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LEIA MAIS

A SBEM que Queremos

m A III Oficina de Trabalho aconteceu em março e reuniu os novos nomes que
assumem a SBEM em 2011. A reunião, que durou um dia inteiro, foi dividida
em dois momentos, sendo a primeira parte para avaliação da gestão e
projetos e a segunda, na parte da tarde, com os grupos discutindo e propondo
novas metas de trabalho.
Pág. 8 a 12

m Nova Diretoria
O Dr. Airton Golbert (RS) assume, oficialmente, a presidência da SBEM em
evento no Rio de Janeiro, que reuniu
cerca de 250 convidados. A nova
diretoria contará com o trabalho da
seguinte equipe: Dra. Marise Lazaretti (SP), Dr. Josivan Lima (RN), Dr.
Henrique Suplicy (PR), Dra. Rosane
Kupfer (RJ) e Dr. Luiz Griz (PE). Um dos
momentos emocionantes da cerimônia de posseficou por conta das homenagens a especialistas que fazem parte
da história da entidade.
Pág. 7

m CBAEM / COPEM
A data do do Congresso Brasileiro de Atualização em Endocrinologia e Metabologia está
se aproximando. O evento
será realizado em conjunto
com o Congresso Paulista de
Endocrinologia e Metabologia. Fique atento às novidades.
Pág. 4
m Anorexígenos
E o debate entre Anvisa e os
especialistas não chegou ao
fim. Veja os últimos acontecimentos e a participação
da SBEM na audiência na
Câmara dos Deputados transmitida, em tempo real, pelo
site da SBEM
Pág. 2
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m Encontro Informal
Um bate papo na sede da
SBEM, no Rio de Janeiro, entre
o atual presidente, Dr. Airton
Golbert, e o ex-presidente, Dr.
Ricardo Meirelles, foi um dos
momentos da transição das
diretorias. Os especialistas
falaram sobre a continuidade
da filosofia de trabalho.
Pág. 6

Dr. Airton no comando da reunião

Dr. Airton Golbert e Dr. Ricardo Meirelles
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O Dr. Ricardo Meirelles (à esq.) representou a SBEM.
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Anorexígenos em Pauta na Câmara dos Deputados
MM Por Pablo de Moraes, de Brasília

N

o dia 5 de abril, a Sociedade
Brasileira de Endocrinologia
e Metabologia participou de mais
uma etapa das discussões sobre a
proposta da Anvisa de suspensão
de venda de medicamentos emagrecedores (sibutramina e os anorexígenos anfepramona, femproporex e mazindol). Representada pelo
Dr. Ricardo Meirelles, presidente da
Comissão de Comunicação Social,
mais uma vez, a SBEM defendeu a
manutenção dos produtos no mercado e demonstrou, através de dados científicos e frases da própria
Nota Técnica da Anvisa, que as substâncias são eficazes e seguras.
A Audiência Pública aconteceu
na Câmara dos Deputados, em Brasília, e o debate, proposto pelas deputadas Alice Portugal e Jô Moraes,
contou com a participação da chefe
do Nuvig da Anvisa, Maria Eugênia
Cury; do Dr. Henrique Batista e Silva,
secretário-geral do Conselho Federal de Medicina; e Ivan da Gama Teixeira, diretor-técnico da Anfarmag
(Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais).
A primeira a falar foi Maria Eugênia Cury, que defendeu a posição
da Anvisa, apresentando os dados
da Nota Técnica, do estudo SCOUT
e alguns números referentes à comercialização dos emagrecedores,
industrializados e manipulados.
Logo em seguida, Dr. Ricardo
Meirelles rebateu as colocações,
afirmando que a pequena perda
de peso constatada pelo SCOUT já
pode ser considerada suficiente para
diminuir o risco de desenvolvimento
de outras doenças, como diabetes,
problemas cardiovasculares e hipertensão. “A perda de peso é eficaz quando é maior ou igual a 1% ao

Fotos: Arquivo DC Press

no 81 - maio de 2011

2

Drs. Josivan Lima e Amelio de Godoy-Matos assistem à Audiência.

Diversos especialistas presentes a plenária em Brasília

mês ou pelo menos 5% em três a seis
meses. Vale lembrar que o tratamento da obesidade não objetiva levar
o obeso a seu peso ideal e sim na
redução para evitar o aparecimento
de comorbidades”, disse o especialista. De acordo com o Dr. Ricardo,
existe, por parte da Anvisa, um erro
de interpretação dos dados. “No
SCOUT, foi dado sibutramina às pessoas com contraindicações ao medicamento. É o mesmo que darmos
ácido acetilsalicílico para pacientes
com dengue”, exemplificou.
O diretor técnico da Anfarmag,
Ivan da Gama Teixeira, foi o terceiro
a falar e se colocou a favor da manutenção dos emagrecedores. “O
cancelamento pode fazer com que
as pessoas corram para o mercado
negro e ilícito, expondo os usuários
a situações sem controle médico e
farmacêutico, o que aumenta o risco”, afirmou.
Representando o Conselho Federal de Medicina, o Dr. Henrique Batista e Silva afirmou que o Código de
Ética Médica deveria ser discutido
na prescrição, e não mais eficácia
e segurança. “Já foi provado que
esses medicamentos são eficazes
e seguros, quando bem prescritos”,
disse.
Deputados também debateram
o tema. A Deputada Alice Portugal
afirmou que era preciso levar em
consideração a qualidade de vida do

obeso e questionou: “O que faremos
com os pacientes que ficarão sem os
medicamentos caso eles sejam suspensos?”. A Deputada Flávia Moraes
chamou a atenção para a dificuldade
da perda de peso. “Falar em dieta é
fácil, o difícil é fazê-la. Todo medicamento tem efeito colateral e se suspendêssemos todos os que podem
ser prejudiciais à saúde, muitos já
nem estariam à venda”, afirmou. No
debate, os parlamentares decidiram
criar uma Comissão para discutir o
assunto.
Internacional: A Discussão Continua –
No dia 12 de abril, a Anvisa decidiu,
em reunião da Diretoria Colegiada,
convidar a FDA e a Agência Europeia para discutirem o assunto. De
acordo com Dr. Ricardo Meirelles,
a proposta é válida, desde que seja
ampla e permita a participação de
todos os envolvidos. “Esse debate
não pode ser feito da forma unilateral, como foi a elaboração da Nota
Técnica. Nossos especialistas devem ter a oportunidade de apresentar suas considerações, embasadas
cientificamente”, afirma. “Devemos
saber, também, quais serão os critérios utilizados para a decisão final.
Se for uma simples votação, não fará
sentido, pois eles podem convidar o
número que quiserem e privilegiar
os que apoiam a posição da Câmara
Técnica”, finaliza. c
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CBAEM/COPEM: Expectativa de Ótimo Público

A

cidade de São Paulo receberá,
em agosto, o principal evento da SBEM do ano: o IV Congresso
Brasileiro de Atualização em Endocrinologia e Metabologia (CBAEM)
que, nesta edição, acontece paralelamente ao IX Congresso Paulista de
Endocrinologia e Metabologia (COPEM). Presididos pela Dra. Margaret
de Castro, os Congressos serão realizados entre os dias 24 e 27, no Centro
de Convenções Frei Caneca, no bairro
Bela Vista.

