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m Estão abertas as candidaturas para 
vaga do International Scholars Pro-
gram. O programa é uma parceria 
entre a SBEM e a Endocrine Society. 
Selecionados participam de workshops 
internacionais e realizam pesquisas 
nos mais avançados laboratórios do 
mundo. Saiba como se inscrever. 
  Pág. 7

ISP 2012

m No dia 17 de março, acontece a quarta edição 
da SBEM que Queremos. A reunião, que vem 
acontecendo anualmente, é um momento 
de balanço do que vem sendo reali-
zado pelas comissões, departamen-
tos e a diretoria. O encontro será 
no Windsor Atlântica, no Rio de 
Janeiro. Pág. 4

Oficina de Trabalho LEIA MAIS

m Primeiros Passos
Veja como estão os prepara-
tivos para o Endócrino 2012, 
30º Congresso Brasileiro de 
Endocrinologia e Metabologia, 
que acontece em novembro, 
em Goiânia. Pág. 9

m Online
Página da SBEM no Facebook 
tem crescimento de 40% e 
obtém, cada vez mais, a par-
ticipação de associados. 
Entenda um pouco mais sobre 
a rede.  Pág. 6
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D iariamente, o info@sbem.org.
br, e-mail de contato da SBEM 

Nacional, recebe vários e-mails com 
mensagens de diferentes origens. 
Algumas são enviadas por médicos 
(associados ou não), profissionais 
de saúde variados, pacientes ou seus 
cuidadores, além de profissionais 
querendo firmar parceiras e divulgar 
seus serviços.

Os e-mails são mediados por uma 
equipe treinada de jornalistas, coor-
denada pela Comissão de Comuni-
cação Social da SBEM (CCS), que ve-
rifica qual é a dúvida do internauta. 
Quando são casos como dificuldade 
em localizar algo no site ou informa-
ções genéricas, um dos repórteres 
responde diretamente, incluindo o 
link ou repassando uma informação 
previamente aprovada pela SBEM. 

Do contrário, a mensagem é en-
caminhada para a secretaria (assun-
tos sobre pagamentos, diplomas e 
certificados, recebimento de corres-
pondência, mudança de endereço, 
acesso à área restrita do site www.
endocrino.org.br); para a assessoria 
de imprensa (contatos para entrevis-
tas); ou para algum dos médicos da 
Comissão de Valorização das Novas 
Lideranças, de acordo com o assun-
to do e-mail (diabetes, obesidade, 
andrologia, endocrinologia femi-
nina, endocrinopediatria, adrenal, 
neuroendocrinologia, entre outras 
subdivisões). Vale explicar que a 
Comissão, presidida pelo Dr. André 
Gustavo P. Sousa, recebe os e-mails 
e encaminha para jovens lideranças 
representantes de cada Departa-
mento. Esses especialistas foram 
escolhidos por cada Departamento 
da SBEM para esta função.

Após as mensagens serem en-

Quantos E-mails a SBEM Recebe?
caminhadas para os especialistas 
tirarem as dúvidas, a equipe recebe 
a resposta e a encaminha para o in-
ternauta. Dessa forma, os dados dos 
médicos ficam preservados, evitan-
do que o paciente faça contato dire-
tamente pelo email dele.

Fazendo uma avaliação do mês 
de dezembro, que é um período de 
menor intensidade por causa dos 
feriados (de 1º a 31 de dezembro de 
2011), foram recebidos 103 e-mails. 
Nesse total, estão apenas as men-
sagens enviadas pelos visitantes no 
site. As respostas enviadas pelos 
médicos não entram na contagem. 

Veja, no gráfico abaixo, a porcen-
tagem de e-mails, divida por assunto.

Com esses dados, a Comissão 
de Comunicação Social e a equipe 
de conteúdo do site programam al-
guns temas que serão publicados 
no site da SBEM. Dessa forma, é 
possível esclarecer dúvidas antes 
que elas comecem a se repetir no 
envio de e-mails. Infelizmente, os 
internautas preferem respostas 
pessoais, mas a CCS esclarece que 

tudo é feito dentro das normas es-
tabelecidas pelo Conselho Federal 
de Medicina e Associação Médica 
Brasileira. Para pedidos de análi-
se de exames, ou avaliação de um 
determinado problema, a equipe 
orienta o internauta – de forma 
gentil e pessoal – a procurar um 
especialista.

Outra informação importante é 
que os associados da SBEM devem 
ficar atentos, pois existe um bom 
número de e-mails solicitando ende-
reços e contados dos especialistas. 
Em vista disso, a CCS lembra da im-
portância dos associados manterem 
seus dados atualizados no site.

As respostas às dúvidas dos in-
ternautas, de forma pessoal e não 
genérica, têm criado uma empatia 
muito boa com o site da entidade. A 
atenção dada aos pedidos é comen-
tada, criando um ambiente favorável 
e trazendo novos internautas ao site. 
Um trabalho de credibilidade e rele-
vância feito com cuidado e de efeito 
em longo prazo, como tem sido ana-
lisado pela CCS. c

Redação 11%

Endocrinopediatria 9%

Diabetes 5%

Endocrinologia Feminina 1%

Tireoide 5%

Neuro 2%

Adrenal e Hipertensão 1%

Básica 2%

Andrologia 2%

Obesidade 18%

Secretaria 44%
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Prezados colegas,

I niciamos este  ano de 2012 com um 
trabalho intenso, visando a monta-

gem de uma nova edição da oficina de 
trabalho: “A SBEM que Queremos”. 
Essa reunião, que envolve todas as re-
gionais, departamentos científicos e 
comissões da Sociedade, já se tornou 
uma tradição no mês de março e ob-
jetiva integrar todos os segmentos da 
SBEM à Nacional. Nesta, trabalhamos 
com sugestões recebidas, trocamos 
ideias sobre o planejamento de ativi-
dades do ano que se inicia e, também, 
discutimos assuntos relacionados ao 
exercício da nossa especialidade.

Estamos com uma intensa progra-
mação científica, já em fase de finali-
zação para os eventos que serão de-
senvolvidos pelos vários segmentos 
da SBEM, o que pode ser conferido 
na seção “Futuros Encontros” desta 
edição. O Congresso Brasileiro de 
Endocrinologia, tradicional evento 
de confraternização e de atualização 
profissional, será, como se sabe, em 
Goiânia e está sendo programado 
com muita competência pela equipe 
coordenada pelo Dr. Nelson Rassi. A 
equipe de trabalho nos fala a respeito 
do congresso.  Neste evento, teremos 
também uma nova edição da Prova 
para obtenção do Título de Especia-
lista em Endocrinologia e Metabolo-
gia, prova, esta, que está sendo aper-
feiçoada a cada edição, num esforço 
de possibilitar uma  avalição efetiva 
do conhecimento necessário para o 

exercício da especialidade.
A Associação Médica Brasileira 

promoveu um Fórum sobre espe-
cialidades médicas, em que fomos 
representados pela Dra. Marise La-
zaretti, nossa vice-presidente. Nes-
ta edição, ela nos relata os assuntos 
relevantes que foram ali discutidos.

