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A SBEM que
Queremos
m Sociedade

realiza sua quarta oficina, analisando o
trabalho realizado no último ano e discutindo o planejamento das atividades para 2012. Participaram todos
os membros da diretoria da Nacional, presidentes de
Departamentos, Comissões e Regionais.
Págs. 8 e 9

LEIA MAIS
m TEEM 2012
Comissão do TEEM e Diretoria
da SBEM Nacional discutem novas condutas e formas de aplicação da prova
para a obtenção do Titulo de
Especialista.
Pág. 4
m Congresso Brasileiro
A trigésima edição do
C ongr e s s o Br a sileir o d e
Endocrinologia e Metabologia
acontecerá em novembro
deste ano. Veja como está o
andando dos trabalhos. Pág. 7
m Em Dubai
Presidente da SBEM Nacional,
Dr. Air ton Golber t, vai a
Dubai, a convite dos Emirados
Árabes, para conhecer o funcionamento do sistema de
saúde local.
Pág. 4

Departamentos
Científicos

m Presidentes dos dez Departamentos Científicos da SBEM participam da Oficina A SBEM que Queremos e avaliam o primeiro
ano de trabalho, destacando o que foi mais significativo entre as
atividades de 2011. Págs. 11 e 12
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Campanhas da Endocrinologia
C

omandada pela Dra. Adriana
Costa e Forti, a Comissão de
Campanhas tem muito trabalho pela
frente no ano de 2012. Atuando paralelamente aos Departamentos Científicos da SBEM e outras Comissões,
já estão previstas diversas atividades para lembrar datas importantes
e realizar ações de prevenção e educação em doenças tratadas pelos endocrinologistas.
Uma das primeiras iniciativas
está marcada para o mês de maio,
quando acontece a Semana Internacional da Tireoide. De acordo
com Dra. Adriana, as atividades
serão executadas pelas Regionais
da Sociedade, com apoio do Departamento e da Comissão. “Faremos
ações de conscientização junto à
mídia, palestras educativas, além
de campanhas de esclarecimento, como a distribuição de folders
explicativos”, conta a especialista.
“Outro destaque será uma ação de
intervenção, com o rastreamento
de doenças tireoidianas, através

da palpação e questionários específicos. Identificando problemas na
tireoide, solicitaremos os exames
necessários e encaminharemos o
paciente para uma consulta organizada para o pós-campanha”, explica. Segundo Dra. Adriana, como
a campanha será desenvolvida
durante uma semana inteira, cada
Regional deverá escolher qual o
melhor dia de atuação. O Departamento de Tireoide, presidido pela
Dra. Laura Ward, terá uma participação essencial no desenvolvimento
das ações junto com a Comissão de
Campanhas, divulgando no site do
Departamento.
Para o mês de julho, Dra. Adriana
informa que está sendo organizada uma atividade em parceria com
o Departamento de Endocrinologia
Feminina e Andrologia. “Estaremos
focados no hipogonadismo masculino e no uso de anabolizantes”, afirma. Nas ações, será distribuído material informativo para o público em
locais específicos: academias, es-

colas, ambientes onde a população
pratica atividade. “Estão previstas,
ainda, palestras educativas para público e para profissionais de saúde,
em alguns casos, em parceria com a
Sociedade de Urologia local”, conta.
Para novembro, quando acontece o Dia Mundial do Diabetes, serão
realizadas pelo menos duas grandes
ações da SBEM. “Faremos o rastreamento da população de risco, através do questionário FindRisk, além
de atividades educativas para público e profissionais de saúde. Estamos
verificando as Regionais que estão
aptas a realizarem a campanha para
atingirmos o maior número de pessoas possível”, afirma.
Além dessas ações, ainda estão
previstas outras atividades, entre
elas, uma campanha para chamar
atenção para os prejuízos causados
à população pelos Disruptores Endócrinos. Assim que definidas, todas as
atividades serão publicadas no site
da SBEM Nacional e também nas Redes Sociais. c

As Ligas Acadêmicas
A

ideia de Liga Acadêmica surgiu em 1920, na Universidade
de São Paulo (USP), com a finalidade de estabelecer uma conexão entre
grupos de alunos com um interesse
comum. Esse mecanismo funciona
através de reuniões marcadas pelos
estudantes, onde realizam atividades
práticas e teóricas sobre o tema escolhido, supervisionados por um ou
mais profissionais da área.
As entidades não possuem fins
lucrativos e têm duração ilimitada.
Costumam ser estabelecidas por
uma diretoria administrativa e por
membros efetivos. A administração,

geralmente, é composta por presidente, vice-presidente e eventuais
diretores, que são necessários para o
bom funcionamento do grupo, a citar:
diretor científico, relações públicas,
tesoureiro, secretário, entre outros.
Em palestra no evento Oficina de
Trabalho – A SBEM que Queremos
2012, a Dra. Vivian Ellinger, presidente da SBEM Rio de Janeiro, levantou o
caso e sugeriu que a Sociedade inclua
as Ligas Acadêmicas em congressos.
Segundo a doutora, esse meio pode
criar uma aliança interessante entre
faculdades e a instituição.
“Ligas Acadêmicas, nos dias atu-

