tanto o CO-
PEM quanto o CBAEM são eventos 
oficiais da SBEM e a união deles 
lança uma nova alternativa para os 
próximos Congressos de Atualiza-
ção: o compartilhamento da orga-
nização, secretaria e infraestrutura 
de um evento nacional com outro 
regional. Isso otimiza recursos e fa-
cilita a viabilização de ambos, isto é, 
um empresta prestígio ao outro. O 
COPEM oferece a oportunidade para 
que jovens cientistas do Estado de 

A possibilidade de 
realização de dois 

congressos em um só 
contribui para uma 

agenda mais racional, 
frente ao enorme número 
de eventos existentes ao 

longo do ano.
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São Paulo apresentem seus traba-
lhos científicos. Neste ano, devido 
à simultaneidade, não só os jovens 
paulistas, mas também os jovens da 
ciência brasileira, terão esta oportu-
nidade. Já o CBAEM tem outro per-
fil, de aperfeiçoamento e atualização 
dos endocrinologistas. Esperamos 
que, juntos, os congressos atendam 
às necessidades de todos os endo-
crinologistas brasileiros.

Folha da SBEM – Como estão hoje os 
preparativos para o COPEM/CBAEM 
2011? O que já está definido? 

Dra. Margaret de Castro - Creio que 
estamos bem adiantados. Junto 
com a Dra. Marise Lazaretti Castro, 
tomamos as providências de infraes-
trutura mais urgentes e necessárias: 
escolha do local, da data e das em-
presas que nos ajudariam nesta em-
preitada (Grow-up e Eventus). Parti-
cipamos da aprovação da planta no 
local do evento e da apresentação do 
mesmo para a indústria farmacêu-
tica. Será uma atividade de grande, 
onde calculamos um número de pes-
soas entre 2 mil e 2,5 mil. 

Na parte científica, a primeira 
providência tomada foi convidar 
o Dr. Claudio Kater a presidir a Co-
missão Científica. Convidamos, 
também, o Dr. Alexander A. L. Jorge 
para a função de vice-presidente da 
Comissão Científica do evento. Em 
uma primeira reunião, optamos por 
duas comissões científicas, uma lo-
cal e outra nacional. Ambas já estão 
formadas e trabalhando ativamente 
para o sucesso do evento. 

Já temos, por exemplo, confirma-
dos vários palestrantes estrangeiros, 
entre eles o Dr. Roberto Salvatori, da 
Johns Hopkins University; o Dr. Ro-
land E. Baron, Professor da Harvard 
Medical School, a Dra. Wiebke Arlt 
da University of Birmingham; o Dr. 
Steven Shoelson da JoslinClinics; 
a Dra. Susan J. Mandel, da Univer-
sity of Pennsylvania; Dr. Michael F. 
Holick, da Boston University School 
of Medicine; e o Dr. Antonio Carlos 
Bianco, da University of Miami.

Folha da SBEM - Em relação à parte 
científica, o que pode ser destacado?

Dra. Margaret de Castro - Além 

das conferências plenas com no-
mes internacionais, teremos ainda 
conferências com nomes nacio-
nais consagrados de cada área da 
Endocrinologia e do Metabolismo. 
Programamos, também, simpósios, 
onde a primeira apresentação será 
de atualização, colocando o ouvinte 
em dia com o conhecimento atual. 

As seguintes trarão o conheci-
mento novo e suas potenciais apli-
cações a curto prazo. Os temas livres 
de cada área do conhecimento se-
rão precedidos, por exemplo, de “O 
Ano em Neuroendocrinologia”, “O 
ano em Doenças da Adrenal e das 
Gônadas”, “O Ano em Endocrinolo-
gia Pediátrica”, e assim por diante, 
falando também sobre tireoide, me-
tabolismo ósseo, diabetes e obesi-
dade. Dessa forma, nosso progra-
ma incorporará aspectos do novo 
e do consagrado em todas as áreas 
da Endocrinologia e Metabologia. 
Teremos, ainda, os Prêmios Jovem 
Investigador SBEM, que este ano 
será nacional, o Prêmio Investigador 
SBEM, além da homenagem a vários 
professores de todas as regiões do 
País pela SBEM-SP. c
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Webmeeting 2010: Atualização Médica

Sala de Imprensa do Congresso

C om o objetivo de promo-
ver a Educação Médica 

Continuada, a SBEM promoveu, du-
rante todo o ano de 2010, uma sé-
rie de videoconferências online, os 
chamados webmeetings. Direcio-
nados apenas a associados, as pa-
lestras trataram de diversos assun-
tos relacionados à Endocrinologia 
e promoveu debates com a partici-
pação dos especialistas em tempo 
real. 