Infelizmente, a disponibilização 
de revistas científicas internacionais 
para os nossos associados sofreu 
uma interrupção, apesar das nossas 
tentativas de reativação deste im-
portante serviço de atualização. Tal 
interrupção veio a ocorrer em fun-
ção de uma mudança de critérios 
da empresa Ovid na cedência de 
acessos às revistas, que passaram 
a ser permitidos somente em locais 
fixos como, por exemplo, na sede 
da SBEM. Estamos tentando viabili-
zar saídas para esse impasse, já que 
segue sendo do interesse da SBEM 
beneficiar aos seus associados com 
este acesso à atualização científica.

Estamos mantendo a realização 
de Webmeetings e gostaríamos de 
estimular os associados a participa-
rem dos mesmos. Lembramos que  
os webmeetings permanecem  acessí-
veis na área científica do site da SBEM.

Desejando a todos uma boa lei-
tura, lembro que todas  as suas su-
gestões para melhorar a SBEM são 
bem-vindas.

Abraços a todos,

Airton golbert
Presidente 2011/2012

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
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A diretoria da SBEM Nacional, 
presidentes de Regionais e 

membros de Comissões e Departa-
mentos têm um encontro marcado 
no dia 17 de março, quando será re-
alizada a quarta edição da SBEM que 
Queremos. Organizada pela SBEM 
Nacional, a reunião acontece no Ho-
tel Windsor Atlântica, em Copaca-
bana, no Rio de Janeiro, com início 
previsto para às 8h30 e término por 
volta das cinco da tarde.

A edição de 2012 da Oficina – 

SBEM que Queremos 2012
SBEM que Queremos - tem como 
objetivo principal debater novas pro-
postas e discutir os feitos da direto-
ria no último ano. Trata-se de uma 
avaliação geral do primeiro ano de 
trabalho.

Criada em 2009, pelo Dr. Ruy 
Lyra, presidente da gestão na épo-
ca, a quarta edição da Oficina reúne 
os representantes para traçar me-
tas, falar sobre o futuro da SBEM 
e os objetivos a serem alcançados 
para o ano.

A última edição da “SBEM que 
Queremos”, que aconteceu dia 19 
de março de 2011, foi a primeira em 
que a atual direção da Sociedade, 
presidida, pelo Dr. Airton Golbert. A 
equipe de reportagem estará acom-
panhando as atividades e comparti-
lhando nas redes sociais – Facebook 
(www.facebook.com/sbemnacio-
nal) e Twitter (www.twitter.com/en-
docrinologia).

A programação foi definida está 
distribuída da seguinte forma:

oficina de trabalho – A SBEM que Queremos

 dia 17/03/12:
Das 08h30 às 12h00:

•	 Abertura e boas vindas: Dr. Airton Golbert e Dra. 
Marise Lazaretti Castro

•	 Apresentação do relatório de atividades: Dr. Air-
ton Golbert, Dra. Rosane Kupfer, Cristina Dissat 
(DC Press) e Elisa Baboux (Contexto).

•	 Relatório da prova do TEEM em SP e descrição da vi-
sita à prova de Título da SBOT: Dr. Francisco Bandeira 

•	 CBEM 2012: Dr. Victor Gervásio
•	 Prestação de contas CBAEM 2011: Dra. Nina Mu-

solino
•	 ABE&M: Dr. Sérgio Dib

•	 Desreguladores Endócrinos: Dra. Tânia Bachega
•	 Utilização das mídias sociais pelos profissionais 

médicos: Cristina Dissat

Das 12h00 às 13h30: 
•	 Almoço

Das 13h30 às 15h30: 
•	 Mesas de Trabalho – Discussão (serão apresen-

tados 04 temas)

Das 15h30 às 17h00: 

•	 Mesas de Trabalho – Apresentações

Das 17h00 às 20h30:

•	 Livre

20h30:

•	 Jantar

“Pois a história não é senão a memória, o registro das façanhas grandes 
ou pequenas, não importa, das criatura humanas que passaram pelo mundo, 
não em brancas nuvens, mas que deixaram atrás de si a marca cunhada da 
sua existência, legada para a posteridade” (Dr. Antonio Rodrigues Ferreira, no 
prefácio do livro História da Endocrinologia no Brasil, do Dr. Luiz Cesar Póvoa)

Em outro trecho do livro, em que é relatada a evolução da Endocrino-
logia no Rio de Janeiro, o Dr. Póvoa relata:

“Com a transferência, em 1978, da Faculdade de Medicina da UFRJ para 
a Ilha do Fundão, fundem-se os Serviços de Endocrinologia do Hospital 
Moncorvo Filho, da Santa Casa de Misericórdia e do Hospital São Francis-
co, chefiado por Cyrillo dos Santos Aquino, criando-se o Serviço de Endocrinologia do Hospital Universitário, 
onde, sob a liderança do pioneiro João Gabriel Cordeiro, aglutina-se um grupo de especialistas jovens, dignos 
do maior respeito”c

Dr. João Gabriel Cordeiro (,1920 – †2011)

Homenagem: João gabriel
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Mais um Ano de Prazo

Após a divulgação da lista de 
aprovados na revalidação do 

Título de Especialista, a Comissão 
Nacional de Acreditação (CNA) infor-
mou, através de comunicado em seu 
site, que a data limite para aquisição 
de pontos foi prorrogada por mais 
um ano. Com a medida, candidatos 
com Título de Especialista / Certifica-
do de Área de Atuação de 2006 têm 
agora até dezembro de 2012 para 
acumular os 100 pontos. 

De acordo com a CNA, caso o can-
didato já tenha atingido a pontuação 
necessária e seu nome não esteja 
na lista, ele deve entrar em contato 
com a Comissão através do telefone 
(11) 3178-6828 para atualização de 
cadastro, já que dados incompletos 
impedem a contabilização total dos 
pontos. A listagem de aprovados 
pode ser acessada diretamente no 
site da Comissão. (www.cna-cap.
org.br). 

O valor para retirada do título 
definitivo na CNA é de R$280 reais, 
valor reajustado em 1 de janeiro. 
A AMB informa que o prazo para a 
emissão do título definitivo é de 90 
(noventa) a 120 (cento e vinte) dias.

data que as revistas científicas volta-
rão a ficar disponíveis.

Videoconferências 
Científicas

D ando continuidade ao proces-
so de Educação Médica Con-

tinuada, a SBEM já estabeleceu as 
datas dos próximos webmeetings. 
Anote na agenda e participe. É inte-
ressante manter o cadastro atualiza-
do para o recebimento dos boletins, 
além de acompanhar os informes so-
bre as atividades nas redes sociais 
da SBEM (Twitter e Facebook)
•	 28 de fevereiro: Depto. Endocri-

nologia Feminina e Andrologia 
- Tema: Uso de androgênios na 
mulher. (já realizado)

•	 20 de março: Depto. Endocrino-
logia Pediátrica - Tema: Análise 
crítica dos critérios diagnósticos 
relacionados à Resistência Insu-
línica aplicáveis à infância e Disli-
pidemia na infância. 

•	 10 de abril: Depto. Dislipidemia 
e Aterosclerose - Tema: Insufici-
ência renal crônica no paciente 
diabético.
Podem participar das videocon-

ferências apenas associados com 
cadastro atualizado e em dia com a 
anuidade da Sociedade. Para assis-
tir, basta acessar a área dos webme-
etings no dia e horários marcados 
(geralmente às terças-feiras, às 21h 
– horário de Brasília). Todas as pales-
tras são gravadas e disponibilizadas 
na Área Científica. c

(CCS) da entidade decidiu pela cria-
ção um novo boletim informativo: o 
Informe Interno SBEM (ii-SBEM). O 
nome foi sugerido pelo presidente 
da CCS, Dr. Ricardo Meirelles.