ais, são uma realidade nas faculdades. Acho a ideia muito válida para
ser apoiada pela SBEM. Assim, os
departamentos podem criar interfaces com faculdades e universidades”,
declarou a doutora. A médica ainda
enfatizou que, diferente do que muitos sabem, já existem diversas modalidades de ligas acadêmicas de
Endocrinologia no Brasil e é nítido o
crescimentos delas nas redes sociais.
Dra. Vivian ainda comentou que a
participação das Ligas nos Congressos da SBEM é uma ótima forma de
troca de informações e evolução para
o departamento e os estudantes. c
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editorial

Prezados colegas,
recisamos de mais médicos no Brasil? Somos solidários à posição do Conselho Federal de Medicina e do ex-Ministro da Saúde,
Adib Jatene, contrária à abertura indiscriminada de novos cursos na
área médica no país, conforme artigo publicado na Folha de São Paulo
no dia 28 de fevereiro.
Precisamos de mais endocrinologistas no Brasil? A discussão
sobre a resposta a essa pergunta foi um dos assuntos discutidos
na oficina de trabalho: “A SBEM que Queremos”, que foi realizada
no dia 17 de março, no Rio de Janeiro, com a presença de todos os
presidentes de Regionais, Departamentos e Comissões da SBEM. A
Dra. Marise Lazaretti relatou a distribuição demográfica dos endocrinologistas no país, que demonstra que só faltam especialistas em
regiões que não têm condições econômicas para dar boas qualidades de trabalho e remuneração adequada ao profissional.
Outro assunto abordado foram as possíveis modificações sugeridas pela Comissão do TEEM para aperfeiçoar a prova, sugestões
estas que já serão implementadas neste ano. Dr. Francisco Bandeira descreve tais alterações nesta edição da Folha.
Além de um balanço sobre nossa reunião, estamos publicando
algumas informações sobre a visita que fiz, em nome da SBEM,
junto com o colega Balduíno Tschiedel, presidente da SBD, e outros
presidentes de sociedades médicas, para conhecer como é o funcionamento da área de saúde em Dubai.
Nesta edição, reiteramos o convite para que os associados compareçam aos eventos organizados pelos nossos Departamentos
como o SINE, realizado em Belo Horizonte, e os que estão se aproximando como o EBT, em Natal, e o EBEP, em São Paulo.
Boa leitura.
Abraços a todos,

Foto: Celso Pupo
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Sugestões TEEM 2012
U

m dos temas de destaque na
“Oficina de Trabalho – A SBEM
que Queremos” de 2012, foi a abordagem sobre novas propostas para
a prova de Titulo de Especialista
em Endocrinologia e Metabologia
(TEEM). O Dr. Francisco Bandeira,
presidente da Comissão do TEEM,
expôs os resultados das provas de
2011 e as propostas para o ano de
2012.
No início da sua apresentação,
quando especialista falou dos resultados das provas em 2011, lembrou
das duas etapas: uma prática, de
caráter eliminatório; e outra fase de
prova escrita, que, no ano passado,
aconteceu no Centro de Convenções
Frei Caneca, em São Paulo, durante
o IV Congresso Brasileiro de Atualização em Endocrinologia e Metabologia (CBAEM).

No total, a prova do TEEM teve
196 participantes inscritos, sendo
que na fase prática foram 173 aprovados, o que representa de 88% dos
candidatos. Já na escrita, foram 131
candidatos aprovados, o que fecha
um total de 76% de participantes
aprovados.
Após a apresentação dos resultados de 2011, o Dr. Francisco falou um
pouco sobre as mudanças propostas
para as provas do TEEM em 2012. Ele
explicou que o processo vem seguindo o mesmo padrão há muito tempo
e, diante disso, a Comissão do TEEM
tem acompanhado a logística de provas de outras sociedades, com o objetivo de implementar melhorias em
todo o processo das provas de título
de especialista.
O Dr. Bandeira usou como exemplo as provas aplicadas pela Socieda-

Global Meeting em Dubai

O

governo nos Emirados Árabes
convidou, através da companhia aérea Emirates e da CCM Worldwide, as lideranças de seis especialidades médicas para um encontro de
uma semana. A SBEM e a Sociedade
Brasileira de Diabetes foram duas das
entidades convidadas para o encontro, que contou com a presença de
Sua Excelência Qadhi Saeed Al Muroashid, diretor geral da Autoridade
de Saúde de Dubai.
Segundo o Dr. Airton Golbert,
presidente da SBEM, que esteve na
reunião, o objetivo foi um intercâm-

bio com as sociedades brasileiras de
especialidades e o governo de Dubai.
“A presença da SBEM foi importante
e acredito que o número de especialistas que temos foi um diferencial
para o convite. Apresentei a SBEM na
reunião do Ministério da Saúde e eles
informaram que em Dubai o sistema
de saúde é precário. São 2 milhões de
habitantes, com uma alta prevalência
de diabetes, e cerca de 40 endocrinologistas. Eles precisam de especialistas e querem o nosso know-how.
Também, têm interesse em atrair profissionais para trabalhar lá. Eles são

de Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). Ele comparou alguns
pontos que podem sofrer alterações,
como o valor da taxa de inscrição e a
busca por apoio financeiro na utilização de material necessário para uso
nas provas de habilidade.
A aplicação da prova escrita,
como critério de classificação, antes
da prática; o aumento na quantidade
de membros na Comissão do Título
- mais seis preceptores escolhidos
pela diretoria - totalizando 20 examinadores; e a aplicação de uma prova
para avaliar a eficiência dos serviços oferecidos pela Sociedade, para
evitar vieses de recadastramento,
foram os pontos mais mencionados
pelo Dr. Bandeira, que fechou sua
apresentação dizendo que algumas
dessas mudanças podem entrar em
vigor ainda nas provas desse ano. c

ricos em uma área e muito carentes
em outra”, relatou o Dr. Airton.
Além da SBEM, estiveram presentes: Alessandro Irigoyen da Costa, da
CCM Worldwide Medical Congresses; Dr. Balduíno Tschiedel, pres. da
SBD; Eduardo Niederauer, da CCM
Worldwide Medical Congresses; Dr.
Geraldo Castelar, pres. da Sociedade
Brasileira de Reumatologia; Dr. Jorge
Ilha Guimarães, pres. da Sociedade
Brasileira de Cardiologia; Dr. José de
Roberto de Almeida, pres. eleito da
Federação Brasileira de Gastroenterologia; Dr. Marco Antônio Rey de Faria,
pres. do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO); Dr. Nilo Holzchuh, secretário geral de eventos do CBO; Dr.
Pedro Antônio do Prado Lima, diretor
executivo do 8° Congresso Brasileiro
de Cérebro, Comportamento e Emoções; Dr. Valentim Gentil Filho, pres.
do 8° Congresso Brasileiro de Cérebro, Comportamento e Emoções. c
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Reunião da CCS

A

proveitando a Oficina de Trabalho A SBEM que Queremos,
ocorrida no dia 17 de março, no Rio
de Janeiro, foi realizada uma reunião
entre o presidente da Comissão de
Comunicação Social, Dr. Ricardo
Meirelles, a equipe de conteúdo do
site, webmaster e assessoria de imprensa. Acertos na programação
de trabalho, tanto no contato com a
grande imprensa quanto em novas
áreas no site (Notícias das Regionais), programação de possíveis coberturas e reportagens para os próximos meses, além de formatação
de mais conteúdo de público e para
campanhas foram alguns dos temas
da reunião. Algumas das decisões já
foram produzidas.

Convocação da AMB

N

o dia 15 de junho, às 13h, acontece, na sede da Associação
Paulista de Medicina, uma Assembleia Geral Extraordinária, com o
objetivo de discutir a reforma do estatuto social da Associação Médica
Brasileira (AMB). Só poderão participar da reunião os associados efetivos que estejam em dia com suas
obrigações estatutárias até a data da
convocação. As propostas devem
ser encaminhadas à Diretoria Executiva da AMB, por meio das entidades federadas que cada participante
está associado.
O prazo de entrega deve ser com
antecedência suficiente para que
essas propostas sejam recebidas na
sede da AMB, em até 60 (sessenta)
dias antes da realização da reunião.

A sede da Associação Paulista de
Medicina fica na Av. Brigadeiro Luiz
Antônio, 278, no bairro de Bela Vista,
em São Paulo.

Agende-se

R

egularmente, um grande número de especialistas acessa
a Área Científica do site da SBEM
para participar dos webmeetings,
promovidos pela entidade. Não deixe de anotar em sua agenda as próximas edições ou assistir, na íntegra,
os que já foram realizados:
• 10 de abril - “Insuficiência Renal
Crônica no Paciente Diabético”
– Dr. Marcelo Batista - fatores de
risco e marcadores precoces da
doença renal no paciente diabético - e a Dra. Patrícia Monteagudo
- tratamento do diabetes na insuficiência renal crônica. (já realizado)
• 8 de maio – “Endocrinologia
Translacional” - Dr. Mário Saad - A
Santa Ceia e os doze apóstolos da
resistência à insulina. Moderador:
Dr. André Reis.
• 5 de junho – “Atualização no tratamento da Osteoporose” - Dr. João
Lindolfo Borges e Dr. Francisco
Bandeira.
Atenção: Os webmeetings podem
ser acessados apenas por associados quites com a SBEM. Após participação, os especialistas podem receber um ponto para a revalidação
do Título de Especialista. Para isso,
é necessário responder um questionário sobre o tema apresentado. Os
questionários das aulas de ficam
disponíveis no site, para pontuação,
pelo prazo de seis meses.