O incentivo à atualização pôde 
ser notado no número de videocon-
ferências realizadas neste ano (21), 
quase o dobro das efetuadas em 
2009 (12). Foi observado, também, 
um crescimento no número de vi-
sitantes do site da SBEM, especial-
mente nos dias e horários dos web-
meetings (às terças-feiras, 21h). 

A temporada começou em ja-
neiro com o tema “Insulinoterapia 
Hospitalar”, apresentado pelos 
doutores Ivan Ferraz e Silmara 
Leite. A partir daí, seguiram tópi-
cos como “Fisiologia Endócrina”, 
“Osteoporose Secundária ao Uso 
Crônico de Glicocorticóides”, “O 
Tecido Adiposo no Processo de 
Aterosclerose e Risco CV” e “A 
Hipertensão Arterial na Visão do 
Endocrinologista”, entre outros. 
(confira lista completa de video-
conferências no box).

Um dos destaques do ano ficou 
por conta de uma edição extra, 
com o tema “Ecos do ADA”. O ob-
jetivo foi proporcionar a atualiza-
ção dos endocrinologistas que não 
puderam comparecer ao congres-
so anual da American Diabetes As-
sociation (ADA), que aconteceu em 
junho deste ano, em Orlando, nos 
Estados Unidos. A apresentação, 

que teve a coordenação do Dr. Sau-
lo Cavalcanti, presidente do Depar-
tamento de Diabetes (SBD) contou 
com uma abordagem completa do 
que foi mostrado no evento inter-
nacional. 

Em 2011, as videoconferências 
online da SBEM serão mantidas. A 
programação está sendo montada e, 
em breve, será divulgada no site da 
SBEM e na Folha da SBEM. 

Videoconferências em 2010 – To-
dos os webmeetings estão dispo-
níveis na Área Científica do site da 
SBEM e podem ser assistidos na 
íntegra.

•	 26 de janeiro: Insulinoterapia Hos-
pitalar

•	 2 de fevereiro: Fisiologia Endócri-
na

•	 23 de fevereiro: Falência Ovariana 
Prematura e Amenorreia Hipotalâ-
mica

•	 9 de março: Radioterapia e Tumo-
res Hipofisários: Indicações, Ris-
cos e Benefícios

•	 23 de março: Monitorização e Ajus-
te das Medicações 

•	 13 de abril: Osteoporose Secundá-
ria ao Uso Crônico de Glicocorti-
cóides

•	 27 de abril: Bases da Corticotera-
pia: Implicações Clínicas da Corti-

co-sensibilidade Individual e Im-
pacto Terapêutico das Diferentes 
Características dos Glicocorticói-
des

•	 11de maio: O Tecido Adiposo no 
Processo da Aterosclerose e Ris-
co CV

•	 25 de maio: Hipertensão Arterial 
Sistêmica/HA de Origem Adrenal

•	 8 de junho: Tratamento Não Medi-
camentoso da Obesidade e da Sín-
drome Metabólica

•	 13 de julho: Contracepção Hormo-
nal

•	 20 de julho: Ecos da ADA
•	 3 de agosto: Envolvimento da Mas-

sa Óssea no Diabetes Implicação da 
Cirurgia Bariátrica na Massa Óssea

•	 17 de agosto: Disfunção Tireoide-
ana na Gravidez

•	 31 de agosto: Como Diagnosticar, 
Tratar e Acompanhar o Hipopitui-
tarismo

•	 21 de setembro: A Hipertensão Ar-
terial na Visão do Endocrinologista

•	 5 de outubro: Disruptores Endó-
crinos

•	 19 de outubro: O Endocrinologista 
e o Casal Infértil

•	 30 de novembro: Insulinoterapia 
Ambulatorial

•	 7 de dezembro: Síndrome de 
Cushing

•	 14 de dezembro: Hipotireoidismo 
Subclínico – Avaliação e Conduta c

Dr. José Augusto Sgarbi Dra. Laura Ward
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O 31˚ Congresso Brasileiro de Endo-
crinologia do ano de 2014 será re-

alizado pela terceira vez na cidade de Curiti-
ba, Paraná. A capital paranaense já recebeu o 
evento duas vezes em 1974 e 1994, sendo que 
20 anos depois terá mais uma vez a oportuni-

dade de organizar uma das maiores ativida-
des brasileiras sobre endocrinologia.