O comunicado será enviado no 
último dia útil de cada mês, dire-
cionado apenas aos presidentes 
de Regionais, Departamentos e se-
cretárias da Sociedade (Nacional 
e Regionais). No conteúdo, estão 
previstos informes úteis para a área 
administrativa (datas, pagamentos, 
lembretes, dicas, etc.). A primeira 
edição será lançada no final de fe-
vereiro. Para que não haja problema 
no recebimento, está sendo solici-
tada uma resposta de confirmação. 
Os que não confirmarem, terão os 
e-mails cancelados.

Anuidade da SBEM

A SBEM lembra aos associados 
que, em reunião realizada no 

dia 25 de agosto de 2011, o Conse-
lho Deliberativo da SBEM Nacional 
decidiu por reajustar a anuidade de 
acordo com o IGP-M. O valor ainda 
não foi definido e assim que isso 
ocorrer será enviado um comunica-
do oficial para todos os sócios da 
SBEM.  O pagamento da anuidade, 
assim que estabelecido o valor, de-
verá ser feito até o dia 31 de maio 
de 2012 exclusivamente através do 
site da SBEM, pelo sistema do Pag-
Seguro.

Revistas Científicas

A SBEM informa a seus associa-
dos que o acesso a revistas 

científicas online está temporaria-
mente suspenso devido a proble-
mas operacionais do fornecedor de 
assinaturas.

Apesar de a diretoria estar traba-
lhando ativamente para solucionar a 
questão e restabelecer o serviço, até 
o momento, não é possível prever a 

Comunicação Interna

Com o objetivo de melhorar a co-
municação interna da SBEM, a 

Comissão de Comunicação Social 
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 m por pablo de Moraes e Cris dissat

E m janeiro, após diversas ações 
de divulgação, a página do Fa-

cebook da SBEM ultrapassou a mar-
ca de 3.500 pessoas que “curtem” as 
publicações da Sociedade na Rede 
Social, um crescimento de cerca de 
40% em relação a dezembro do ano 
passado. Os dados representam o au-
mento do interesse dos internautas 
em publicações (ou posts) relaciona-
dos à Endocrinologia. O botão “cur-
tir” é um dos mecanismos dessa rede 
para mostrar que o material é aprova-
do pelos participantes do Facebook.

Segundo as estatísticas dispo-
nibilizadas pela própria Rede So-
cial, a página da SBEM é acessada 
em diversos países, além do Brasil: 
México, Estados Unidos, Argenti-
na e Portugal. No Brasil, as cidades 
que mais acessam são: São Paulo, 
Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curi-
tiba. A maioria dos internautas que 
acessam é mulher, com idade entre 
25 a 34 anos, representando 26% 
das visitas. Em seguida, aparecem 
as mulheres, com idade entre 35 e 
44 anos (19%); e homens, de 35 a 44 
anos (12%).

Na página, além de posts, links e 
lembretes importantes para associa-
dos da SBEM e para o público, o in-
ternauta tem acesso também a víde-
os e fotos instantâneas. Atualmente, 
podem ser vistos cerca de 240 fotos 
e 60 vídeos feitos em coberturas de 
eventos. 

O crescimento da página da 
SBEM segue o constante crescimen-
to da Rede Social. Segundo dados di-
vulgados recentemente pelo próprio 
Facebook, a rede criada por Mark 

Explicando e Curtindo a 
página da SBEM

Zuckerberg ultrapassou a marca de 
845 milhões no mundo todo. Ainda 
segundo os números, cerca de 483 
milhões de usuários utilizam o site 
todos os dias. O número de usuários 
ativos diariamente cresceu 48% em 
média e países como Brasil, Cana-
dá, Alemanha, México, Reino Unido 
e Estados Unidos.

Segundo a pesquisa intitulada 
“It´s a Social World”, da comScore, 
no Brasil, 97% dos usuários de inter-
net utilizam redes sociais. O país fica 
atrás apenas dos Estados Unidos, 
Espanha e Reino Unido. A média de 
penetração em redes sociais nos 43 
países pesquisados é de 85%.

participação dos Associados – O 
Facebook é uma rede que agrada 
aos médicos, pois a participação é 
simples e não existem limites no ta-
manho dos textos publicados. Para 
se ter uma ideia da importância da 
rede, para entidades como a SBEM, 
um fato recente resume bem a acei-
tação. Foi publicada uma mensa-
gem sobre um texto que acabava 
de ser publicado no Blog Científico 
da SBEM, de responsabilidade da 
Comissão de Novas Lideranças, 
presidida pelo Dr. André P. Souza. A 
mensagem com um link foi visualiza-

da por 765 pessoas em um período 
muito curto de tempo.

No acompanhamento da visita-
ção do site da SBEM, o Facebook da 
entidade já aparece em sexto lugar 
como responsável pelas visitas. As 
coberturas dos congressos passa-
ram a ser diferenciadas, levando os 
interessados para o clima do evento.

Em resumo, é uma ferramenta im-
portante para divulgar o trabalho fei-
to pela SBEM, não só para os associa-
dos – inclusive em momentos mais 
relaxados – quando para o público.

dicas para Acessar – Para conhe-
cer a Página da SBEM no Facebook, 
basta acessar o link: facebook.com/
sbemnacional. Não é necessário ter 
perfil na Rede Social para ter aces-
so ao conteúdo, porém, para poder 
comentar ou curtir qualquer publi-
cação, o cadastro é necessário. Para 
isso, basta acessar a página: face-
book.com e criar perfil. O cadastro 
na Rede Social é gratuito. 

Existem os perfis, mais usados 
por pessoas, e as páginas, utilizadas 
por empresas, associações, grupos, 
ações e campanhas etc.

o que É Curtir – Segundo as explica-
ções do próprio Facebook, ao “clicar 
em Curtir dentro de algo que você 
ou um amigo publica no Facebook é 
um modo fácil de dizer a essa pessoa 
que você gostou, sem deixar comen-
tários.” Não é necessário comentar, 
a não ser que o internauta queira.  

Existem muitas informações 
sobre a Rede, mas que podem ser 
desvendadas a medida que os inter-
nautas experimentam. Basta perder 
o medo e tentar. c
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laboratórios, com a finalidade de es-
colher o laboratório mais adequado 
para o seu treinamento. A viagem 
para Houston e todas as despesas a 
ela associadas serão cobertas pela 
Endocrine Society.

A Seleção – Os membros da Comis-
são Internacional da SBEM selecio-
narão os currículos enviados pelos 
candidatos, e o prazo de inscrição se 
encerra no dia 30 de março. Após a 
primeira fase de seleção no Brasil, 
a entidade norte-americana avalia 
os candidatos apresentados pela 
SBEM.  Depois da confirmação de 
aprovação de nome, o pesquisador 
começará a buscar, em conjunto 
com a Endocrine Society, um centro 
adequado à sua linha de pesquisa.

parceria SBEM-Endocrine Society – 
Entre os objetivos do ISP está o fato 
da Endocrine Society ampliar e es-
treitar as relações com membros das 
Sociedades de Endocrinologia de 
outros países. De acordo com a en-
tidade internacional, o ISP é um ele-
mento chave deste plano é selecio-
nar bolsistas que mais tarde tenham 
potencial para serem líderes em 
diversas áreas da Endocrinolo-
gia, em seus próprios países.