O Centro de Convenções – Por estar
localizado dentro do Shopping Frei
Caneca, o Centro de Convenções
oferece aos participantes do CBAEM/COPEM, além de toda infraestrutura de um grande evento, uma
ótima opção de lojas, restaurantes,
teatro e cinema. O local, próximo das
duas importantes avenidas, Paulista e 9 de Julho, possui 6.500m² e é
equipado com salas feitas para acomodar de 50 a 2 mil pessoas simultaneamente, além de um auditório
principal com 600 lugares.
O Centro disponibiliza linhas telefônicas e wi-fi para o acesso à Internet.
Inscrições Abertas – A primeira data
limite para inscrições com desconto
terminou, como foi noticiado no site
da SBEM e através de boletins eletrônicos. Até o dia 30 de junho, os
preços:
Estudantes/residentes/pós-graduando

R$260,00

Sócios quites da SBEM,
SBD, SOBEMON, ABESO,
SBCM

R$520,00

Não sócios

R$780,00

Curso Pré Congresso

R$50,00

Após o dia 30 de junho até o
evento: estudantes/residentes/pós-
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A cidade de São Paulo foi o local escolhido para sediar o CBAEM 2011

-graduandos – R $ 370,00; sócios
R$740,00; e não sócios R$1.110,00.
Atenção: A capacidade máxima
do Centro de Convenções é de 2 mil
pessoas. Se o evento atingir esse
número, as inscrições serão encerradas. Até o fechamento desta edição,
cerca de 300 pessoas já haviam feito
o cadastro online. Caso o participante desista de ir ao evento, pode-se
solicitar a devolução de uma parte
da taxa de inscrição: até 30 de maio
- 70%; e até 30 de junho - 50%.
Trabalhos Científicos – O prazo final
para entrega de trabalhos científicos
foi dia 10 de maio. Segundo a Dra.
Margaret de Castro, os melhores
temas serão discutidos, através de
palestras, onde serão apresentados
os avanços científicos dos temas.
Programação Científica e Social –

Todos os convidados internacionais
já estão com presença confirmada. A
programação do evento será aberta
com a Prova de Título de Especialista da SBEM. Além disso, o primeiro
dia vai disponibilizar, também, dois
cursos pré-congresso, com os assuntos: Metabolismo Ósseo - Como
Interpretar a Densitometria Óssea e
Biologia e Genética Molecular para
o Clínico. Na grade científica, também estão incluídos 15 simpósios,
que abordarão assuntos como: Endocrinologia Feminina e Andrologia, Obesidade, Tireoide, Adrenal,
Endocrinologia Pediátrica, Tumores
Endócrinos, Dislipidemia, Cirurgia
Bariátrica, entre outros.
Para mais informações sobre o
evento, acesse: www.eventus.com.
br/endocrino2011, envie e-mail para:
endocrino2011@eventus.com.br ou
ligue para o telefone (11) 3361-3056 c
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TEEM 2011

F

oi publicado no site da SBEM o
edital para a prova de obtenção
do Título de Especialista em Endocrinologia e Metabologia 2011 (TEEM).
O concurso será realizado em duas
provas: uma prática, de caráter eliminatório, e uma prova escrita, marcada para o dia 24 de agosto, durante
o CBAEM, em São Paulo.
Sócios quites da SBEM ou da
AMB pagam preço diferenciado na
inscrição: R$ 150. Não sócios pagam
R$ 400. Mais informações podem
ser obtidas na secretaria da SBEM
Nacional através do e-mail sbem@
endocrino.org.br.

Cadastro Online

P

ara facilitar o contato com os
sócios e implementar um aplicativo para pagamento online das
anuidades, a SBEM Nacional está
passando por um processo de unificação de seu cadastro. Desta forma,
é necessário que seus associados
estejam com todos os dados atualizados e preenchidos corretamente.
Os que não estiverem com os dados
completos, terão seu acesso à Área
Científica bloqueado.
Para reativar o acesso, o associado deve solicitar nova senha na Área
Científica do site e atualizar todos
os dados. Associados quites com
a entidade e com dados cadastrais
completos têm acesso exclusivo
ao programa de Educação Médica
Continuada da SBEM, composto de
apresentações de palestras, resumos de artigos, revistas científicas

completas (assinadas pela Sociedade), comunicados exclusivos, atas e
relatórios.

SBEM na Câmara

E

stá disponível, no site da SBEM
Nacional e no Canal da Sociedade
no Youtube (www.youtube.com/sbemnac), o vídeo com a apresentação
do Dr. Ricardo Meirelles, presidente
da Comissão de Comunicação Social,
durante Audiência Pública na Câmara
dos Deputados. A reunião aconteceu
no início de abril, em Brasília e teve
como objetivo discutir a proposta da
Anvisa de cancelar o registro dos medicamentos anorexígenos.

Videoconferências Online

C

om objetivo de promover a atualização de seus sócios, a nova
gestão SBEM Nacional continuará
promovendo a realização dos Webmeetings. A reunião online é direcionada apenas a associados quites da
SBEM e, para assistir, é necessário o
acesso a Área Científica do site, no
dia e horário marcados. Durante a
palestra, é possível o envio de perguntas em tempo real.
No dia 3 de maio, o tema “Vitamina D – do Laboratório ao Consumo” foi apresentado pela Dra. Marise Lazaretti e pelo Dr. José Gilberto
Vieira. No dia 24 de maio, será a vez
das doutoras Dolores Pardini e Rita
Weiss falarem sobre o tema “Irregularidade Menstrual”. Os eventos online são avisados através dos boletins eletrônicos e chamadas na capa
do site da SBEM.

Manual de identidade

A

SBEM relembra aos associados
que está disponível para con-
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sulta e download o Manual de Identidade Corporativa da Sociedade. O
guia é o conjunto de instruções para
aplicação dos símbolos e logotipos
da SBEM e detalha 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 após
autorização oficial.

Arquivos Brasileiros

E

stá disponível o Volume 55, Número 2, dos Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia (ABE&M), referente ao mês de
março de 2011. Como tem sido feito
regularmente, todos os associados
com o cadastro atualizado receberam o informe com a nova publicação. Para conferir os novos textos,
acesse o site www.abem-sbem.org.
br. Edições anteriores também estão
disponíveis.

Exame dos Pés

A

SBEM publicou, em seu site,
uma enquete direcionada às
pessoas com diabetes sobre o exame dos pés durante uma consulta
com um endocrinologista. Até o fechamento desta edição da Folha da
SBEM, a grande maioria dos pacientes (54,9%) afirmou que seu médico
não examina seus pés. 19,4% que
afirmaram que têm os pés examinados toda consulta, 8,4% disseram
que são examinados a cada seis
meses, 9,2% ocasionalmente e 8,1%
apenas uma vez por ano. c
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Futuro e Retrospecto da SBEM
D
epois dos encontros oficiais, a
Folha da SBEM registrou um
encontro entre os doutores Airton
Golbert e Ricardo Meirelles, na sede
da Nacional. O bate papo, no Rio de
Janeiro, foi uma espécie de balanço
das duas diretorias.
Nosso dia a dia...
Dr. Airton: Eu era vice-presidente
da diretoria anterior e participo da
SBEM há muitos anos e poder dar
continuidade a um trabalho é muito
bom. Sabemos que muita coisa andou e não só na administração, mas
em relação a levantamento de dados
nacionais. Além disso, outro ponto
que não deixamos e continuará na
minha gestão é a preocupação com
a formação do endocrinologista. No
site da SBEM já criamos mecanismos
capazes de avaliação dos nossos Serviços de Endocrinologia.
Coloquei bem no meu discurso
de posse, a SBEM precisa defender
o endocrinologista. Vamos continuar
trabalhando nisso. Ricardo tem sido
nosso porta voz. Pensamos da mesma forma, não é?
Dr. Ricardo: Quando te convidei para
ser meu vice-presidente é porque havia uma identidade de pensamentos.
Essa continuidade, pra mim, é extremamente prazerosa, já que é muito
bom saber que temos por perto uma
pessoa com quem trabalhamos por
dois anos. Nosso contato era semana.
Sem falar nas inúmeras vezes que trocamos ideias e tomamos decisões em
conjunto. Nesse momento de transição lembro do Luiz Cesar (Póvoa) que
usa muito uma expressão que combina com essa situação: Muda o diretor, mas não muda a direção. Mudou
a diretoria, entretanto não mudou o
conceito de que temos da SBEM.
Sei que muita coisa teve que mu-