Antecipando os trabalhos, a organização 
enviou uma mensagem de Natal e Ano Novo 
para todos os associados da SBEM. É o iní-
cio dos trabalhos do CBEM 2014.
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José Luiz Gomes do Amaral*

H á que se ter olhar equilibra-
do sobre ações da indús-

tria farmacêutica na divulgação de 
seus produtos. Promovê-los junto à 
população é estimular a automedica-
ção, o que, indubitavelmente, cons-
titui problema de saúde grave a ser 
combatido. Já a veiculação de medi-
camentos, sobretudo novos produ-
tos, junto aos médicos tem outros 
aspectos que exigem consideração 
mais detida. 

Vê-se com reserva que haja 
maior investimento na divulgação 
dos remédios que em pesquisa. 
Ora, não faria sentido investir em 
pesquisa se não houvesse possibi-
lidade divulgar seu resultado. Que 
valor teria a inovação se mantida 
em segredo? 

Não há, portanto, motivo para 
cogitar a limitação do investimen-
to em divulgação e desqualificar de 
forma generalizada e inconsequente 
a informação veiculada. De sua par-
te, o médico tende a prescrever o 

A propaganda de medicamentos
que conhece melhor. Assim, não há 
como (e nem por que) evitar que as 
informações sobre medicamentos 
influenciem a prescrição.

Como impedir, porém, que as 
ações publicitárias influenciem a 
conduta médica em direção contrá-
ria aos interesses dos pacientes? 

É evidente que a informação tem 
de ser precisa e completa. Tem-se 
que cuidar para que assim seja e, so-
bretudo, zelar pela boa qualidade da 
formação médica. Isso inclui a edu-
cação continuada, visto que a atua-
lização deve ser abrangente e nunca 
limitada à propaganda comercial. 

A análise critica da informação 
médica e as ferramentas para inter-
pretar resultados de pesquisa fazem 
parte do currículo de várias boas es-
colas de Medicina já em seus pro-
gramas de graduação; muitos dos 
programas de especialização tam-
bém o fazem. A Associação Médi-
ca Brasileira mantém um robusto 
programa nesse campo, incluindo 
diretrizes para apoio à decisão clí-
nica (Programa Diretrizes, www.

projetodiretrizes.org.br). Há ainda a 
considerar o posicionamento firme 
das instituições de representação 
médica em todo o mundo com rela-
ção aos limites éticos da propaganda 
farmacêutica (leia as referências da 
Associação Médica Mundial sobre 
a relação entre médicos e indústria 
farmacêutica publicada no Jornal da 
AMB de maio/junho de 2010). 

Em resumo: investir na formação 
científica e ética dos médicos é a me-
lhor maneira para atender aos inte-
resses de seus pacientes. Caminhos 
estranhos são censura, interferência 
na liberdade de prescrição ou delibe-
rada distorção da informação bus-
cando reduzir o custo do tratamento 
sem prioritariamente considerar sua 
eficiência.

Quando a ética é violentada pelo 
interesse econômico de quem quer 
ganhar mais ou gastar menos, a víti-
ma é o paciente. c

*José Luiz Gomes do Amaral é 
presidente da Associação Médica 
Brasileira

Paraná sediará CBEM 2014
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XXXIX Encontro  
Anual do IEDE 

Entre os dias 10 e 12 de dezembro, 
foi realizado o 39º Encontro Anu-

al do Instituto Estadual de Diabetes e 
Endocrinologia (IEDE). Assim como 
no ano passado, esta edição acon-
teceu no Hotel Atlântico Búzios, em 
Búzios (RJ).