Como se Inscrever – Os deta-
lhes e os arquivos necessá-
rios para a inscrição no ISP 
2012 estão publicados no 
site da SBEM. Veja quais 
são os itens:
•	 Redija um texto 

em Word para res-
ponder a questão: 
“What is the impor-
tance of the Interna-

M ais uma vez, a SBEM está 
participando do Internatio-

nal Scholars Program (ISP) 2012, que 
está em sua décima edição. O progra-
ma da Endocrine Society foi criado 
para a seleção e formação de endo-
crinologistas que pretendem seguir 
uma carreira em uma instituição aca-
dêmica e que desejam realizar pes-
quisas de investigação. A inscrição 
dos candidatos estará encerrada no 
dia 30 de março.

o projeto – Segundo a definição do 
projeto, os interessados precisam 
ser graduados em medicina, com 
Residência Médica ou Especializa-
ção completa em Endocrinologia em 
instituição credenciada, com título 
de Mestre ou Doutor já obtido ou em 
andamento na área de Endocrinolo-
gia e Metabologia, com pretensões 
de seguir carreira acadêmica ou de 
pesquisa básica ou clínica. 

O objetivo do programa é selecio-
nar candidatos altamente qualifica-
dos que desejam obter formação por 
um período de dois a três anos em 
um laboratório excepcional dirigido 
por um membro da Endocrine Socie-
ty. O treinamento será organizado 
em conjunto, por meio de interações 
entre a Endocrine Society e o inves-
tigador principal do Laboratório. Um 
dos pontos importantes do ISP é que 
o candidato volte para o seu país de 
origem após o treinamento ter sido 
concluído. 

O candidato selecionado será le-
vado para o Annual Meeting of the 
Endocrine Society, que será realiza-
da em Houston, Texas, em junho de 
2012. Durante o Congresso, o candi-
dato terá oportunidade de fazer en-
trevistas com diretores de diversos 

tional Scholarship Program to the 
project?”

•	 Redija um texto em Word para in-
formar: List of laboratories of in-
terest (at least 3) with full name, 
address, telephones and e-mail 
address);

•	 Faça o download e preencha o ar-
quivo em Word Scholars signed 
letter;

•	 Faça o download e preencha o ar-
quivo em Word Standard Format 
for Curriculum Vitae.
As candidaturas devem ser feitas 

com o envio da documentação via 
e-mail e impresso para a secretaria 
da SBEM, para análise da Comissão 
Internacional, nos endereços abaixo:

E-Mail: sbem@endocrino.org.br 
/ Sede: Rua Humaitá, 85 Sala 501 – 
Humaitá / Rio de Janeiro – RJ – CEP 
22261-000

Atenção: serão acatadas as cor-
respondências postadas até o dia 30 
de março de 2012.

Mais detalhes sobre como parti-
cipar estão publicados no site e no 
blog da SBEM. c

ISp Edição 2012
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Dra. Rosana Radominski Dr. Airton Golbert

 m por pablo de Moraes

D esde o dia 10 de dezembro do 
ano passado, quando, por de-

cisão da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), ficaram 
proibidas a venda e comercialização 
dos medicamentos catecolaminér-
gicos (dietilpropiona, femproporex 
e mazindol), muito mudou no trata-
mento da obesidade. Sem a dispo-
nibilidade dos anorexígenos, as op-
ções de tratamento ficaram restritas 
apenas ao orlistate e a sibutramina, 
sendo que esta última prescrita com 
bastante rigor. Pacientes e médicos 
tiveram que se readaptar. 

Com as opções que restaram, de 
acordo com a presidente da ABESO 
(Associação Brasileira para o Estudo 
da Obesidade e Síndrome Metabóli-
ca), que integra os departamentos 
da SBEM, Dra. Rosana Radominski, 
os mais prejudicados foram os obe-
sos de baixa e média renda que não 
podem, por alguma contraindica-
ção, usarem a sibutramina. “Esses 
ficaram praticamente sem opção de 
tratamento, pois não podem adquirir 
o orlistate, devido a seu alto custo”, 
afirma. “Outro grupo que sofreu 
com a retirada dos medicamentos 
é o dos pacientes com sobrepeso e 
complicações (dislipidemias, hiper-
tensão controlada ou com diabetes). 
A sibutramina não pode mais ser uti-
lizada nestes casos (com as novas 
regras, só para IMC>30kg/m2) e, se 
não puderem comprar o orlistate, fi-
carão sem opção terapêutica, a não 
ser os medicamentos prescritos tipo 
off label”, explica. 

Segundo a especialista, os re-
sultados da proibição já podem ser 
notados nos consultórios. “Percebe-
mos que os pacientes que usavam os 
anorexígenos suspensos, com bons 

Dificuldades no Tratamento da Obesidade

resultados, e que não podem migrar 
para outros tratamentos, estão ga-
nhando peso”, afirma. “Atualmente, 
pacientes com bom poder aquisitivo 
estão optando por tratamentos off 
label (liraglutide ou combinações 
não liberadas) ou tratamentos alter-
nativos”, conta. “Estamos em uma 
fase de transição muito complicada. 
Na realidade, o mundo está. A obe-
sidade está aumentando, as com-
plicações também e as opções te-
rapêuticas diminuindo. As agências 
regulatórias são muito mais exigen-
tes para aprovação de registros para 
medicamentos novos, e a indústria 
fica desestimulada em pesquisar fár-
macos”, diz. “Enquanto isto ocorre, 
as regras para as indicações da ci-
rurgia bariátrica ficam cada vez mais 
frouxas”, alerta Dra. Rosana. 

De acordo com o presidente da 
SBEM, Dr. Airton Golbert, antes da 
decisão ter sido tomada, a Socieda-
de tentou, por várias vezes, explicar 
à Anvisa, através de argumentos 
científicos, os problemas que pode-
riam ocorrer caso os medicamentos 

fosses retirados do mercado. “In-
felizmente, não fomos bem sucedi-
dos”, afirma o endocrinologista. “A 
obesidade já afeta cerca de 30% da 
população brasileira e a dificuldade 
em tratá-la é uma realidade genera-
lizada no mundo todo. As medica-
ções são um acréscimo na tentativa 
de melhorar os resultados do trata-
mento. Ficamos com poucas opções 
de tratamento”, afirma. 

Outro problema relatado pelo 
presidente é que, com a falta de op-
ções legais de tratamento, muitos 
pacientes acabaram optando por 
maneiras complicadas de perder 
peso. “A proibição estimulou o uso 
de drogas contrabandeadas e ven-
didas sem prescrição médica, utili-
zadas sem controle”, afirma. “Isso, 
sem dúvida, aumenta muito mais o 
risco para a população”, completa.

A SBEM está levantando mais 
uma vez a questão, já que o assunto 
saiu da pauta da grande imprensa 
de forma intensiva, porém continua 
vivo e complicado dentro dos con-
sultórios dos endocrinologistas. c

Fo
to

: A
dr

ia
na

 B
re

sc
ia

ni

Fo
to

: C
el

so
 P

up
o

n
o
 8

5 
- 

fe
ve

re
ir

o
 d

e 
20

12
 



Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

9REpoRtAgEM

O presidente do Endócrino 2012, Dr. Nelson Rassi.