dar durante a minha gestão porque,
pela primeira vez, a SBEM teve uma
diretoria independente e com representantes de vários estados. Era preciso profissionalizar mais e focamos
muito nisso. Atualizamos e criamos
um sistema para unificar o cadastro
nacional dos sócios, de forma que as
Regionais pudessem usar o mesmo
sistema, e a cobrança da anuidade
está centralizada.
Saber que a SBEM está nas suas
mãos me deixa muito tranquilo até
para voltar a assumir a posição de
presidente da Comissão de Comunicação Social. Que é uma interface da
SBEM com os sócios e o público.
Dr. Airton: Como você disse e está
certíssimo, a ideia é que as coisas
possam andar sem as pessoas, pois
são elas que precisam permanecer. A
SBEM, como falei na posse, mudou
muito suas características da que
foi fundada há quase 60 anos. Era
uma Sociedade que visava somente
a atualização. Lógico que continuamos com esse propósito, mas temos,
hoje, ações para beneficiar a atuação
dos nossos endocrinologistas. Precisamos ter uma ação política. E a
comprovação disso é que temos sido
chamados à Brasília para discutir vários assuntos importantíssimos. Isso
é uma enorme responsabilidade, que
vai refletir no dia-a-dia dos nossos
associados.
Dr. Ricardo: Como o Airton colocou
temos que ter uma posição política.
Viver é um ato político. Outro aspecto fundamental é o ético. Quando
assumi a presidência tinha como
meta ajudar a SBEM a ser capaz de
assumir o papel múltiplo de uma entidade, mostrar a importância do especialista e representar politicamente
nossos endocrinologistas em várias
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Reunião entre Dr. Airton Golbert e Dr. Ricardo Meirelles na SBEM

instâncias. Precisamos preservar e
cuidar desse setor. Manter os sócios
atualizados cientificamente é mais
uma tarefa da SBEM. Para tudo isso
é preciso ter uma infra-estrutura bem
montada. Uma Sociedade assim reflete suas ações de forma positiva
junto ao público. Temos que ter fachada, interior e alicerce.
E os Próximos Anos?
Dr. Airton: O futuro... vai ser difícil
falar de todos os projetos, mas um
deles - e que já começou - é o credenciamento dos Serviços de Endocrinologia. A criação aconteceu recentemente e agora temos que implementar rapidamente. Outro ponto é
a divulgação das palestras realizadas
no Congresso Brasileiro, que nunca
aconteceu antes. Foi uma inovação,
em que fiz parte da organização, com
o apoio da Nacional.
A área científica da SBEM com os
webmeetings e as revistas científicas, além do projeto sobre acesso ao
portal CAPES , são alguns dos nossos principais objetivos. Nossa ideia
é que haja um diferencial para ser
sócio da SBEM. A nova forma de pagamento online poderá ser também
um facilitador para o pagamento das
anuidades. Agora, será mais fácil e
rápido detectar quem está em dia ou
não com a anuidade da SBEM.
Ricardo, sei o que aprendi com
você e pode ter certeza que vou seguir contanto com o seu apoio e repito o que disse no meu discurso sobre
seu trabalho que foi afetivo e efetivo.
Vamos em frente. c
@ O bate papo foi
longo e você pode
ler na íntegra no
site da SBEM.
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Uma Noite de Boas Vindas
D
epois de um dia inteiro de reuniões e planejamento para
2011/2012, era a hora de apresentar oficialmente a nova diretoria da
SBEM Nacional. No dia 19 de março, por volta das oito da noite, o Dr.
Airton Golbert e sua diretoria – Dra.
Marise Lazaretti Castro, Dr. Josivan
Lima, Dr. Henrique Suplicy, Dra. Rosane Kupfer e Dr. Luiz Guiz – assumiram
a entidade até 2012.
A cerimônia combinou a seriedade que um momento como a posse
exige, com o carinho e confraternização de um grupo que já se conhece
há tanto tempo.
A mesa da posse contou com
parte dos membros das duas diretorias – 2009-2010 / 2011-2012 – e na
plateia convidados e familiares. O
Dr. Ricardo Meirelles, que deixou a
presidência da SBEM, foi o primeiro
a falar. Antes de fazer um balanço do
trabalho nos últimos dois anos, ele
fez questão de agradecer as famílias
dos membros da diretoria, entregando flores às esposas e para a Dra.
Adriana Costa e Forti, única mulher
da gestão da Nacional.

“Na hora de fazer o retrospecto,
senti que valeu a pena”, disse o ex-presidente. Um resumo com suas
principais ações está na reportagem
da página 6 e na cobertura da III Oficina – SBEM que queremos”, na página 8 e também no site da SBEM.
Dr. Ricardo mencionou um pouco de
cada área de trabalho, das reuniões
online todas as quartas-feiras, passando pelas campanhas, webmeetings até mencionando a entrada da
SBEM nas redes sociais. “Acho que
agora comecei a entender o Twitter”,
brincou o ex-presidente.
Após o discurso, diversos especialistas, que fazem parte da história
da entidade, foram homenageados
pela SBEM. Os doutores Dr. Bernardo Leo Wajchenberg, Dr. Raul Farias
Junior, Dr. Walter Bloise, Dr. Renato
Esteves e Dr. Henry Wolf receberam
o carinho e reconhecimento da Sociedade.
Após as homenagens era hora
do momento principal da cerimônia, onde o Dr. Ricardo Meirelles
deu posse ao novo presidente – Dr.
Airton Golbert e toda sua diretoria.

7

Em seguida, foi a vez do Dr. Airton
comunicar, oficialmente, a posse de
todos os novos representantes dos
Departamentos, Comissões e Regionais da SBEM.
“Há 35 anos sou sócio da SBEM,
que é a terceira maior Sociedade de
endocrinologistas do mundo. E, por
ser a SBEM tão grande e importante,
assumir sua presidência é tarefa de
muita responsabilidade. Pretendo
fazê-lo utilizando experiências societárias que vim adquirindo ao longo
do tempo”. Dessa forma, mostrando compromisso e responsabilidade
que terá pela frente, o Dr. Airton Golbert iniciou seu discurso de posse.
Entre os pontos destacados pelo
novo presidente estão a valorização
do especialista, do TEEM e da entidade. O discurso e suas posições para a
nova gestão estão, na íntegra, no site
da SBEM e também no seu primeiro
editorial, nesta edição da Folha da
SBEM.
A noite terminou com um jantar
de confraternização e, como não
poderia deixar de ser, com música e
clima de festa. c
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III Oficina: Pelos Rumos da SBEM
S

ugestões, debates e relatórios
marcaram a terceira edição da
Oficina de Trabalho - A SBEM que
Queremos, realizada no dia 19 de
março, no Hotel Windsor Barra, no
Rio de Janeiro. A reunião, que vem
acontecendo anualmente, contou
com a participação dos membros
da nova Diretoria, presidida pelo Dr.
Airton Golbert; presidentes de Regionais; Departamentos; e Comissões. A
proposta do encontro é apresentar a
nova diretoria eleita para 2011/2012,
discutir os rumos da SBEM nos próximos anos e falar sobre as atividades
da gestão.
Relatório de Atividades – A abertura da
reunião foi feita pelo presidente da
Sociedade 2009/2010, Dr. Ricardo
Meirelles, que explicou como seriam
conduzidos os trabalhos. Logo em
seguida, foi apresentado o relatório
de atividades, lembrando que era a
primeira diretoria composta por integrantes de vários estados, o que
era encarado como um desafio. O
especialista chamou a atenção para
as reuniões de diretoria online, em
salas de chat, consideradas por ele
como um importante avanço na comunicação da entidade e economia.
Na sequência, Dr. Ricardo falou sobre o programa de Educação
Médica Continuada e a intenção da
SBEM em permanecer investindo
neste setor. “Tivemos um total de
35 webmeetings, 13 em 2009, 21 em
2010 e um no início de 2011. As aulas
online são importantes e os presidentes das Regionais devem estimular seus associados a participarem
delas”, comentou.
Maior Presença e Atuação da Sociedade – A valorização da especialidade,
com a distribuição de folhetos explicativos sobre as áreas de atuação