O tema deste ano foi “Adolescen-
do” e teve como objetivo fazer novas 
abordagens sobre essa fase do ser 
humano, com uma visão endocrino-
lógica e científica. Na programação, 
foram discutidos tópicos como dia-
betes tipo 2, risco e prevenção car-
diovascular, transtornos alimentares 
na infância e adolescência, gineco-
mastia na adolescência, uso do GH, 
entre outros.

Simpósio de Tireoide e 
Paratiroide 2011

O Hotel The Royal Palm Plaza, 
situado em Campinas (SP), re-

cebe, no dia 12 de março de 2011, o 
Simpósio de Tireoide e Paratireoide 
(STEP). O evento terá abertura às 

8h e na programação serão aborda-
dos assuntos como diagnóstico da 
tireoide e fatores de meio ambiente 
que podem causar o avanço da do-
ença crônica. 

Sobre paratireoide, a abordagem 
será voltada para a importância do 
Screening de Cálcio, Como Evitar 
e Tratar o Hipoparatireoidismo Pós 
Tireoidectomia e Aplicações do PET-
-CT e SPECT-CT. Podem participar 
do simpósio sócios da SBEM/SBCCP, 
médicos residentes e não-sócios. As 
inscrições estão abertas.    

Endocrinologia Pediátrica

Entre os dias 17 e 20 de abril, a 
cidade de Ouro Preto, em Minas 

Gerais, será a sede do 9º Congres-

so Brasileiro Pediátrico de Endocri-
nologia e Metabologia. O evento é 
considerado um dos mais importan-
tes do ano na área e Endocrinologia 
Pediátrica.

O congresso acontece no Centro 
de Artes e Convenções da UFOP, Par-
que Metalúrgico, e terá temas como 
Resistência Insulínica na Infância, 
Doença de Graves na Infância, Difi-
culdades Diagnósticas na Baixa Es-
tatura por Deficiência do GH/IGF1, 
Distúrbios do Desenvolvimento 
Sexual, Diagnóstico e Tratamento, 
História Natural do Diabetes Tipo 1, 
entre outros.

Os interessados na submissão de 
resumos devem fazê-la até o dia 15 
de janeiro.  

Congresso da ABESO

Acontece, entre os dias 25 e 28 
de maio, em São Paulo, o 14º 

Congresso Brasileiro de Obesidade 
e Síndrome Metabólica. Presidido 
pelo Dr. Alfredo Halpern, o evento é 
promovido pela ABESO e tem como 
objetivo promover e incentivar a 
vida saudável. 

De acordo com a programação 
científica, coordenada pelo Dr. Már-
cio Mancini, serão abordados novos 
aspectos relacionados à obesidade 
e seus tratamentos, entre eles: Tra-
tamento Farmacológico da Obesi-
dade, Mecanismos Moleculares de 
Resistência à Insulina, Complica-
ções Após Cirurgia Bariátrica, entre 
outros. 

Os interessados no envio de tra-
balhos científicos podem fazê-lo, 
através do site do congresso, até o 
dia 5 de março. Para isso, é neces-
sário estar inscrito no evento. Cada 
inscrição dá direito ao envio de dois 
resumos, desde que o inscrito seja 
autor ou co-autor dos trabalhos. Se-
rão aceitos resumos em inglês ou 
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Drs. Raul Faria Junior, Ricardo Meirelles, Amanda Athayde e Luis Cesar Póvoa, na mesa de abertura do Encontro do IEDE

Congresso de Endocrinologia Pediátrica em Ouro Preto
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em português.    
As inscrições online estão aber-

tas e podem ser feitas até o dia 15 
de maio. Há preços diferenciados 
com desconto para médicos asso-
ciados da SBEM, SOBEMOM, SBD e 
SBCBM.

EndoSul 2011

O rganizada pela SBEM-SC, a 6ª 
edição do EndoSul acontece, 

em Florianópolis, entre os dias 7 e 
9 de julho. As inscrições podem ser 
feitas online até o dia 27 de junho de 
2010. 

Presidido pelo Dr. Alexandre 
Hohl, o evento dispõe de uma pro-
gramação científica com temas vol-
tados para Endocrinologia e Meta-
bologia, entre eles Endocrinologia 
Feminina e Andrologia, Neuroendo-
crinologia, Obesidade e Tireoide. 