Valor da Anuidade

A

pós decisão do Conselho Deliberativo da SBEM Nacional, a
Sociedade informa o valor da anuidade para o ano de 2012: R$ 386,23.
Vale lembrar o pagamento deverá

5

ser feito online, no próprio site da
SBEM, através do sistema Pag Seguro.
O reajuste foi feito de acordo com
o IGP-M e a data limite de pagamento será dia 31 de maio de 2012.

CAAEP 2012

E

stão abertas as inscrições para
o Concurso para Obtenção do
Certificado de Área de Atuação em
Endocrinologia Pediátrica 2012 (CAAEP), promovido pela SBEM e Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).
Os interessados podem se inscrever
até o dia 15 de maio de 2012 e as fichas serão aceitas na sede da SBEM
Nacional, no Rio de Janeiro.
A prova será composta de duas
fases: prática e teórica. O teste prático será realizado no dia 13 de junho,
às 9 horas, em São Paulo. O conteúdo abordará todos os tópicos ligados
à Endocrinologia Pediátrica, não terá
caráter eliminatório, e terá o valor de
100 pontos. A prova teórica, por sua
vez, acontece no dia 14 de junho, durante o 3° Encontro Brasileiro de Endocrinologia Pediátrica. O resultado
da prova prática e o gabarito oficial
preliminar da prova teórica serão
divulgados no dia 16 de junho, nos
sites da SBEM (www.sbem.org.br) e
da SBP (www.sbp.org.br). c

no 86 - abril de 2012

SBEM Informa

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

no 86 - abril de 2012

6

Reportagem

Encontro Brasileiro de Tireoide
O

XV Encontro Brasileiro de Tireoide, que acontece entre os
dias 28 de abril a 1º de maio, vem
mostrando que deve obter alguns
números significativos. A organização já divulgou o recorde de inscrições nos trabalhos científicos dentre
as 15 edições do EBT 2012. O local do
evento será o Centro de Convenções
de Natal, Rio Grande do Norte.
O evento e a organização são de

responsabilidade do Departamento
de Tireoide da SBEM, que tem a frente a Dra. Laura Ward, e da Regional
SBEM Rio Grande do Norte, com o
Dr. Tadeu Alencar Fonseca, também
presidente da Comissão Executiva.
Até o último balanço, o número de
inscritos ultrapassava os 1.100 participantes. O site do Departamento
acompanhará alguns dos principais
momentos do evento no site www.

tireoide.org.br. Além disso, a organização do evento criou o twitter do
EBT 2012 - @ebt_2012 - e a fan page
- www.facebook.com/ebt2012.
Um atrativo a mais para o EBT,
além da programação científica, é
o show de abertura da banda Capital Inicial. Mais informações sobre
inscrições, valores, programação,
trabalhos científicos, dentre outros,
acesse www.ebt2012.com.br. c

III Encontro Brasileiro
Endocrinologia Pediátrica
O

processo de desenvolvimento de um ser humano é uma
etapa da vida repleta de detalhes,
estudos, pesquisas e curiosidades.
Para isso, a troca de informações e
conteúdo é fundamental.
Com este pensamento, e buscando fornecer sempre a melhor
atualização científica e articulação
de assuntos, será realizado, entre
os dias 15 e 16 de junho, no hotel

Renaissance, em São Paulo, o III
Encontro Brasileiro Endocrinologia Pediátrica (EBEP). O evento é
organizado pelo Departamento
de Endocrinologia Pediátrica da
SBEM, presidido pela Dra. Ângela
Spinola.
A programação está em processo final de definição. Contudo, de
acordo com a Dra. Ângela, temas
relacionados a Disruptores Endó-

crinos; Tireoide; Puberdade; Vitamina D; Crescimento e Diabetes
são alguns dos assuntos que serão
discutidos pelos palestrantes. O III
EBEP será precedido pela realização da Prova de Título para obtenção do CAAEP. As provas práticas
acontecem nos dias 13 e 14 de junho. As inscrições já podem ser feitas no site do evento - www.ebep.
com.br. c

Neuroendocrinologia
D

epois de passar por São Paulo em 2010, o evento mais importante do Departamento de Neuroendocrinologia da SBEM, o Simpósio Internacional
de Neuroendocrinologia (SINE), viajou para a cidade
de Belo Horizonte. A atividade, em sua 16º edição,
aconteceu entre os dias 12 e 14 de abril, sob a presidência do Dr. Antônio Ribeiro Oliveira Jr., vice-presidente do Departamento de Neuroendocrinologia

da SBEM.
No site da SBEM – no SBEM Repórter – estão disponíveis diversas reportagens com alguns dos destaques do evento. Várias informações, fotos e vídeos
também foram transmitidas, em tempo real, no Facebook (www.facebook.com/sbemnacional) e Twitter
(@endocrinologia – www.twitter.com/endocrinologia) da entidade. c
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C