Foto: Celso Pupo
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Dr. Ricardo e Dr. Airton durante um intervalo da III Oficina

do endocrinologista e a confecção
de pins; a presença nas reuniões do
CFM, AMB e Associações Médicas
Filiadas; e a participação em eventos
das Sociedades Irmãs (SBD e ABESO) também foram pontos destacados.
Fazendo um balanço das atividades realizadas, o Dr. Ricardo citou
as reuniões no Ministério da Saúde
e Anvisa, contra o cancelamento da
venda de medicamentos anorexígenos no Brasil e destacou, também, o
posicionamento da SBEM sobre as
novas técnicas da cirurgia bariátrica,
defendendo a necessidade de estudos e pesquisa clínica, com orientação do endocrinologista.
A definição de hierarquia para
eventos foi lembrada pelo especialista: “Há cerca de um ano, a SBEM
atua na divulgação de eventos utilizando um critério. Em primeiro lugar estão os congressos brasileiros
(como o CBEM e CBAEM), seguidos
pelos eventos de departamentos;
depois atividades de grupos de Regionais; das Regionais; e demais tipos de eventos”, explicou.
O pagamento das anuidades,
através de um sistema online (Pag-

Seguro); o Curso de Ultrassonografia de Tireoide e Paratireoide, com
inscrições via PagSeguro; o projeto
de lei para a instituição do Dia do Endocrinologista; o Trabalho da Comissão de Estatutos para a Reforma Estatutária; e a participação da SBEM
na Semana Internacional da Tireoide
também foram mencionados.

Mesas de Trabalho
Conduzidas pelo atual presidente da
SBEM, Dr. Airton Golbert, foi dado
início à segunda parte da Oficina:
as mesas de trabalho. Os grupos foram divididos entre presidentes de
Regionais, de Comissões e de Departamentos, que tiveram uma hora
e meia para discussão de sugestões
para a Sociedade e, depois, mais
uma hora e meia para a apresentação das propostas.
Entre os temas levantados estiveram: divulgação do nome da Sociedade, parceria entre as Regionais,
a prova do TEEM, resgate de associados, maior divulgação das campanhas nacionais para as Regionais,
entre outros.
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Comissões, Departamentos e Regionais
D
urante a posse dos novos membros, a equipe de reportagem
da Folha da SBEM conversou com os
representantes dos novos Departamentos, Comissões e Regionais. Confira os planos de cada uma deles para
o biênio 2011/2012.

Projetos das Comissões
Comissão de Campanhas em Endocrinologia - Dra. Adriana Forti (presidente) Nosso primeiro objetivo é trabalhar
em parceria com os Departamentos
Científicos, já que o conteúdo das nossas campanhas deve estar sempre de
acordo com eles. Temos algumas atividades pré-definidas para este ano:
Dia Mundial do Diabetes, em parceria
com a SBD; Valorização do Endocrinologista; Osteoporose; e Uso de Anabolizante.
Comissão Científica – Dra. Marise Lazaretti Castro (presidente) – Entraremos
em contato com todos os presidentes
dos Departamentos e Regionais da
SBEM para solicitar a programação
já definida para os próximos anos.
Nosso objetivo será criar um calendário comum, que facilite a administração das atividades, e divulgá-las
em nossos órgãos de comunicação.
Outra proposta é a ampliação, a nível
nacional, do Fórum de Discussão sobre Desreguladores Endócrinos, utilizando a ideia da SBEM-SP.
Comissão de Comunicação Social – Dr. Ricardo Meirelles (presidente) - Além
de manter os sócios bem informados, divulgando notícias que sejam
de interesse dos endocrinologistas,
pretendemos aumentar ainda mais a
publicação de matérias que possam
ser de interesse público, esclarecendo sobre as doenças endócrinas.
Também consideramos importan-

te informar os posicionamentos da
SBEM, especialmente nos assuntos
controversos. Aprimorar cada vez
mais os recursos jornalísticos, com
inclusão de vídeos nas reportagens
e outras matérias, como já tem sido
feito, é outro objetivo da CCS.

Comissão de Educação Médica Continuada - Dr. Dalisbor Silva (presidente) - A
ideia da Comissão é manter os webmeetings, pensando, talvez, em uma
mudança no formato para ficar mais
interativo. Discutimos, também, a
possibilidade de ampliar a disposição
dessas videconferências para os estudantes de pós-graduação em Endocrinologia. Manteremos, também, as
revistas internacionais para associados, que têm um acesso importante.
Comissão de Estatutos, Regimentos e
Normas - Dr. Ruy Lyra (presidente) - O
plano da Comissão é ficar atento a
possíveis sugestões de mudanças no
estatuto, visando dar mais agilidade
à Sociedade, embora tenha sido feita
uma modificação recente. Havendo
necessidade, submeteremos aos sócios eventuais novas sugestões.
Comissão de Ética e Defesa Profissional - Dr.
João Modesto (corregedor) - Nossa
Comissão fará contatos com as Regionais para verificar como estão os
exercícios profissionais e se tudo está
sendo feito com a devida ética moral e
profissional junto aos pacientes. Nos
casos onde forem observadas infrações na conduta médica, será aplicado
o estatuto da SBEM, com devida denúncia, e encaminhado ao CRM Regional para que o processo siga adiante.
Comissão de História da Endocrinologia Dr. Luiz Póvoa (presidente) - Sou de
antigas gestões, um dos fundadores
da SBEM, e está nos nossos trabalhos

manter vivas as experiências da Endocrinologia. Sabemos que a História
não para e, a cada momento, temos
um fato novo a incluir. Manter isso na
memória valoriza muito nossa especialidade e nos ajuda a crescer.
Comissão Internacional - Dr. César Boguszewski (membro) - Vamos trabalhar os programas de relacionamento
da SBEM com as sociedades internacionais e aumentar a divulgação de
alguns programas, entre eles o International Scholar Program. Também
está sendo discutido o desligamento
da SBEM da Federação Internacional,
onde provavelmente deve ser necessário um trabalho diplomático.
Comissão de Normas - Dr. Eduardo Dias
(vice-presidente) - Como é uma Comissão nova, nesses dois primeiros
anos vamos avaliar a melhor forma
de atuar, consultando Comissões de
outras especialidades, já em atividade. Creio que nosso objetivo seja certificar produtos, como, por exemplo,
qual é indicado para a pessoa com
diabetes, estabelecendo normas específicas, etc.
Comissão de Pesquisa - Dr. Freddy Eliaschewitz (presidente) - Pretendemos
discutir com o novo Secretário de
Ciência e Tecnologia do Ministério
da Saúde as medidas que podem ser
tomadas para agilizar o processo regulatório da pesquisa clínica no país.
Elaboramos, também, um documento em conjunto com a Associação de
Centros de Pesquisa do Brasil, Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica e representantes de diversas
instituições de pesquisa para ser discutido no âmbito do Ministério da Saúde e da Frente Parlamentar da Saúde.
Comissão Projetos Diretrizes - Dr. Luiz
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Claudio Castro (presidente) - Nosso
objetivo é levar conhecimento a todos
os médicos do Brasil, independente
deles conseguirem participar ou não
de grandes atividades científicas,
para que eles possam ter ajuda dessas
diretrizes na hora de conduzir casos e
fazerem diagnósticos. Queremos elevar o conhecimento do médico para
que possa desenvolver uma medicina
de qualidade, respeitando sempre a
individualidade do paciente.
Comissão TEEM - Francisco Bandeira
(presidente) – Na gestão anterior, implementamos mudanças importantes na prova do TEEM: propusemos
incluir no edital um prazo de 48 horas,
para aquelas pessoas que quiserem
entrar com algum recurso contra alguma questão; e o tempo da prova
aumentou meia hora, passando de
3h para 3h30. Destaco, também, o
recadastramento dos serviços credenciados, feito ano passado, e que
agora será refeito a cada cinco anos.
Realizaremos, também, visitas a alguns serviços que não estiverem em
sintonia com as normas de credenciamento.
Comissão de Valorização de Novas Lideranças - Dr. André Gustavo (presidente) - Uma de nossas propostas é fazer
uma entrevista com algum candidato
aprovado na Prova do TEEM, com o
objetivo de mostrar aos demais candidatos o que foi necessário estudar,
como ele fez para passar, etc. Continuaremos dando o suporte para o site e
pretendemos incentivar a participação de programas como o ISP.