De acordo com a organização, 
um dos destaques é a entrega do 2º 
Prêmio EndoSul, que homenageia 
um endocrinologista que contribuiu 
para o desenvolvimento da área. 

Para estimular o envio de traba-
lhos científicos, as três regionais do 
sul do país -SBEM-SC, SBEM-RS e 
SBEM-PR - vão premiar os melhores 
resumos inscritos no evento. 

Congresso Brasileiro de 
Hipertensão 

Acontece, entre os dias 11 e 13 de 
agosto de 2011, em São Paulo, 

o XIX Congresso da Sociedade Bra-
sileira de Hipertensão. O evento tem 
como presidente o Dr. Osvaldo Kohl-
mann Jr. e é direcionado a especia-
listas das áreas de Cardiologia, En-
docrinologia, Geriatria, entre outros. 

As inscrições estão abertas e os 
interessados que fizerem as inscri-
ções até o dia 15 de março pagam 
preço diferenciado, com desconto. 

Diabetes 2011

O Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães, em Brasília, foi o 

local escolhido para sedias o XVIII 
Congresso da Sociedade Brasileira 
de Diabetes (SBD). Presidido pela 
Dra. Hermelinda Pedrosa, o evento 
acontece entre os dias 19 e 22 de ou-
tubro. 

De acordo com a programação 
científica preliminar, o congresso 
enfatizará temas relacionados ao 
Pé Diabético, Neuropatia, Diabetes 
Tipos I e II e Síndrome Metabólica, 
entre outros. Outro destaque fica 
por conta da premiação para os me-
lhores pesquisadores e trabalhos do 
tema “Educação e Saúde Pública”. 
O evento já conta, também, com 
grandes nomes da diabetologia in-
ternacional confirmados, entre eles 
David G. Armstrong, Dan Ziegler e 
Professor Solomon Tesfaye.

Além da área científica, os par-
ticipantes poderão visitar o já tra-
dicional Vila Brasil, uma exposição 
de posters, com ações realizadas 
em todo o país, que promovem o 
controle e a educação em diabetes. 
Nos próximos meses será feito um 
trabalho de apuração para encontrar 
projetos e iniciativas desenvolvidos 
por Associações, Grupos, ONGs ou 
outras entidades.

As inscrições estão abertas e 
podem ser feitas através do site do 
Diabetes 2011. Associados da SBD, 
SBEM e ABESO pagam preços com 
desconto, de acordo com a data de 
inscrição.  c

 Dr. Márcio Mancini e Dr. Alfredo Halpern

Dr. Alexandre Hohl, presidente do EndoSul Dra. Hermelinda Pedrosa, presidente do Diabetes 2011
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Obesity 2010 e a Participação Brasileira 

O 28th Annual Scientific Mee-
ting of The Obesity Society 

- Obesity 2010 – reuniu, em outubro, 
profissionais que atuam no campo 
da obesidade. O evento é dedicado a 
aumentar o conhecimento, estimu-
lar pesquisa e promover prevenção 
e melhor tratamento da obesidade. A 
promotora do evento é a Obesity So-
ciey que, desde 1982, vem trabalhan-
do no incentivo aos debates sobre a 
pesquisa em torno do tema.

Houve sessões científicas e edu-
cativas, apresentações orais e de 
pôsteres, cobrindo todo o regime 
interdisciplicar da pesquisa, edu-
cação, defesa de direitos e desen-
volvimento na área de obesidade. 
A programação foi organizada em 
torno de cinco temas: Mecanismos 
Moleculares da Obesidade; Neu-
rociência e Biologia Integrativa da 
Obesidade; Estudos Clínicos; Estu-
dos de População; e Prática Clínica 
e Profissional.

Para a divulgação do evento, a or-
ganização adotou algumas redes so-
ciais online, como o Facebook - www.
facebook.com/TheObesitySociety. 
Os congressistas também tiveram 
acesso ao Daily News, jornal diário 
do evento, e um Media Training foi 
ministrado aos participantes, como 
atividade pré-congresso. Este ano, a 
sessão de treinamento de mídia aju-
dou especialistas em compreender 
as realidades das mídias e como 
passar, de forma eficaz, informa-
ções sobre obesidade.