ada vez mais, organizadores
de grandes congressos internacionais da área médica se mostram atentos às inovações tecnológicas e aplicam novidades na logística
e comunicação de seus eventos. São
aplicativos exclusivos, mudanças em
formatos de exposição e atuação em
redes sociais, entre outros, com o objetivo principal de facilitar o acesso às
informações por parte dos congressistas. Essa realidade, porém, deixou
de ser privilégio apenas de eventos
de fora do país e está entre as propostas a serem estudadas e aplicadas no
30º Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia, que acontece
entre 7 e 10 de novembro, no Centro
de Convenções Goiânia, em Goiás.
O evento, que segundo estimativas da organização deve receber
mais de 4 mil participantes, é presidido pelo Dr. Nelson Rassi e tem, entre
suas novidades, a disponibilização
de um aplicativo aos congressistas.
Ainda em fase de desenvolvimento, a ferramenta é compatível com
smartphones e tablets com sistema
Android, além de Iphones e Ipads. O objetivo, segundo Dr. Victor
Gervásio, coordenador da Comissão Científica, é facilitar o dia a dia
do congressista. “Queremos que
o participante não precise nem an-

dar com papel e que tenha acesso
a informações relevantes (programação, locais de palestras, pontos
turísticos) em seu próprio celular ou
tablet”, afirma. Assim que pronta, a
ferramenta será disponibilizada no
site do evento, com download gratuito apenas para os inscritos.
Além do avanço tecnológico, de
acordo com a Dra. Marise Lazaretti
Castro, presidente das Comissões
Científicas da SBEM e do Congresso, toda a temática do evento estará
voltada para as previsões futuras.
“Abordaremos perspectivas científicas, planejamento da saúde endócrina, principalmente nos preparando
para o envelhecimento da população”, afirma. “Precisamos estar aptos
a lidar com as tragédias anunciadas,
como a epidemia da obesidade e o
aumento do número de casos de diabetes até o final deste século”, explica
a especialista.
Além de grandes nomes da Endocrinologia nacional, o Endócrino 2012
contará também com a presença de
importantes convidados internacionais. Os doutores Arya M. Sharma, do
Canadá; M. Schlumberger, da França; Mike E. J. Lean, da Escócia; Mike
Tuttle e Harold Lebovitz, dos Estados
Unidos; e Svetlana Kalinchenko, da
Rússia, já confirmaram presença.
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CBEM:
Endocrinologia
no Século XXI

Victor Gervásio, Coordenador da Comissão Científica

Envio de Trabalhos – Os interessados
na submissão de trabalhos científicos têm até o dia 6 de junho para
enviar seu resumo, através do site
do evento. Os temas devem estar de
acordo com as seguintes áreas de
interesse: Adrenal e Hipertensão;
Biologia Celular e Molecular/ Genética; Diabetes; Dislipidemia e Aterosclerose; Educação; Endocrinologia
Feminina e Andrologia; Endócrino
Pediatria; Endocrinologia Básica;
Enfermagem; Epidemiologia; Metabolismo Ósseo; Neuroendócrino;
Nutrição; Obesidade; Pé Diabético;
Tecnologias Aplicadas; Tireoide; e
Transplantes e Imunologia.
Inscrições – As inscrições estão abertas e poderão ser feitas online. Até o
dia 11 de maio, associados quites da
SBEM, SBD e ABESO pagam R$500;
não sócios pagam R$720; estudantes R$360; residentes e pós-graduandos R$390; outros profissionais
sócios R$480. Os interessados em
participar devem se inscrever diretamente no site oficial do evento
(www.endo2012.com.br). c
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SBEM que Queremos
N

ão resta nenhuma dúvida
que, desde que foi criada, na
gestão do Dr. Ruy Lyra, as reuniões
de trabalho – que na gestão do Dr.
Ricardo Meirelles passaram a ser
chamadas de A SBEM que Queremos - têm comprovado ser muito
eficientes e, cada vez mais produtivas. Além do tradicional balanço
dos feitos da Diretoria no ano anterior, a oficina tem recebido um grande número de sugestões e propostas interessantes a cada encontro.
É nítida a preocupação de todos os
representantes em planejar e compartilhar as dúvidas e conquistas
obtidas no período.

preparativos para a prova do TEEM
deste ano, afirmando que a Comissão do Título de Especialista está
acompanhando a logística de provas
de outras sociedades médicas (ver
reportagem na página 4). “Queremos melhorar a nossa prova, absorvendo o que há de melhor em outras
especialidades”, afirmou. Ele também ressaltou o acesso de visitantes
ao site da SBEM, principalmente os
relacionados às revistas internacionais. A forte participação da SBEM
em reuniões da AMB e do Ministério
da Saúde, além da presença em discussões relacionadas à Endocrinologia, como o cancelamento da venda

para associados foram outros assuntos levantados.
Ainda no período da manhã, foram realizadas diversas apresentações. A vice-presidente, Dra. Marise
Lazaretti, aproveitou para esclarecer
as funções do cargo, entre elas a de
presidente da Comissão Científica,
inclusive dentro do Congresso Brasileiro da SBEM. A Dra. Marise lembrou sobre o problema de pontuação
do CNA e enfatizou a necessidade
dos organizadores não esquecerem
do pedido para áreas de atuação.
“Conseguimos, junto à AMB, que
sejam enviados os pontos retroativos do ano passado. Também lem-