Planos dos
Departamentos
da SBEM
Departamento de Endocrinologia Feminina
e Andrologia - Alexandre Hohl (presidente) - Reativaremos os sites do
Departamento, o feminina.org.br e o

andrologia.org.br, que recebiam um
grande número de visitas. Temos,
também, ideias de campanhas de mobilização e prevenção, como fizemos
sobre o uso de anabolizantes. Vamos
incentivar, também, a proposta de um
Pré-Congresso com os departamentos, antes do Congresso Brasileiro.
Departamento de Obesidade - Dra. Leila
Maria Araújo (vice-presidente) Nosso Departamento tem investido
bastante na regularização de Estatuto
da ABESO. Durante a gestão da Dra.
Rosana e dos demais colegas, preparamos uma diretriz que foi apresentada a Associação Brasileira de
Medicina, que embasa o uso das medicações no tratamento da obesidade. Estamos viabilizando, também,
uma campanha batizada de “A graça
infantil, não tem graça. A graça termina quando as doenças começam”.
Temos certeza que a prevenção é um
dos caminhos para diminuir a fre
quência de obesidade no país.
Departamento de Diabetes Mellitus - Dr.
Balduino Tschiedel (Diretor para
Captação de Recursos) – Precisamos
ter mais ação na área social e política da nação. A ideia é que o
Departamento tenha presença efetiva junto às Secretarias de Saúde
dos estados e dos principais municípios brasileiros. Acreditamos que se
a Sociedade Brasileira de Diabetes
(SBD) estiver dentro do corpo político, ela conseguirá mais recursos e
benefícios para o paciente diabético.
Departamento de Endocrinologia Pediátrica
- Dra. Ângela Maria Spínola (presidente) - “Pediatria em Ação” foi o título
que demos a nossa programação para
esse próximo biênio. A ideia é fazer
com que o Departamento se desenvolva cada vez mais, melhorando seu
entrosamento com as outras áreas e
levando o conhecimento para várias
áreas do Brasil. Entre outros projetos

estão os cursos de educação continuada e a criação de um site para discutirmos condutas e padronizá-las.
Departamento Dislipidemia e Aterosclerose
- Dra. Maria Teresa Zanella (presidente) – Continuaremos participando
da Educação Médica Continuada e
dos webmeetings, fazendo interface com a Cardiologia e Hipertensão.
Participar da elaboração de artigos
para o Pró-Endócrino sobre risco
cardiovascular, hipertensão, diabetes, obesidade e pró-cardio também
estão nos planos dessa nova gestão.
Pensamos, ainda, na organização de
um evento com vários departamentos
da própria Endocrinologia, cujo tema
principal seria “Endocrinologia no
Envelhecimento”.
Departamento de Neuroendocrinologia - Dr.
Manuel dos Santos Faria (presidente) O primeiro passo é dar sequência aos
trabalhos realizados pelas diretorias
anteriores e ampliar esses projetos de
acordo com o que a SBEM propõe, tendo em mente, sempre, a atualização e
educação médica.
Departamento de Tireoide – Dra. Laura
Ward (presidente) – Manteremos
o incentivo à pesquisa, através da
concessão de auxílio financeiro: o
edital de abertura para novos pedidos deverá ser publicado no final de
2011. As ações de Educação Médica
Continuada também prosseguem,
com palestras para médicos e público leigo em todo país. Além disso,
vamos focar as patologias da tireoide, divulgando suas consequências
durante a última semana de maio,
quando no mundo inteiro se celebra
a Thyroid Awareness Week e, em particular, durante o Dia Internacional da
Tireoide, em 25 de maio.
Departamento de Metabolismo Ósseo e
Mineral – Dr. João Lindolfo Borges
(presidente) – Entre os projetos, está a
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revisão das diretrizes já escritas, algumas já desatualizadas. Formaremos,
também, um banco de dados de sócios da SBEM que estejam interessados em metabolismo ósseo, além de
participarmos efetivamente do próximo CBAEM, com a realização de
um simpósio. Estaremos presentes,
também, no 4º BRADOO.
Endocrinologia Básica – Dra. Maria
Tereza Nunes (presidente) – Entre os
planos do Departamento estão a participação nas Reuniões Regionais e
Anuais da Federação das Sociedades
de Biologia Experimental (FeSBE), a
realização dos Encontros Anuais de
Endocrinologia Básica, nos moldes
citados anteriormente, em geral na
forma de atividades Pré-Congresso
e a participação na organização dos
Congressos da SBEM, propondo atividades de pesquisa translacional.
Iniciaremos, também, uma campanha
para adesão de novos sócios e atuaremos ativamente nas campanhas
promovidas pela SBEM.

As Metas das Regionais
SBEM – Alagoas – Dr. Arnaldo Mendonça
- Como somos uma Regional menor,
basicamente estamos buscando um
aumento em nossa visibilidade, não
apenas local, mas também nacional.
Para isso, atuaremos junto aos gestores estaduais e municipais e realizaremos alguns eventos locais, como
por exemplo, a Jornada Alagoana de
Endocrinologia.
SBEM – Amazonas – Dra. Yee Chen - Em
março, começamos a fazer Reuniões
Científicas, o que já se tornou uma rotina na nossa Regional. Embora não
tenhamos nenhum evento grande
neste ano, como foi o EndoAmazon no
ano passado, estamos planejando um
curso de atualização em diabetes, em
parceria com o município de Manaus.

SBEM – Bahia – Dr. Fábio Trujillo –
Daremos continuidade às ações integradas entre os serviços de endocrinologia, que acontecem mensalmente na Bahia. Manteremos o EndoBahia,
realizado a cada dois anos. Ainda em
2011, faremos um curso de emergências endócrinas, onde usaremos um
livro sobre o tema feito pela própria
Regional, em parceria com as Ligas de
Endocrinologia da Bahia.

– Temos diversas atividades já programadas, entre elas Reuniões Semanais
de Atualização, com rodízio de endocrinologistas na apresentação de artigos científicos, além de encontros
mensais, com convidados de outras
cidades, promovendo a atualização de
temas de interesse. Destaco, também,
o Congresso Goiano de Pé Diabético, o
Congresso Goiano de Endocrinologia,
o Simpósio IAPD e o Clube da Tireoide.

SBEM – Ceará – Dra. Cristina Façanha
- Estamos com diversas atividades
científicas programadas, além de realização de campanhas. Queremos
fortalecer, também, a nossa comunicação e o primeiro passo será reativar o nosso site. Pensamos em criar
contatos coletivos que facilitem a
comunicação para que qualquer associado possa acessar e saber o que
está acontecendo.

SBEM – Maranhão – Dra. Ana Gregória
Ferreira Pereira – Continuaremos
o trabalho da equipe anterior, com
a realização de reuniões de atualização. Além disso, participaremos
das campanhas de conscientização
da população em relação ao diabetes, tireoidopatias e obesidade. Um
assunto que tentaremos avançar é a
mobilização junto aos órgãos públicos estaduais e municipais para melhoria de atendimento de pacientes
diabéticos. Quero destacar, ainda, a
realização do VIII EndoAmazon, em
São Luis, no mês de agosto.