Houve apresentação de diversos 
pôsteres com trabalhos feitos por 
pesquisadores brasileiros ou que 
residem no Brasil. Veja alguns deles:

•	 Maternal High-Fat Diet During Preg-
nancy and Lactation Programs the Offs-
pring for Metabolic Syndrome and Lep-
tin Resistance in Mice – Autores: Ana 
Maria Volpato, Eduardo Magalhaes, 

Kallic Fonseca, Livia Capuxim, Marcia 
Aguila, Carlos Alberto Mandarim-de-La-
cerda, Marcelo Lima de Gusmão Correia

•	 Effects of Multidisciplinary Long-Term 
Therapy on Pro and Anti-Inflammatories 
Adipokynes in Obese Adolescents – Au-
tores: Wagner L. Prado Recife; Mara C. 
Lofrano-Prado, Lian Tock, Claudia Maria 
O. do Nascimento, Lila Oyama, Sergio G. 
Stella, Aline de Piano, Danielle A. Caran-
ti, June Carnier, Sergio Tufik, Marco Túlio 
de Mello, Ana R. Dâmaso

•	 Effects of Physical Detraining on Adipo-
se Cells: Analysis of Cell Number and 
Metabolism – Autores: Rogerio A.L. Ser-
tié, Sandra Andreotti, Miguel Luiz Batis-
ta Jr., Thais Lima-Salgado, Ariclecio C. 
de Oliveira, Andre Proenca, Rui Curi, Fa-
bio Bessa Lima 

•	 Subcutaneous and Visceral Adipose Tis-
sue Clock Genes Expression in Patients 
With Different Degrees of Obesity – Au-
tores: Melissa M. Zanquetta, Maria Lu-
cia Correa-Giannella, Daniel Giannella-
-Neto, Paulino A. Alonso, Ligia M.M.V. 
Guimaraes, Detlev M. Bellandi, Alber-
to Meyer, Daniel L. Paulillo, Danilo Z. 
Chammas, Jose Ricardo C. Silvino, San-
dra M.F. Villares

•	 Is Mandatory Screening for Obstructive 
Sleep Apnea With Polysomnography in 
All Severe Obese Patients Indicated? – 
Autores: Glaucia Carneiro, Ronaldo Flo-
rio, Maria Teresa Zanella, Sergio Tufik, 
Fernando F Ribeiro-Filho, Sonia Maria 
Togeiro

•	 Relationship Between Psychiatric Dis-
turbances and Weight Regain After 12 
Months of Bariatric Surgery – Autores: 
Maria Isabel Matos, Glaucia Carneiro, 
Luciana M. Umeda, Maria Teresa Za-
nella

•	 Effect of Roux-en-Y Gastric Bypass on 
Type 2 Diabetes Mellitus and Metabo-
lic Profiles – Autores: Luciana M. Ume-
da, Glaucia Carneiro, Carlos H. Arasaki; 
Bruno Geloneze Campinas, Brazil; Maria 
Teresa Zanella 

•	 A Pirolla’s Modified Sleeve Gastrectomy 
for the Treatment of Diabetes Mellitus 

Type 2 and Metabolic Syndrome in Obe-
sity – Autores:  Eduardo H. Pirolla, Paulo 
Alberto F. P. Corrêa, Ricardo Jureidini, 
Mario L. Barbosa, Luis C. Ishikawa, Pe-
dro P. Caravatto, Paulo Camargo 

•	 Involvement of L-Arginine/NO Pathways 
on the Vascular Adaptive Response of 
Obese Rats Thiago Bruder Nascimento, 
Dijon Henrique Salom Campos, Antonio 
Carlos Cicogna, Sandra Cordellini 

•	 Adipose Tissue of Offspring of Diabetic 
Mothers Has Increased Capacity to Glu-
cose Uptake and Lipid Storage – Auto-
res: Ariclecio C. de Oliveira, Andre R.G. 
de Proença, Amanda B. Campana, Ar-
naldo H. Souza, Francisco L. Torres-Leal, 
Rogerio A.L. Sertié, Sandra Andreotti, 

Fabio Bessa Lima

O documento com o resumo 
do que aconteceu no Obesity 2010 
pode ser acessado em: http://www.
obesity.org/obesity2010/pdf/OBE-
SITY2010_Final_Program.pdf c

Endo 2011 - Inscrições

The Endocrine Society’s 93rd 
Annual Meeting & Expo 

acontece de 4 a 7 de junho em 
Boston, EUA. O evento é con-
siderado o maior do mundo na 
área de endocrinologia. Todos os 
anos, são apresentados mais de 
2500 trabalhos, além de compar-
tilhamento de ideias, pesquisas 
e networking com mais de 7 mil 
médicos pesquisadores e que 
trabalham com atendimento de 
pacientes.