Dr. Aírton Golbert

Dra. Marise Lazaretti

Dr. Francisco Bandeira

de emagrecedores, também foram
citadas pelo Dr. Airton.
Outro ponto relembrado pelo presidente da SBEM foi a organização
do Simpósio Internacional SBEM SBD, realizado em Portugal, no ano
passado. “Participaram mais de 300
especialistas e a aprovação foi significativa. Em função disso, pretendemos dar continuidade neste evento
em 2012”, disse.
Os Boletins da SBEM, o Curso de
Ultrassonografia Cervical e o problema atravessado por diversas sociedades médicas quanto à disponibilização de Revistas Internacionais

bramos que os webmeetings valem
um ponto, mas para isso é preciso
responder o questionário”.
A Dra. Rosane Kupfer, tesoureira,
apresentou a movimentação financeira da Sociedade; Dr. Francisco
Bandeira falou sobre como outras
sociedades realizam as provas para
título de especialista, sendo que uma
das sugestões é que a prática e a escrita ocorram na mesma época.
Outras participações e apresentações aconteceram ainda na parte
da manhã.

A

Oficina – Na primeira parte da
reunião, realizada em março, no
Rio de Janeiro, o Dr. Airton Golbert,
presidente da SBEM Nacional, fez
um balanço do ano de 2011, destacando as ações realizadas. Ele mencionou o grande número de reuniões
online, com os membros da diretoria; os 12 webmeetings em 2011 e os
15 planejados para 2012; o programa
PROENDÓCRINO, que nos últimos
12 meses teve 408 novas inscrições
e 581 renovações; e a pontuação de
eventos pela Comissão Nacional de
Acreditação (CNA).
O presidente destacou, ainda, os

Mesas de Trabalho – No período da

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

9
no 86 - abril de 2012

Reportagem

percebem sua situação tardiamente.
Muitos concordaram, também, que
é necessária a suspensão das vantagens desses sócios que poderiam retornar, sem problemas, apenas após
o pagamento da dívida.
Outro ponto comentado foi a necessidade da SBEM deixar mais claro, por meio de ações de marketing,
quais são as vantagens de se tornar
sócio. Além disso, todos os médicos
demonstraram necessidade em ampliar essas vantagens, com mais descontos nas inscrições de eventos e
em assinaturas de revistas médicas.
Uma das mesas sugeriu, inclusive, a
criação de um clube de vantagens, a

feitas sugestões complementares.
Entre elas, uma mudança no critério
de avaliação para apoio da SBEM a
eventos particulares.
Outra sugestão interessante diz
respeito a SBEM determinar o calendário de eventos que ela apoia com
um ano de antecedência. O intuito
seria facilitar a determinação das datas e evitar que eles aconteçam simultaneamente. Manter a hierarquia
de eventos; definição clara quanto a
atividade da indústria; e vantagens
em relação a inscrições em congressos foram outros pontos abordados
nas apresentações.
No quarto e último tema, que tratou

Dr. Sérgio Dib

Dra. Rosane Kupfer e Dr. Josivan Lima

Grupos de debates

• Dr. Josivan Lima: Padronização
dos Critérios para Apoio SBEM e
Eventos Regionais e Nacionais.
• Dr. Francisco Bandeira: Complementando informes sobre o TEEM
com informações sobre o TEEM
com as novas propostas elaboradas para 2012.

exemplo do que já acontece em outras
sociedades, e uma lista de vantagens
diferenciadas para cada Regional.
O segundo tema, “Precisamos de
mais Especialistas?”, dividiu a opinião das mesas, mas em todas ficou
clara a necessidades da ligação entre uma Regional e o número de especialistas, assim como a qualidade
na formação dos profissionais.
Com relação ao terceiro tema,
que tratou da criação de critérios de
apoio da SBEM para eventos regionais e nacionais, muitos participantes concordaram com os procedimentos já estabelecidos, mas foram

sobre as modificações no processo de
obtenção do TEEM, todas as mesas foram a favor das mudanças sugeridas,
que estão sendo analisadas e serão
divulgadas, em breve, pela Nacional.

Fotos: Celso Pupo

tarde, antes da apresentação dos
quatro temas principais a serem debatidos nas mesas de trabalho, o Dr.
Freddy Eliaschewitz, presidente da
Comissão de Ética da SBEM, fez um
balanço geral das atividades da Comissão em 2011 (veja a reportagem
na pág. 10).
Dando início as apresentações,
os médicos resumiram os debates
em cada mesa, definidos da seguinte
forma.
• Dra. Marisa Coral e Dr. Airton Golbert: Proposta Para Recuperar Sócios Inadimplentes.
• Dra. Marise Lazarett: Precisamos
de Mais Especialistas?