SBEM – Distrito Federal – Dra. Monalisa
Ferreira Azevedo - A nossa principal
meta é tentar aproximar mais os nossos sócios, pois temos visto um distanciamento. Pensando nisso, como
prioridade, trabalharemos no nosso site para modernizar e fazer dele
uma ferramenta para os associados.
Vamos nos empenhar na organização
do Endo Centro-Oeste para 2012, para
que ele seja uma referência para os
endocrinologistas da nossa região.
SBEM – Espírito Santo – Dr. Albemar
Roberts Harrigan - Um dos nossos
projetos é o aumento da disponibilização de medicamentos, que já conseguimos em Vitória, para as cidades vizinhas. Já estão viabilizados, também,
cursos intensivos para incentivar os
médicos sem Título de Especialista
a fazerem a prova do TEEM. Outro
projeto é a revisão dos Protocolos
de Endocrinologia da Secretaria de
Saúde, que estão defasados.
SBEM – Goiás - Dr. Sérgio Vencio

SBEM – Mato Grosso – Dr. Augusto
Bueno Neto - Por sermos a Regional
mais nova, com apenas dois anos
de funcionamento, nosso foco principal estará nos eventos científicos.
Dessa forma, aumentaremos nossa
movimentação financeira, o que possibilitará nos estruturarmos melhor.
Entre as metas estão: conseguir uma
sede, organizar a parte administrativa, captar novos associados e ressaltar a importância do pagamento das
anuidades.
SBEM – Mato Grosso do Sul – Dr. Walter
Rodrigues – Queremos estimular as
Reuniões Científicas e eventos regionais, tentando valorizar cada vez mais
a consulta e o trabalho do médico endocrinologista, muito desvalorizado
no nosso estado.
SBEM – Minas Gerais – Dr. Paulo Augusto
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Miranda – Em primeiro lugar, consolidaremos as conquistas feitas nas
gestões anteriores, fortalecendo os
eventos da Regional. Ampliaremos,
também, as campanhas de valorização do especialista, para termos uma
especialidade forte e participativa em
todos os âmbitos da sociedade.
SBEM – Pará – D r a . Nil z a N e i Pretendemos dinamizar mais a SBEM,
fazendo com que ela seja mais atuante no nosso estado, principalmente
tentando agregar novos sócios. Já estamos fazendo reuniões periódicas e
queremos, cada vez mais, divulgar e
promover nossa especialidade.
SBEM – Paraná – Dra. Gisah Amaral - Um
dos projetos mais importantes de nossa Regional é a criação da Comissão
de Ética e Defesa do Profissional, feita nos moldes da SBEM Nacional. Já
montamos uma Comissão de Novas
Lideranças nossa, o que já é um diferencial, já que normalmente, nas
Regionais, faltam pessoas nessa área.
SBEM – Paraíba – Dr. Eduardo Parente
- A nossa intenção é fazer um evento
chamado “A SBEM Convida”, uma ligação da SBEM, do Endocrinologista,
com a especialidade correlata. Por
exemplo: se falamos sobre osteoporose, convidamos o pessoal da
Reumatologia para falar também. A
previsão é que este evento seja feito
pelo menos uma sábado de cada mês.
SBEM – Pernambuco – Dr. A maro
Gusmão – Nosso principal projeto
é criar uma integração da Regional
com a comunidade. Pretendemos,
por exemplo, sugerir a inclusão de
um serviço de urgência dentro do
Parque da Jaqueira, em Recife, local
onde ocorrem muitas mortes súbitas.
Levantaremos o perfil dos frequentadores e buscaremos os órgãos públicos responsáveis.

SBEM – Piauí – Dra. Lúcia de Fátima
Farias - Daremos continuidade às metas da gestão anterior, mantendo as
Reuniões Científicas mensais, onde
discutiremos temas atuais. Além
disso, queremos aproximar mais a
Sociedade de Endocrinologia da sociedade comum, por meio de grandes
temas como obesidade, crescimento
e o próprio diabetes, que é uma doença crônica importante.
SBEM – Rio de Janeiro – Dra. Vivian
Ellinger – Várias estratégias de trabalho estão sendo montadas para
essa gestão, entre elas a realização de cursos de atualização científica, melhorias no site e no jornal
da Regional. No quesito Educação
Médica Continuada, o grande destaque é para o EndoRio, que será realizado em setembro. A Campanha de
Valorização do Endocrinologista continuará recebendo atenção especial,
bem como a retomada do programa
Escola Saudável.
SBEM – Rio Grande do Norte – Dr. Tadeu
Alencar – Vamos inovar nossas reuniões para que fiquem mais participativas, de forma que o endocrinologista possa levar um acompanhante.
Dividiremos o local em dois espaços,
um reservado para a palestra científica, para o médico, e outro para uma
palestra social, de interesse para o
acompanhante. No final dessas palestras, organizaremos um jantar festivo
temático. Fora isso, sediaremos o EBT
em 2012 e queremos sediar o CBAEM
em 2013.
SBEM – Rio Grande do Sul – Dr. Guilherme
Rollin – Continuaremos com nossas
atividades científicas mensais, com
discussão de casos clínicos. Neste
ano, organizaremos o 1º Encontro
Gaúcho de Endocrinologia, junto com
o 16º Encontro Gaúcho de Diabetes.
Outra meta importante é aumentar
o número de sócios da SBEM-RS e

tentar buscar aqueles que estavam
inadimplentes para voltar à atividade
com a Regional.
SBEM – Santa Catarina – Dr. Itairan
Terres – Vamos manter os Encontros
Catarinenses de Endocrinologia e
Metabologia, que são dois ou três
eventos nacionais anuais, além de
participarmos da organização do
Endosul deste ano. Além disso, a
Regional estará ativa em campanhas educativas para a população.
Faremos, também, uma gestão em
parceria coma Secretaria Estadual
de Saúde, para a viabilização da distribuição de insulina para pacientes
diabéticos em Santa Catarina.
SBEM – São Paulo – Dra. Nina Rosa de
Castro Musolino – Continuaremos
os trabalhos e projetos da gestão anterior, especialmente o que orienta
a população sobre o Bisfenol A e a
ação junto aos órgãos governamentais para a proibição dessa substância, usada na fabricação do plástico.
Outro projeto é o SBEM no Sábado,
que são as reuniões científicas para
os associados, que, a partir dessa
gestão, serão gravadas e disponibilizadas em uma área restrita para
os sócios, no site da regional de São
Paulo. A Regional está na organização
do CBAEM e COPEM em 2011.
SBEM – Sergipe – Dra. Carla Raquel
Oliveira – A ideia para essa gestão
é unir e valorizar mais os especialistas, brigar por uma valorização do
profissional e monetária também.
Teremos um congresso esse ano, o
Norte-Nordeste, em setembro. Nele,
vamos aproveitar para divulgar nosso
estado e os endocrinologistas, além
captar um pouco da experiência das
outras Regionais. c
@ Todas as fotos da III Oficina de Trabalho “A
SBEM que Queremos”, incluindo as de seus participantes, podem ser vistas no canal do Flickr da
SBEM Nacional. Para visualizá-las, acesse o site
www.flickr.com/photos/sbemnacional. c
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EndoSul 2011