Já são aceitas inscrições on-
line e com desconto. Também 
é possível inscrever trabalhos 
para apresentação oral e para a 
exposição de pôsteres. Mais in-
formações podem ser vistas no 
site http://www.endo-society.
org/endo2011/ c
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Momentos do ALAD 2010
Por Carolina Coral, de Santiago

O XIV Congresso ALAD 
2010 ocorreu em Santiago 

do Chile de 7 a 11 de novembro, no 
Espaço Riesco, contando com apro-
ximadamente 2.250 participantes de 
toda América Latina, entre eles 220 
representantes do Brasil. O Dr. Ruy 
Lyra, presidente da Comissão de 
Comunicação da SBEM, foi um dos 
representantes da entidade. O presi-
dente da SBD, Dr. Saulo Cavalcanti, e 
os vices Dr. Balduíno Tschiedel e Dr. 
Walter José Minicucci também esti-
veram presentes. 

Segundo o Dr. Saulo, o Brasil 
teve uma importante participação 
no evento, não só pelo número de 
inscritos, como pela qualidade dos 
palestrantes. Entre os speakers bra-
sileiros estavam: Dr. Carlos Negrato, 
Dr. Sérgio Dib, Dra. Marilia de Brito 
Gomes, Dr. Marcos Tambascia, Dr. 
Mario Saad, Dr. Antonio Chacra, Dr. 
Antonio Carlos Lerário, Dr. Edgard 
Niclewicz e Dr. Bruno Geloneze.

A secretária executiva do Con-
gresso, a chilena, Dra. Carmen Gloria 
Aylwin, ressaltou que os objetivos al-
cançados ultrapassaram as expecta-
tivas. Ela acredita que o evento tenha 
sido uma ótima oportunidade para 
que Chile e Brasil estreitem os laços 
na luta contra o diabetes. 

O presidente do congresso da 
ALAD 2010, o mexicano Juan Rosas 
Guzmán, realizou uma palestra so-
bre atual estado do diabetes na 
América Latina. Nela, ele comentou 
que todos os países latinos estão 
sofrendo com as mudanças nos 
costumes culturais. Outro fator pre-
ocupante é o aumento do diabetes 
não somente nas populações urba-
nas como também nas rurais lati-
nas, assim como nas populações 
indígenas. 

Controle da Pandemia Mundial –
Em outra palestra, o assessor da 
diretoria do Colégio Americano de 
Endocrinologia, Jaime Davidson, 
destacou a importância em criar re-
soluções mundiais para o diabetes. 
Segundo o Dr. Jaime, o papel que 
os governos e suas políticas públi-
cas de saúde desempenharão são 
fundamentais, pois na maioria dos 
países são os próprios governos que 
ajudam a financiar o tratamento e 
os medicamentos para a população 
carente e sem recursos. 

Na América Latina a expectativa 
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e subdesenvolvidos. Para tentar 
romper este padrão, uma comis-
são de médicos de diversos países 
latino-americanos, no qual o Dr. 
Davison faz parte, está criando pla-
nos de saúde para os governos que 
se serão entregues à Organização 
Panamericana de Saúde (OPS). 

Dicas Básicas e Eficientes – Em um 
dos Simpósios do ALAD 2010 o 
tema abordado foi “Otimizando a 
administração da insulina”. De um 
modo muito dinâmico, os douto-
res Kenneth Strauss, dos Estados 
Unidos, e Sergio Zúñiga, do México, 
deram dicas que servem, também, 
aos próprios pacientes diabéticos. 

O Dr. Strauss expôs dados como 
o de que 87% de pessoas com dia-
betes no mundo injetam insulina 
por meio de seringas, devido, prin-
cipalmente, ao baixo custo. Outro 
dado apresentado foi que 48% dos 
pacientes que aplicam insulina so-
frem de lipohipertrofia, considerado 
um ponto negativo para o tratamen-
to. O médico recomendou que seja 
ensinado aos pacientes o rodízio de 
aplicação.