Comentários Gerais – Com relação
à recuperação dos sócios inadimplentes, de uma forma geral, todas
as mesas concordaram que é necessário criar mecanismos de cobranças mais eficientes junto aos sócios
inadimplentes, que, em geral, só

Informações em Tempo Real – Durante toda a Oficina, associados
da SBEM puderam acompanhar,
através das redes sociais, a movimentação e os debates, com fotos
e comentários gerais. Foram feitos
registros em vídeo, com trechos de
algumas apresentações, que estão
no Canal da SBEM – www.youtube.
com/sbemnac. c
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Pesquisa Clínica e o Trabalho
da Comissão Nacional
O

presidente da Comissão de
Pesquisa Clínica da SBEM, Dr.
Freddy Eliaschewitz, gostaria de ter
ótimas notícias sobre a luta contra a
lentidão no processo de aprovação
de pesquisas no país, mas, apesar
de todos os esforços e reuniões, a
solução ainda está longe de ser alcançada.
O especialista demonstra muita
preocupação no andamento desse
tema no país. O assunto já foi abordado em algumas ocasiões na Folha
da SBEM, em que foram relatadas as
burocracias e impasses nas atitudes
do Conselho Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP). “Quem deseja
participar de um grande Trial Clínico,
precisa passar por inúmeras instâncias que sempre terminam em Brasília. São sempre dois pesos e duas
medidas para as decisões tomadas”,
informou o Dr. Freddy.
Segundo relatos do especialista
– feitos aos membros da diretoria
da SBEM, além de presidentes dos

Departamentos, Comissões e Regionais, na oficina SBEM que Queremos
– o procedimento já ultrapassou os
números da China, que eram os mais
altos no mundo. “Eles demoram demais para julgar e/ou aprovar a partir
da primeira submissão à aprovação.
O período chegou a 14 meses, no total, em 2011”.
A Comissão, que ainda tem como
membros os doutores Antônio Roberto Chacra e Luís Augusto Russo,
conseguiu agendar audiências com o
Ministério da Saúde; realizou eventos
ligados à pesquisa clínica, com a participação de organizações envolvidas
com o tema; e escreveram artigos,
para chamar a atenção da situação
grave em que o país se encontra.
“Apesar de tudo isso, conseguimos pouca coisa. Depois das reuniões com o Ministro e conseguir convencer sobre as nossas intenções,
o debate foi colocado em Consulta
Pública. Foram recebidas 4 mil intervenções, sendo que 85 sugestões

pediam o fim da CONEP. Depois disso, infelizmente, nada aconteceu”,
relata o Dr. Freddy.
Atualmente, a SBEM, através da
Comissão de Pesquisa Clínica, contratou um escritório de advocacia
para tentar agilizar o procedimento
e obter resultados que possam trazer esperanças aos pesquisadores
brasileiros.
A apresentação, feita pelo Dr.
Freddy, está disponível no canal da
SBEM no Youtube – www.youtube.
com/sbemnac. c

Site de Endocrinologia Pediátrica
C
om o objetivo de se tornar fonte confiável de pesquisa para
público e profissionais de saúde, foi
lançado, no dia 16 de março, o site
do Departamento de Endocrinologia
Pediátrica da SBEM (DEP). O endereço da página é www.endoped-sbem.
org.br e, nela, o internauta encontra
informações importantes da subespecialidade, como informes sobre
eventos, dicas de saúde, busca de
associados, área científica e campanhas.
De acordo com a Dra. Angela

Spínola, presidente do DEP, antes
do lançamento do site foi feito um
trabalho de pesquisa de conteúdo.
“Notamos que existia uma demanda
muito grande de informações sobre
a área de Endocrinologia Pediátrica,
não apenas os questionamentos de
público, mas também de profissionais de saúde”, conta a especialista.
Ela explica que foi feito um planejamento, com coleta de material no
segundo semestre de 2011. Após os
estudos, o material foi enviado para
a equipe responsável pela criação do

site para que entrasse no ar.
Além do conteúdo aberto, o novo
site possui uma área restrita, destinada apenas a filiados ao Departamento. “Na Área Científica, disponibilizamos material de campanhas
para impressão, diretrizes médicas
da subespecialidade, além de artigos e novidades da área”, afirma.
“Vamos manter o site sempre atualizado com as principais notícias
científicas para contribuir com a
educação dos profissionais de saúde”, finaliza. c
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Departamentos: uma Avaliação
dos Trabalhos Iniciais
A

pós um ano de trabalho, os pre
sidentes dos Departamentos
relat am os pontos positivos que
aconteceram durante 2011.

Depto. Adrenal/ Hipertensão
Dra. Milena Caldato
“Conseguimos de
2010 para cá aumentar a visibilidade das
doenças adrenais,
através da participação mais aprofundada na grade cientifica dos eventos nacionais e estaduais da SBEM. Divulgamos não só
para os médicos, mas também para
a população, questões relevantes
sobre essa subárea.”
Depto. de Diabetes
Dr. Saulo Cavalcanti
“É importante destacar o trabalho em
conjunto do Departamento de Diabetes
da SBEM com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD),
para a realização de muitos eventos
em comum. Essa união trouxe vantagem na hora de atingir um número
maior de sócios, já que participantes,
tanto da SBEM quando da SBD, se
inscrevem nesses encontros.
Depto. de Dislipidemia e
Aterosclerose
Dra. Maria Tereza Zanella
“Não foi muito diferente dos anos anteriores. Especificando
um ponto positivo,
posso ressaltar que,
em 2011, tivemos registros de novos
medicamentos e participamos com
maior frequência dos webmettings,
que é uma ferramenta importante

para o nosso Departamento.”