EndoRio

EndoRecife 2011

E

N

m dos pontos turísticos mais
famosos do país, a cidade de
Porto de Galinhas, em Pernambuco,
foi mais uma vez local escolhido para
receber os especialistas que participarão do EndoRecife 2011. Presidido
pelo Dr. Amaro Gusmão, o evento é
organizado pela SBEM-PE e acontece de 30 de junho a 2 de julho, no
Summerville Beach.
A programação científica está
definida e pode ser conferida, na íntegra, no site oficial do evento (endorecife2011.com.br). As inscrições
também podem ser feitas, através do
site, até o dia 10 de junho. Associados quites da SBEM pagam R$450.
No dia do evento, o valor sobre para
R$480. c

stão abertas as inscrições para 6ª
edição do Congresso de Endocrinologia e Metabologia da Região Sul
– EndoSul 2011 . O evento acontece
entre os dias 7 e 9 de julho, na cidade
de Florianópolis, em Santa Catarina.
Sócios quites da SBEM/SBD/ABESO
têm desconto na taxa de inscrição.
O EndoSul é presidido pelo Dr. Alexandre Hohl e está sendo promovido
pela SBEM-SC.
Um dos destaques desta edição
é a entrega do 2º Prêmio EndoSul,
que homenageia um endocrinologista que contribuiu para o desenvolvimento da área. Outra novidade
fica por conta da criação de um espaço de comentários no site oficial do
evento, o que permite uma interação
maior do público.
Quem enviou trabalhos, deve
ficar atento, pois a divulgação dos
aprovados será feita a partir de 15
de junho. Não foram aceitos trabalhos na categoria livre, mas, somente os temas abordados no congresso (Adrenal e Hipertensão, Diabetes
Mellitus Dislipidemia e Aterosclerose, Endocrinologia Básica, Endocrinologia Feminina e Andrologia, Endocrinologia Pediátrica, Metabolismo Ósseo e Mineral Neuroendocrinologia, Obesidade e Tireoide). Para
estimular o envio, as três regionais
do sul – SBEM Santa Catarina, SBEM
Rio Grande do Sul e SBEM Paraná vão premiar os melhores resumos. c

o início de setembro – 2 e 3 - a
SBEM Rio de Janeiro realiza a
quinta edição do EndoRio. Desde a
sua criação, o objetivo do evento tem
sido o fortalecimento dos Serviços
do Rio de Janeiro e da especialidade.
A participação dos especialistas tem
sido significativa em todas as edições. Coordenado pela Dra. Vivian
Ellinger, também presidente da Regional, a programação inclui temas
como diabetes tipo 2; nódulos de tireoide; hipoglicemia; e tratamento da
obesidade. O evento ainda terá duas
conferências: Consenso Brasileiro de
Acromegalia e Exercício Físico em
Endocrinopatias - Diabetes Mellitus,
Obesidade, Osteoporose. Mais informações no site www.sbemrj.org.br. c

U

Obesidade em Destaque

E

stá disponível para consulta a
programação científica completa do 14º Congresso Brasileiro de
Obesidade e Síndrome Metabólica.
Presidido pelo Dr. Alfredo Halpern
e promovido pela ABESO, o evento acontece entre os dias 25 e 28 de
maio, em São Paulo.
Durante os quatro dias de encontro, serão apresentados temas
como: Longevidade e Restrição Calórica, Causas Óbvias de Obesidade
e Terapia do Diabetes Baseada em
Incretinas. Durante o evento será

entregue o Prêmio Jovem Investigador. A Comissão Cientifica selecionará quatro trabalhos finalistas
nas áreas básica e clínica para apresentação em simpósios selecionados no primeiro dia do Congresso.
Quatro membros da ABESO, escolhidos na ocasião, farão a seleção
dos melhores.
As inscrições estão abertas e
podem ser feitas até o dia do evento. O valor para sócios da ABESO/
SBEM/SOBEMOM/SBD/SBCBM é de
R$800. c

Endocrinologia para o Pediatra

E

ntre os dias 12 e 14 de maio, a SBEM-MT promoveu, em Cuiabá, o I Encontro de Endocrinologia
para o Pediatra. O evento foi organizado pelo Grupo
de Trabalho de Endocrinologia Pediátrica da Regional, com apoio científico da Sociedade Matogrossense de Pediatria e Sociedade Brasileira de Genética. A
coordenação foi da Dra. Alda Elizabeth Boehler e Dr.

Iglesias Azevedo.
O Encontro foi direcionado, entre outros profissionais, a pediatras com área de atuação em endocrinologia pediátrica, endocrinologistas e endocrinologistas
com área de atuação em Endocrinologia pediátrica e
teve como objetivo promover a atualização e a troca
de informações entre as duas áreas médicas. c
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IDF 2011 – Dubai

o mês de junho, entre os dias 4
e 7, acontece, em Boston, nos
Estados Unidos, o 93th Annual Meeting of the Endocrine Society – Endo
2011. Com a expectativa de receber
7 mil pessoas, esse é um dos maiores eventos da área, que fornece uma
oportunidade de interação entre os
líderes do pensamento da especialidade e endocrinologistas do mundo
inteiro.
Mais uma vez, a organização do
evento optou por uma divulgação
multimídia, com vídeos de boas vindas, publicados também no canal do
Endo 2011, no Youtube. Em um dos
vídeos, o presidente da The Endocrine Society, Kelly Mayo, fala das
expectativas para as atividades deste ano. O presidente faz, inclusive,
um convite para o “Complimentary
Coffee”. Outros temas abordados
são a área de exposição onde o presidente do evento, Jon Levine, fala da
excelente oportunidade de um bom
networking, durante o megacongresso. A iniciativa dos vídeos não é uma
novidade, mas foi repetida pois foi
bem recebida já no ano passado.
Além das programações, o congresso proporciona espaços confortáveis e interativos para os profissionais. Dentre as novidades, corredores mais amplos facilitam o aceso às
salas. Fora os espaços destinados
às refeições, os congressistas terão
acesso a uma “Estação de Relaxamento” e na “Zona de Colaboração”,
computadores e redes wi-fi abertas. c

International Diabetes Federation (IDF) escolheu os
Emirados Árabes para realizar o
evento deste ano. Entre os dias
4 e 8 de dezembro, em Dubai,
acontece o World Diabetes Congress. O presidente da IDF, Jean
Claude Mbanya, explica que o
evento tem um significado forte
por estar acontecendo nessa região e fala, abertamente, sobre a
dimensão política da escolha. Os
Emirados Árabes têm a segunda
maior prevalência de diabetes no
mundo e as previsões para o futuro não são otimistas.
O congresso está sendo organizado em parceria com a Emirates Diabetes Society (EDS) e
realizado no Dubai International
Convention and Exhibition Center. Entre as atividades realizadas
no centro de convenções está a
Global Village, que reúne entidades ligadas ao diabetes de todas
as partes do mundo.
Além do congresso, os participantes vão poder desfrutar da
noite em Dubai com diversas atividades com toda a tradição da
hospitalidade árabe, com direito
a tapetes árabes, mesas baixas,
almofadas e muita música. c

N

A cidade de Boston recebe o Endo 2011

A

EASD em Lisboa

O

47th EASD Annual Meeting tem
um atrativo a mais para os brasileiros, em sua edição deste ano: a
sede do congresso. A realização do
evento em Lisboa é sempre uma ótima oportunidade de conhecer ou voltar a Portugal. Além disso, algumas
particularidades dão um tom especial, como a participação da Associação Portuguesa de Diabetes, a mais
antiga do mundo, fundada em 1926.
O local do evento é o Parque das
Nações, um dos pontos turísticos
que mais atraem visitantes à capital
portuguesa. Apesar de não ser tão
perto do centro da cidade, tem fácil
acesso de metrô.
Durante o evento, acontecerá o
Simpósio Internacional SBEM/SBD,
que nos anos anteriores foi realizado
durante os congressos da American
Diabetes Association. Com tantos
atrativos, vale a pena deixar marcado na agenda a data: 12 a 16 de
setembro. c

Foto: Goran Bogicevic

Endo Society 2011

Foto: Stuart Monk
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Torre de Belém, um dos atrativos turísticos de Lisboa

ADA: 71st Scientific Sessions

A

cidade de San Diego, Califórnia
(EUA), recebe, nos dias 24 a 28
de junho, a 71th Scientific Sessions.
Promovido pela American Diabetes
Association (ADA), o evento reúne,
por ano, cerca de 15 mil participantes.
A ADA está em parceria com a
eventSocial, que está utilizando uma
ferramenta que permiti aos participantes que se identifiquem, através
de suas redes sociais, seus colegas

e amigos que estão participando do
evento. No site o usuário pode planejar compromissos e convidar aqueles que ainda não estão registrados.
Nessa edição, a programação está
com temas distintos, que vão desde
clínica à ciência básica, nutrição e
saúde pública. O prazo das inscrições
vai até 16 de junho e quem fizer o cancelamento, só tem até dia 27 de maio
para receber 50% do valor pago. c
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Judicialização da Medicina
MM José Luiz Gomes do Amaral