O rganizar um evento não é ta-
refa fácil. Quando se trata de 

um dos mais importantes congres-
sos nacionais da SBEM, a responsa-
bilidade aumenta e o trabalho deve 
começar cedo. Embora o 30º Con-
gresso Brasileiro de Endocrinologia 
e Metabologia esteja agendado ape-
nas para novembro, entre os dias 7 
e 10, os preparativos estão intensos 
e o corre corre para a definição da 
programação social e científica co-
meçou. De acordo com o presidente 
do Endócrino 2012, os trabalhos das 
Comissões Científica e Executiva es-
tão adiantados. “Estamos sempre 
em busca de superação e, por isso, 
temos trabalhado diariamente para 
que este seja um dos mais marcan-
tes congressos da história da Endo-
crinologia e Metabologia do Brasil”, 
afirma. 

O local já foi definido: Centro de 
Convenções de Goiânia, no Estado 
de Goiás, considerado um dos me-
lhores do Brasil e mais modernos da 
América Latina. Ocupa uma área de 
51mil m² e tem estrutura capaz de 

Endócrino 2012: Primeiros Passos

suportar eventos de todos os por-
tes com auditório, salas, pavilhões, 
pátios externos, restaurante de co-
midas típicas, lanchonete e, para 
os congressistas que irão de carro, 
um amplo estacionamento coberto. 
Para os expositores, o espaço tam-
bém é amplo: 1.604.50m², contando 
também com um anexo de 380m². 
Bem posicionada, a área está no pri-
meiro piso, se integrando às 11 salas 
do local, à lanchonete e ao auditório 
principal. 

A programação científica e os con-
vidados internacionais ainda estão 
em fase de definição, mas, de acordo 
com Dr. Victor Gervásio, presidente 
da Comissão Científica, haverá um 
novo formato na composição das 
mesas. “Ainda estamos definindo 
temas e verificando a disponibilida-
de dos convidados. O que podemos 
adiantar é que a escolha de temas 
será norteada pelas novas perspec-
tivas e novidades científicas”, conta. 
Segundo o especialista, haverá sub-
missão de resumos científicos e os 
interessados devem fazê-la no site 

oficial do evento (www.endo2012.
com.br) até o dia 6 de junho. 

A programação social ainda está 
sendo escolhida, mas serão manti-
das os habituais momentos de con-
fraternização que sempre caracteri-
zam os congressos. A equipe espera 
poder acrescentar novidades na pro-
gramação dos acompanhantes. 

As inscrições estão abertas e 
poderão ser feitas online. Até o dia 
16 de março, associados quites da 
SBEM, SBD e ABESO pagam R$450; 
não sócios pagam R$650; estudan-
tes R$300; residentes e pós-gradu-
andos R$350; outros profissionais 
sócios R$330; e outros profissio-
nais não sócios R$400. Após essa 
data, até o dia 11 de maio, os valores 
sobem para R$500, R$720, R$360, 
R$420, R$390 e R$480, respectiva-
mente. 

A partir desta edição, a Folha da 
SBEM vai acompanhar todos os pre-
parativos do evento e publicará in-
formações importantes para os inte-
ressados em participar do Endo2012. 
Fique atento. c
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O primeiro semestre está co-
meçando com a agenda mo-

vimentada nos Departamentos da 
SBEM. Já em abril, duas atividades, 
que têm reunido um excelente públi-
co e debates de altíssimo nível acon-
tecem em Minas Gerais – Simpósio 
Internacional de Neuroendocrinolo-
gia – e Rio Grande do Norte – Encon-
tro Brasileiro de Tireoide.

SINE – A décima sexta edição do 
SINE, um dos eventos tradicionais 
da SBEM, será de 12 a 14 de abril, 
no Mercure Lourdes, em Belo Hori-
zonte.  A presidência está nas mãos 
do Dr. Antônio Ribeiro de Oliveira 
Júnior, que tem pela frente a enor-
me responsabilidade de coordenar e 
organizar alguns dos maiores nomes 
da Neuroendocrinologia do país.

A conferência de abertura será 
feita pelo Dr. Ashley B Grossman: Pa-

SINE e EBt São destaques 
na Área Científica

thogenesis and Molecular Signatu-
res of Pituitary Tumors. Essa e todas 
as demais palestras da programa-
ção científica estão disponíveis no 
site do evento - www.sine2012.com.
br – assim como as informações 
necessárias para inscrições e tra-
balhos científicos. Além do Dr. Ash-
ley, estão confirmados os seguintes 
palestrantes internacionais: Dr. Al-
berto Pereira (Holanda), Dr. Ariel L 
Barkan (USA), Dr. Ken Ho (Austrália), 
Dr. Luis Syro (Colômbia) e Dr. Oscar 
Bruno (Argentina).

EBt – O Encontro Brasileiro de Ti-
reoide, que tem uma tradição de pri-
vilegiar a atividade dos profissionais 
brasileiros, terá a abertura feita pelo 
Dr. Mário Vaisman. O especialista re-
ceberá o Prêmio EBT 2012 pela con-
tribuição à tireoidologia brasileira. O 
evento também privilegia os jovens, 

por isso, o início da programação de 
cada dia está destinado aos candida-
tos ao Prêmio Jovem Cientista. 

A frente da organização de toda a 
programação está o Departamento 
de Tireoide da SBEM, que tem como 
presidente a Dra. Laura Ward; Dr. Ta-
deu Alencar Fonseca, presidente da 
Comissão Executiva; e Dra. Carmen 
Cabanelas Pazos de Moura, presi-
dente da Comissão Científica. Os 
organizadores definiram um tema 
central: “As doenças da tireoide no 
Brasil e no mundo: o que sabemos 
e como isso pode ser aplicado em 
nossos pacientes”.

Na abertura, a novidade será um 
show bem diferente das edições an-
teriores, com o grupo Capital Inicial 
animando os participantes.

Convidados Internacionais: Lau-
ra Fugazzola (Itália) e Paul J. Davis 
(EUA) c

E m janeiro, o Dr. Balduíno 
Tschiedel assumiu a presidên-

cia da Sociedade Brasileira de Dia-
betes, que é um dos Departamentos 
Científicos da SBEM. O especialista, 
que foi eleito em 2009, tomou posse 
junto com todos os novos presiden-
tes de comissões e departamentos 
da entidade, em cerimônia realizada 
em São Paulo. 

O novo grupo esteve reunido du-
rante um dia inteiro para traçar as 
estratégias de trabalho do próximo 
ano. Entre os destaques da gestão 
está a campanha “A SBD vai aos ges-
tores”.

Novo presidente Assume a SBd
Encerrando as atividades, a 

SBD ofereceu um jantar de posse 
registrado pelo Facebook da SBEM 
em vídeo e publicado no site da 
SBEM. O presidente da SBEM Na-
cional, Dr. Airton Golbert, estava 
presente à cerimônia e fez questão 
de dar as boas vindas, em nome 
da entidade, ao novo presidente. 
O Dr. Balduíno fica no cargo até 
dezembro de 2013. 