Novo presidente da ALAD – No dia 
10 de novembro, iniciou o manda-
to do novo presidente da ALAD, o 
colombiano, Ivan Dario Sierra. O 
novo presidente já tem um desafio 
na nova gestão que é aumentar o 
número de associados da ALAD. O 
aprimoramento da revista científica 
da ALAD e criação de boletins in-
formativos online são algumas das 
novas medidas, assim como promo-
ver cursos presenciais de atenção 
primária aos novos profissionais. 
Através dessas ações, melhorar o 
contato direto com eles, para que 
desse modo eles tenham ainda mais 
conhecimento sobre a entidade. c

para 2050 é de um crescimento de 
100% no número de pacientes dia-
béticos no México. No país, o dia-
betes é a primeira causa de morte 
entre mulheres e a segunda entre os 
homens; nos Estados Unidos exis-
tem aproximadamente 25 milhões 
de pacientes diabéticos e nos países 
asiáticos este número também está 
crescendo. 

Ainda na apresentação do Dr. 
Davidson, foi exposta a desigual-
dade no tratamento do diabe-
tes entre países desenvolvidos 
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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

Fevereiro de 2011

•	 4th International Advanced 
Technologies and Treatment for 
Diabetes Conference (ATTD 2011) 
Data: 16 a 19
Local: Londres, Inglaterra
Informações: www2.kenes.com/attd/pages/
home.aspx 

•	 2nd International Congress on 
Abdominal Obesity
Data: 24 a 26
Local: Buenos Aires, Argentina
Informações: www.cardiometabolic-risk.org

•	 International Conference on 
Prehypertension and Cardio-Metabolic 
Syndrome
Data: 24 a 27
Local: Vienna, Áustria
Informações: www.prehypertension.org

Março de 2011

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

Abril de 2011

•	 4th International Congress on Prediabetes 
and the Metabolic Syndrome
Data: 5 a 8
Local: Madrid, Espanha
Informações: www.kenes.com/prediabetes

•	 DiabeteSul 2011
Data: 9 e 10
Local: Porto Alegre, RS
Informações: Grow-up Eventos, 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/

Maio de 2011

•	 EASD Islet Study Group Symposium
Data: 08 a 11
Local: Natal, RN
Informações: www.eventus.com.br/islet2011

•	 14º Congresso Brasileiro de Obesidade 
e Síndrome Metabólica
Data: 25 a 28 de Maio
Local: São Paulo, SP
Informações: www.abeso.org.br e abeso@
eventus.com.br

•	 European Congress on Obesity
Data: 25 a 28
Local: Istambul, Turquia
Informações: www.eco2011.org

Junho de 2011

•	 ENDO 2011: 93rd Annual Meeting of the 
Endocrine Society
Data: 4 a 7 
Local: Boston, EUA 
Informações: www.endo-society.org/endo2011/ 

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

•	 EndoRecife 2011
Data: 30 de junho a 2 de julho
Local: Porto de Galinhas, PE
Informações: www.endocrinologiape.com.br / 
Tel.: (81) 3423-1300

Julho de 2011

•	 EndoSul 2011
Data: 7 a 9
Local: Florianópolis, SC
Informações: www.endosul2011.com.br / 
Tel.:(51) 3384 - 8251

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

•	 IV Congresso Brasileiro de Atualização 
em Endocrinologia e Metabologia 
(CBAEM) / X Congresso Paulista de 
Endocrinologia e Metabolismo (COPEM)
Data: 25 a 27
Local: Centro de Convenções Frei Caneca - 
São Paulo, SP
Informações: Tel.: (11) 3044-1339 / 3849-
0099

Setembro de 2011

•	 EASD Annual Meeting 2011
Data: 12 a 16 
Local: Lisboa, Portugal
Informações: www.easd2011-lisbon.org

Outubro de 2011

•	 XVIII Congresso da Sociedade 
Brasileira de Diabetes
Data: 19 a 22
Local: Centro de Convenções Ulysses Guima-
rães, Brasília, DF
Informações: www.diabetes2011.com.br
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