L

evantamento do Conselho Nacional de Justiça mostrou que
em 20 dos 91 tribunais brasileiros
existem mais de 112 mil processos
sobre demandas de saúde. Esses dados evidenciam a falta de credibilidade dos sistemas de saúde brasileiro. No âmbito do sistema público,
a insistência de que tudo se oferece
contrasta com o pouco que se tem e
a reiterada resistência em encarar a
falta de recursos. As indisfarçáveis
tentativas de distorcer a realidade
por meio da manipulação da informação e interferência na prática clínica criam inconsistências óbvias.
Por outro lado, os planos de
saúde, enredados em processo
concorrencial predatório, vendem
igualmente o que não têm. Impossibilitados de entregar o prometido,
voltam-se contra os prestadores de

serviços, pressionando-os a aderir
a padrões de atenção incompatíveis
com a ciência e a ética. Vinte e dois
anos de prática de SUS e onze anos
de regulamentação (tímida e parcial)
da saúde suplementar não foram suficientes para corrigir vícios e construir um plano de ações que façam,
de fato, boas ideias saírem do papel.
Há cerca de uma década a Associação Médica Brasileira trabalha
pela adoção integral da Classificação
Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM). Revisada regularmente pelas Sociedades
de Especialidade, a CBHPM lista os
procedimentos médicos adequados
no uso clínico. Para beneficiar os
pacientes atendidos, considera-se a
eficácia e a segurança, eliminando alternativas obsoletas e aquelas ainda
em experimentação. Paralela a essa
iniciativa, o Projeto Diretrizes, também desenvolvido pela AMB, busca

definir, com base nas melhores evidências científicas, quando e como
realizar os procedimentos médicos
listados na CBHPM. Até o momento
foram publicadas 320 diretrizes que
apoiam a decisão clínica, sem ofender a individualização dos cuidados
e a independência, valores inalienáveis à prática médica, que podem
ser livremente consultadas no site
www.projetodiretrizes.org.br
Enquanto guiados pela lógica da
contenção de recursos, gestores políticos e empresários da saúde suplementar têm rejeitado sistematicamente a transparência e a evidência
científica. Vê-se, portanto, a Justiça
obrigada a intervir em prol dos interesses da sociedade. Opõe-se paradoxalmente os que deveriam a ela
antecipar-se.
A AMB coloca-se à disposição do
Poder Judiciário em defesa da qualidade da atenção à saúde. c

Ultrassonografia da Tireoide e Paratireoide

E

ntre os dias 25 a 29 de abril, cerca
de 30 especialistas participaram
do primeiro Curso Básico de Ultrassonografia da Tireoide e Paratireoide.
As aulas foram coordenadas pelos
doutores Eduardo Tomimori e Rosalinda Camargo e realizadas no Hospital Santa Catarina, em São Paulo.
O curso teve grande procura e to-

Anvisa veta Dietrine

A

Anvisa proibiu, no final do
mês de março, a fabricação,
importação, distribuição, comércio
e uso, em todo o território nacional,
do produto emagrecedor Dietrine.
A decisão vale para todas as outras
denominações: Dietrine Phaseola-

das as 30 vagas oferecidas foram preenchidas. Pela primeira vez, as inscrições e o pagamento foram realizados
diretamente no site da SBEM, através
do aplicativo do PagSeguro (sistema de pagamento online do UOL), e
ocorreram sem maiores problemas.
Os alunos aprovados na avaliação prática e teórica do Nível Bási-

co poderão se inscrever no estágio
avançado, previsto para ser realizado em setembro. Ao final dos dois
estágios, os candidatos receberão
certificados de participação e estarão aptos para realizarem o estágio
prático e, depois, fazer a prova final.
Os aprovados em todos os estágios
receberão um certificado da SBEM. c

min, Dietrine Fimbriata, entre outros.
De acordo com a Agência, a medida foi tomada pelo fato da medicação ser fabricada e importada
por empresas desconhecidas e que
nunca tiveram registro junto ao órgão regulador. A Anvisa informou,
ainda, que desconhece o conteúdo

das cápsulas e recomendou ainda às
pessoas que tenham o remédio em
casa que suspendam imediatamente
o uso.
Segundo o fabricante, o medicamento é composto por produtos
naturais e seriam capazes de inibir
a fome e de diminuir a absorção de
carboidratos. c
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14º Congresso Brasileiro de Obesidade e
Síndrome Metabólica
▪▪ Data: 25 a 28
▪▪ Local: São Paulo, SP
▪▪ Informações: www.abeso.org.br /
E-mail: abeso@eventus.com.br
European Congress on Obesity
▪▪ Data: 25 a 28
▪▪ Local: Istambul, Turquia
▪▪ Informações: www.eco2011.org

Junho de 2011
1st Asia Pacific Congress on
Controversies to Consensus in Diabetes,
Obesity and Hypertension (CODHy)
▪▪ Data: 2 a 5
▪▪ Local: Shangai, China
▪▪ Informações: www.codhy.com/AP/2011/
Default.aspx
Simpósio de Atualização da SBD: DM1 Up
To Date em Temas Controversos
▪▪ Data: 4
▪▪ Local: Florianópolis, SC
▪▪ Informações: www.diabetes.org.br /
Tel.: (11) 3846-0729
ENDO2011: 93rd Annual Meeting of the
Endocrine Society
▪▪ Data: 4 a 7
▪▪ Local: Boston, EUA
▪▪ Informações: www.endo-society.org/
endo2011/
Simpósio de Atualização da SBD:
Simpósio do Departamento de Nutrição
▪▪ Data: 11
▪▪ Local: São Paulo, SP
▪▪ Informações: www.diabetes.org.br /
Tel.: (11) 3846-0729
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.endorecife2011.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
16º Congresso Brasileiro Multidisciplinar
e Multiprofissional em Diabetes
▪▪ Data:29 a 31
▪▪ Local: São Paulo – SP
▪▪ Informação: anad@anad.org.br

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: 24 a 27
▪▪ Local: Centro de Convenções Frei Caneca São Paulo, SP
▪▪ Informações: www.eventus.com.br/endocrino2011 / Tel.: (11) 3044-1339 / 3849-0099

Foto: Viviamo
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Setembro 2011
V EndoRio
▪▪ Data: 2 e 3
▪▪ Local: Hotel Windsor Copacabana, Rio de
Janeiro, RJ
▪▪ Informações: www.sbemrj.org.br /
Tel.: (21) 2521-1487
EASD Annual Meeting 2011
▪▪ Data: 12 a 16
▪▪ Local: Lisboa, Portugal
▪▪ Informações: www.easd2011-lisbon.org
II Congresso Norte/Nordeste de
Endocrinologia
▪▪ Data: 22 a 24
▪▪ Local: Aracajú, SE
▪▪ Informações: www.sbemrn.org.br

Outubro 2011
XVIII Congresso da Sociedade Brasileira
de Diabetes
▪▪ Data: 19 a 22
▪▪ Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília, DF
▪▪ Informações: www.diabetes2011.com.br

Novembro 2011
XIII Congresso Brasileiro de Cirurgia
Bariátrica e Metabólica
▪▪ Data: 9 a 12
▪▪ Local: Serrano Resort, Gramado, RS
▪▪ Informações: www.sbcb.org.br/

Dezembro 2011
IDF – World Diabetes Congress
▪▪ Data: 4 a 8
▪▪ Local: Dubai, Emirados Árabes Unidos
▪▪ Informações: www.worlddiabetescongress.org