O especialista já ocupou diver-
sos cargos de diretoria dentro da 
SBD e também foi membro da Co-
missão de Comunicação Social da 
SBEM. cDr. Balduíno Tschiedel
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C erca de 200 representantes de 
entidades médicas, escolas 

de Medicina e órgãos do governo 
participaram, no dia 14 de janeiro, em 
São Paulo, do III Fórum Nacional de 
Especialidades Médicas. O evento foi 
promovido pela Comissão Mista de 
Especialidades - integrada pelo CFM, 
AMB e CNRM - e teve como objetivo 
debater os critérios que definem área de 
atuação e especialidade médica, além 
de discutir impactos causados pela 
fragmentação do conhecimento na 
profissão médica e suas consequências 
no atendimento à população. A SBEM 
esteve presente e foi representada pela 
Dra. Marise Lazaretti, vice-presidente 
da Sociedade. 

A primeira conferência teve como 
tema “Conceitos de Especialidade 
Médica e Área de Atuação” e foi 
ministrada pelo Dr. Fábio Jatene. 
O médico apresentou um pequeno 
histórico do surgimento das áreas 
de atuação e das especialidades e 
explicou como foi feito o processo 
de uniformização. Atualmente, se-
gundo a Resolução CFM 1973/2011, 
são reconhecidas 53 especialidades 
médicas e 53 áreas de atuação.

De acordo com a Dra. Marise 
Lazaretti, a “Pesquisa Demográfica 
Médica no Brasil”, segundo tema do 
dia, abordado pelo Dr. Mário Sche-
ffer, foi o assunto mais comentado 
no evento. O levantamento cruzou 
os bancos de dados da AMB, CFM e 
da Comissão Nacional de Residên-
cia Médica com dados da Pesquisa 

discutindo 
Especialidades 
Médicas
de Assistência Médico-Sanitário do 
IBGE. “Os números confirmam que 
o Brasil tem quantidade suficiente 
de médicos, porém a desigualdade 
em sua distribuição geográfica é 
colossal. Com um total de 371.788 
médicos atualmente, estamos em 
5º lugar no mundo, atrás apenas de 
China, Estados Unidos, Índia e Rús-
sia. Em 30 anos, a partir de 1971, nos-
sa profissão cresceu 394,8%, muito 
acima do crescimento populacional 
do país que, no mesmo período, foi 
de 82,3%”, afirma a especialista. “A 
concentração de médicos coincide 
com a concentração de recursos 
econômicos e espelha as desigual-
dades sociais, já antigas conhecidas 
nossas. A razão médico para cada 
mil habitantes varia de 0,68 no Ma-
ranhão até 3,57 no Rio de Janeiro. A 
Endocrinologia não foge a esta re-
gra, com grande concentração de es-
pecialistas nos locais de maior con-
centração de renda, como São Paulo 
(838), Rio de Janeiro (371) e Minas 
Gerais (309), em oposição a locais 
que possuem não mais do que três 
endocrinologistas em todo o estado, 
como Acre (1), Amapá (3), Rondônia 
(3) e Roraima (2)”, explica. 

Segundo Dra. Marise, a discus-
são aprofundou-se sobre as possí-
veis causas para esta discrepância. 
“Dentre os pontos mais ressaltados, 
destacou-se a falta de condições de 
trabalho, inclusive antes mesmo da 
baixa remuneração, como principal 
causa para esta disparidade”, afir-

ma. “Este aspecto foi levantado por 
nós, da SBEM, que testemunhamos 
uma periferia na Grande São Paulo 
completamente desassistida, apesar 
dos subsídios e incentivos financei-
ros da prefeitura e governo estadual 
para preenchimento destas vagas. 
Nossa avaliação é de que a causa 
principal esteja nas condições pre-
cárias de trabalho, com uma agenda 
sobrecarregada (consultas a cada 15 
minutos) e um ambiente inóspito e 
inseguro”, explica. A endocrinolo-
gista acredita que uma boa remu-
neração é importante, mas não é 
tudo nas políticas públicas de des-
centralização. “Há que se levar em 
consideração também o profissional 
médico atual, que não abre mão de 
boas condições para seu trabalho 
e valoriza sua qualidade de vida”, 
acredita. “Foi consenso, também, 
que não se deve esperar que este 
desequilíbrio seja resolvido com a 
abertura de novas escolas médicas, 
pela estratégia chamada por alguns 
de ‘transbordamento’. Deve-se cer-
tificar de que estão formando pro-
fissionais competentes, com força 
política para fechar aquelas que não 
preencherem os critérios mínimos 
de qualidade de ensino”, diz. 

De acordo com a organização do 
evento, as propostas apresentadas 
serão sintetizadas em um texto que 
deve orientar o trabalho da Comis-
são Mista de Especialidade. Outros 
dois encontros deste tipo devem ser 
realizados nos próximos meses. c

11REpoRtAgEM

Dra. Marise Lazaretti
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Sou Médico, meu 
trabalho tem Valor

m Florentino Cardoso
 presidente da Associação Médica 

Brasileira

O titulo deste artigo foi slogan 
de uma campanha das enti-

dades médicas nacionais em 2004 
pela valorização do trabalho médico 
e da Medicina. Passados oito anos, 
a situação pouco mudou, a despei-
to da luta incessante de instituições 
como a Associação Médica Brasilei-
ra (AMB).

A exploração do trabalho médico 
impacta diretamente na qualidade da 
Medicina, assim como a assistência 
aos cidadãos. Para garantir a sobre-
vivência, os médicos são obrigados 
a acumular diversos empregos, cum-
prindo jornadas de 60, 70 ou mais 
horas semanais. Nenhum indivíduo 
consegue manter a excelência do seu 
trabalho com tamanha sobrecarga. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) 
sofre com recursos insuficientes e a 
triste consequência surge com signi-
ficativa parcela de profissionais qua-
lificados afastando-se cada vez mais 
da rede pública. A tabela SUS, por 
exemplo, paga para uma consulta 
básica de clínico geral, ginecologista 
e pediatra menos de R$ 3. 

Graves obstáculos ao atendimen-
to adequado marcam o cotidiano 
de postos de saúde, ambulatórios 
e hospitais. Quanto mais carente a 
região, pior é o quadro, bem eviden-
ciado nas longas filas de espera por 
consultas, exames e cirurgias. É an-
gustiante ver pacientes jogados em 
macas no meio de corredores, falta 
de profissionais, de medicamentos 

e equipamentos. Mortes evitáveis 
ocorrem especialmente nas grandes 
emergências.

De janeiro de 2002 até dezembro 
de 2011, foram criadas 69 faculdades 
de Medicina no Brasil, a maioria pri-
vada. Parte das escolas médicas fun-
ciona sem estrutura mínina como: 
hospital escola, corpo docente não 
adequadamente qualificado, biblio-
tecas precárias, grade pedagógica 
deficiente. 

Algumas implicações desse des-
calabro foram mostradas quando o 
Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo apresentou o 
resultado das avaliações de prova 
facultativa com estudantes do últi-
mo ano de Medicina. Quase metade 
dos avaliados não sabe interpretar 
uma radiografia, fazer um diagnósti-
co após receber as informações dos 
pacientes. Metade também faria o 
tratamento errado para infecção na 
garganta, meningite e sífilis e não é 
capaz de identificar uma febre alta 
como fator que eleva o risco de in-
fecção grave em bebês. 

Para agravar o caos, o governo fe-
deral, em cumplicidade com alguns 
estados, sinaliza com a possibilidade 
de facilitar a revalidação de diploma 
de médicos brasileiros formados na 
Escola Latino-Americana de Medici-
na (ELAM) de Cuba. A ideia é permi-
tir que façam estágio em hospitais 
públicos, recebendo bolsa, enquan-
to fazem cursinho de reforço para se 

preparar para uma prova. Por que 
essa predileção por Cuba? A Asso-
ciação Médica Brasileira (AMB) não 
é contra médicos formados no ex-
terior trabalharem no Brasil. É ne-
cessário, porém, que o diploma de 
todos os profissionais, formados 
em qualquer parte do mundo, seja 
validado de acordo com as normas 
vigentes no País. A AMB tem apoia-
do o Revalida, por considerar nesse 
momento, uma forma séria de ava-
liar esses profissionais. 

Não é possível o SUS continuar 
com recursos insuficientes e profis-
sionais desvalorizados. Ao fazer vis-
tas grossas à má formação e facilitar 
o ingresso na linha de frente da as-
sistência de quadros não capacitados 
formados no exterior, afronta-se as 
reais necessidades dos cidadãos bra-
sileiros, coloca-se em risco a saúde e 
o bem-estar dos pacientes, desvalo-
riza-se os bons médicos e bombar-
deia-se a nossa Medicina – hoje ainda 
uma referência como excelência.

Como presidente recém-empos-
sado da Associação Médica Brasilei-
ra, registro publicamente: reagire-
mos à altura em nome da boa prática 
médica e da adequada assistência 
ao povo brasileiro. Jamais defende-
remos castas, pois queremos uma 
mesma Medicina para todos. Deve 
prevalecer sempre o mérito. O mé-
dico tem compromisso com a vida, 
com a Medicina e com a saúde da 
população. c
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E ntre os dias 16 e 18 de agosto de 
2012, será realizado pela SBEM 

Regional Pará, em conjunto com 
as Regionais do Amazonas e Mara-
nhão, o IX ENDOAMAZON (Congres-
so Amazônico de Endocrinologia e 
Metabologia) e o I Congresso Para-
ense de Diabetes. Em sua comissão, 
o evento terá os seguintes profissio-
nais: Dr. Antonio Maria Conceição, 
presidente; Dr. João Soares Felício; 
Dra. Karen Felício; Dra. Milena Cal-
dato; Dra. Nádia Miranda; Dra. Nilza 
Nei Torres; e Dr. Teiichi Oikawa. 

O evento acontecerá no Hotel 

A Sociedade Brasileira de Dia-
betes (SBD) realizará, no pró-

ximo dia 31 de março, o primeiro 
simpósio de atualização em 2012. O 
tema será: Diabetes na Gestação e 
tem como objetivo apresentar no-
vos diagnósticos do diabetes gesta-
cional e os avanços no tratamento.  
O evento acontece em Porto Alegre 
(RS), no Hotel Novotel , na Av. Sole-
dade, 575, Bairros Três Figueiras, das 
8:45h às 13:30h. O encontro será o 
primeiro de uma série de quatro que 

N o período de 31 de maio a 
2 de junho, será realizada 

a VII Reunião Regional da FeS-
BE (Federação de Sociedades 
de Biologia Experimental), em 
Maceió (AL). A coordenação é 
da Universidade Federal do Ala-
goas (UFAL) e a Comissão Or-
ganizadora Local é composta 
por professores e pesquisado-
res de diferentes instituições de 
ensino superior sediadas no Es-
tado de Alagoas e atuantes nas 
áreas dentro da Federação. A 
presidência é do professor Emi-
liano de Oliveira Barreto, que é 
membro da UFAL.

Inscrições e submissão de 
trabalhos podem ser feitas pelo 
site oficial (www.fesbe.org.br/
regional2012). O evento será 
realizado no Centro Cultural e 
de Exposições Ruth Cardoso, 
localizado no histórico bairro 
do Jaraguá, que possui uma 
localização de fácil acesso e 
cercada de uma ampla rede de 
restaurantes e hotéis. c

E ntre os dias 28 e 30 de junho, 
acontecerá o tradicional Endo-

Recife 2012. Mais uma vez, o hotel es-
colhido foi o Summerville Beach Re-
sort, localizado em Porto de Galinhas 
(PE), um dos balneários mais badala-
dos do nordeste brasileiro. O encon-
tro é organizado pela SBEM Regional 
Pernambuco. A programação cientí-
fica será divulgada em breve no site, 
mas a organização do evento adian-
tou que estão incluídos os temas clás-

Simpósio de Atualização SBd
estão previstos para este ano. 

Os temas abordados serão: re-
percussões maternas da hipergli-
cemia na gestação; repercussões 
fetais da hiperglicemia; novos crité-
rios diagnósticos do DMG (contando 
com diferentes pontos de vistas, da 
SBD e da Febrasgo); tratamento de 
diabetes na gestação; e gestantes na 
diabetes e outras comorbidades. 

A Comissão de organizadores do 
evento é composta pela vice-presi-
dente da SBD, Dra. Lenita Zajden-

verf, e Dr. Carlos Antonio Negrato, 
coordenador do Departamento de 
Diabetes Gestacional. 

Para participar, os interessados 
devem solicitar a ficha de inscrição 
da SBD até o dia 23 de março. Os 
valores das taxas de inscrição são: 
R$40 para médicos não sócios, R$30 
para residentes e estudantes (com 
comprovante) e R$30 para outros 
profissionais de saúde. Todos os só-
cios da SBD/SBEM estão isentos da 
taxa de inscrição. c

Biologia 
Experimental

Amazonas, Maranhão e pará
Hilton Belém e tem como objetivo 
divulgar aos profissionais desta 
área os conhecimentos atuais das 
patologias endócrinas, dando foco 
especial para o diabetes e as tireoi-
dopatias, em decorrência de suas 
elevadas prevalências na população 
da região. 

Para todos os interessados em 
participar, os valores de inscrição 
são: R$160 para sócios (quites), 
R$180 para não sócios, R$80 para 
outros profissionais e R$50 para es-
tudantes e residentes, até o dia 30 de 
junho de 2012. c

Endorecife 2012
sicos na grade ligados ao diabetes, ti-
reopatias, metabolísmo ósseo, obesi-
dade, endocrinopediatria e neuroen-
docrinologia.

Assim que abertas, as inscrições 
poderão ser feitas no site da Regio-
nal. Os valores são: médicos sócios 
quites  R$ 430,00; médicos não qui-
tes e não sócios R$ 550,00; residen-
tes e outros profissionais R$ 270,00; 
e estudantes R$ 200,00. Esses valo-
res são válidos até o dia 30 de abril. c
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A quarta maior cidade dos Es-
tados Unidos, Houston, esse 

ano, dará as boas vindas ao The 
Endocrine Society’s - 94th Annu-
al Meeting & Expo, entre os dias 
23 e 26 de junho. Em 2011, mais 
de 2.600 expositores escolheram 
o evento para compartilhar suas 
pesquisas e cerca de 8 mil pesqui-
sadores e profissionais de Endo-
crinologia compareceram.

Para ajudar os participantes a se 
programar, o site oficial do even-
to está equipado com um sistema 
completo de busca na programa-
ção científica. A ferramenta ajuda 
o participante na hora de localizar 
e não se atrasar para nenhuma das 
cerca de 200 apresentações cien-
tíficas.

Os participantes também não 
podem perder a chance de conhe-
cer as muitas atrações que a cidade 
de Houston oferece. Além de apre-
sentar diversos museus, perto uns 
dos outros e o maior centro médi-

co do mundo, Houston é a casa de 
aclamadas companhias de ópera, 
sinfonia, balé e teatro, sendo tam-
bém um dos 10 melhores destinos 
culinários americanos. 

As inscrições para o Endo 2012 
estão abertas no site oficial do 
evento. Lá também estão dispo-
níveis informações sobre hospe-
dagem nos hotéis cadastrados 
para o encontro e os contatos das 
empresas aéreas para reserva das 
passagens. Acesse o site no en-
dereço: www.endo-society.org/
endo2012/. c

Endo 2012
Entre os dias 22 e 25 de mar-

ço, o Brasil recebe o Latin 
America Congress on Contro-
versies to Consensus in Diabe-
tes, Obesity and Hypertension 
(CODHy). Essa é a segunda edi-
ção do evento que acontece na 
América do Sul. A primeira ocor-
reu em Buenos Aires e atraiu 
cerca de 2 mil participantes de 
52 países. O evento vai aconte-
cer no Royal Tulip Hotel, em São 
Conrado, no Rio de Janeiro.

Uma das características do 
congresso é a abordagem de 
tópicos em diabetes, obesida-
de e hipertensão, com foco em 
epidemiologia, genética, diag-
nóstico, complicações típicas 
e diferentes respostas a trata-
mentos, com base na região 
que recebe o congresso. As 
inscrições para o CODHy po-
dem ser feitas por meio do site 
oficial do evento (www.codhy.
com/LA/2012). cFo

to
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Codhy 2012

AdA 2012
Entre os dias 8 e 12 de junho, 

acontece na Pennsylvania, Phi-
ladelphia, Estados Unidos, o Ameri-
can Diabetes Association - 72º Scien-
tific Sessions. O evento será presidi-
do pela médica Mary Elizabeth Patt, 
professora de medicina na Harvard 
Medical School.

Nessa edição do congresso, o 
programa foi dividido em oito áre-
as temáticas que incluem os mais 
recentes avanços de pesquisa em 
diabetes. Os temas de cada área são 
medicina comportamental, nutrição 
clínica, educação e exercício; diabe-
tes clínica/terapêutica; epidemiolo-
gia e genética; imunologia e trans-

plante; sinalização e ação da insuli-
na; fisiologia integrada e obesidade; 
biologia e insulina; e complicações 
agudas e crônicas.

As inscrições podem ser feitas pelo 
site oficial do evento. Na página, tam-
bém estão disponíveis informações 
sobre outras formas de envio da ins-
crição para grupos. Além de partici-
par do evento, a inscrição também da 
direito a um ticket para uma recepção 
que vai acontecer em um dos cartões 
postais da cidade, o National Constitu-
tion Center, que fica no Independence 
National Historical Park.

Durante as duas horas de recep-
ção, todos terão a oportunidade de 

conhecer o DeVos Hall, local que exi-
be cerca de 100 peças interativas so-
bre a história da Constituição Ameri-
cana. Outro ponto interessante que 
faz parte do roteiro é o Signers’ Hall, 
local onde estão as estátuas em ta-
manho real dos 39 homens que as-
sinaram a Constituição Americana.

Para os interessados em apresen-
tar seus resumos científicos, a orga-
nização do evento abriu mais um pe-
ríodo de envio dos trabalhos no dia 
1º de fevereiro. Essa última chance 
para inscrições de trabalhos vai até 
o dia 30 de março. Para mais infor-
mações, acesse http://professional.
diabetes.org. c
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Março 2012

Curso PAAF de Tireoide – Atualidades e 
Sistemas Bethesda
 ▪ Data: 1
 ▪ Local: Rio de Janeiro
 ▪ Informações: www.sbemrj.org.br

The 2nd Latin America Congress on 
Controversies to Consensus in Diabetes, 
Obesity and Hypertension (CODHy)
 ▪ Data: 22 a 25 
 ▪ Local: Rio de Janeiro, RJ
 ▪ Informações: www.codhy.com/LA/2012

Abril 2012

Simpósio Internacional de 
Neuroendocrinologia
 ▪ Data: 12 a 14 
 ▪ Local: Belo Horizonte, MG
 ▪ Informações: www.sine2012.com.br

Simpósio SBD de Atualização - Diabetes 
Gestacional: O Impacto dos Novos 
Posicionamentos Internacionais.
 ▪ Data: 14
 ▪ Local: Hotel Deville, Porto Alegre, RS.
 ▪ Informações: SBD – www.diabetes.org.br / 
tel. (11) 3846-0729

VI Fórum de Síndrome Metabólica 
e o IV ESED
 ▪ Data: 19 a 21
 ▪ Local: Fábrica de Negócios do Hotel Praia 
Centro - Fortaleza - CE

 ▪ Informações: (85) 4011.1572 / 4011.1566 / 
e-mail: divulgacao@arxweb.com.br

15º Encontro Brasileiro de Tireoide (EBT 
2012)
 ▪ Data: 28 de abril a 1º de maio
 ▪ Local: Natal, RN
 ▪ Informações: www.ebt2012.com.br

Maio 2012

Simpósio SBD de Atualização – Simpósio 
SBD- SBCBM: Qual o papel da cirurgia 
bariátrica/metabólica no contexto do 
tratamento do diabetes?
 ▪ Data: 5
 ▪ Local: São Paulo, SP
 ▪ Informações: www.diabetes.org.br

ICE/ECE 2012
 ▪ Data: 5 a 9 
 ▪ Local: Florença, Itália
 ▪ Informações: www.ice-ece2012.com

Junho 2012

72nd Scientific Sessions – ADA
 ▪ Data: 8 a 12
 ▪ Local: Filadélfia, EUA
 ▪ Informações: http://professional.diabetes.org

Endo 2012: The 94th Annual Meeting & Expo
 ▪ Data: 23 a 26
 ▪ Local: Houston, EUA
 ▪ Informações: www.endo-society.org/endo2012 

ENDORECIFE 2012
 ▪ Data: 28 a 30
 ▪ Local: Porto de Galinhas/PE
 ▪ Informações: www.endocrinologiape.com.br

Agosto

6º DiaBHetes-Santa Casa
 ▪ Data: 17 a 18
 ▪ Local: Belo Horizonte/MG
 ▪ Informações: cepcemeventos@gmail.com

VII Reunião Regional da Federação das 
Sociedades de Biologia Experimental 
(FeSBE)
 ▪ Data: 22 a 25
 ▪ Local: Maceió, AL
 ▪ Informações: www.fesbe.org.br

Outubro de 2012

48º EASD Annual Meeting
 ▪ Data: 2 a 5
 ▪ Local: Berlin, Alemanha
 ▪ Informações: www.eads2012.com

Novembro de 2012

30º Congresso Brasileiro de 
Endocrinologia e Metabologia 2012
 ▪ Data: 7 a 10
 ▪ Local: Goiânia, GO
 ▪ Informações: www.endo2012.com.br
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