Depto. de Endocrinologia Básica
Dra. Maria Tereza Nunes
“Em 2011, fizemos
uma associação
com a Federação de
Sociedades de Biologia Experimental
(FESBE), que é uma entidade onde
várias sociedades estão ligadas às
Sociedades Brasileira de Fisiologia,
de Farmacologia, de Investigação
Clínica, entre outras. No congresso
da FESBE do ano passado, no Rio de
Janeiro, fizemos um simpósio Pré-Congresso de Jovens Talentos, que
contou com seis palestrantes, todos
jovens, que acabaram de conseguir
doutorado e estão fazendo pesquisas de ponta na área de Endocrinologia Básica. Essa associação aproxima a SBEM do tema, deixando clara
a importância das pesquisas básicas
como suporte para as pesquisas clínicas.”
Depto. de Endocrinologia Feminina
e Andrologia
Dr. Alexandre Hohl
“Tivemos uma participação ativa nas comissões científicas
em vários eventos,
inclusive com a realização de um pré-congresso no Endosul. Outro ponto que merece destaque é a participação nas campanhas educativas relacionadas ao uso
inadequado dos anabolizantes, que
algumas Regionais fizeram, assim
como a participação na renovação e
na realização de novas diretrizes, do
projeto Novas Diretrizes (DEFA). Nas
próximas semanas algumas dessas
novas diretrizes entrarão em vigor.

Depto. de Endocrinologia Pediátrica
Dra. Ângela Maria Spinola de Castro
“Conseguimos evoluir para a construção do nosso site,
que vai permitir uma
melhor comunicação não só com os médicos da pediatria, mas também com os outros
endocrinologistas e com a população. Pretendemos ter uma distribuição de material educativo, para que
tanto médicos quanto pais possam
se informar a respeito das principais
doenças endócrinas.”

Depto. de Neuroendocrinologia
Dr. Manuel Farias
“Destaco uma integração intensa, qualitativa e quantitativamente, do Departamento de Neuroendocrinologia na consulta pública
sobre o Protocolo de Acromegalia,
relativo as proposições sobre as modificações no mesmo. Outro destaque é a elaboração, junto a médicos
de todo o Brasil, de recomendações
das doenças neuroendócrinas mais
frequentes, na tentativa de produzir
um guia para a SBEM.”
Depto. de Obesidade
Dra. Rosana Radominsk
“O ponto positivo foi
o fato de ficarmos
unidos para discutir
a posição da Anvisa
na suspensão dos
anorexígenos. Houve uma discussão
intensa no Departamento de Obesidade e isso foi extremamente positivo. Esse assunto contou com o apoio
muito grande do Dr. Ricardo Meireles
e do próprio Dr. Airton Golbert.”
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Depto. Metabolismo
Ósseo e Mineral
Dr. João Lindolfo
Borges
“Nossos pontos fortes são as novas diretrizes em metabolismo ósseo e também a união da
SOBEMOM, que representa o Departamento, com a SBDens e SOBRAO

para formar a segunda maior Sociedade de Metabolismo Ósseo do mundo,
a Abrasso.”
Depto. de Tireoide
Dra. Laura Ward
“Um a d a s a ç õ e s
mais impor t antes
foi a da Semana In-

ternacional da Tireoide, em maio
do ano passado, onde foram realizadas palestras, ações de divulgação em mídias sociais, distribuição
de material informativo e palestras
abertas ao público. O Departamento forneceu material explicando
questões importantes sobre a glândula.” c

Panorama amb
m Dr. Florentino Cardoso
	Presidente da AMB

Q

uero pedir a ajuda de todos
para que tenhamos sucesso
no Projeto de Lei de Iniciativa Popular que trará mais recursos para a
saúde. Não ficamos satisfeitos com
o resultado da aprovação, no final de
2011, da regulamentação da EC 29
(Lei 141/12), nem da sanção com 15
vetos da Presidência da República.
A saúde pública carece de boa
gestão em muitas situações, além
de rigoroso controle para que evitemos os desvios, mas é impreterível
mais recursos. Não podemos aceitar
que a sexta do mundo, com elevada
carga tributária, baixo retorno nos
serviços públicos: saúde, educação,
segurança, infraestrutura tenha o
atual investimento do Governo Federal na saúde pública (cerca de
3,5% do PIB).
Um dos principais artigos da
lei que defendemos é que a União
aporte 10% da RCB (Receita Corrente Bruta) na saúde pública, como já
fazem os estados (12%) e os municípios (15%). Vamos ver se será feita a
vontade do povo. Vamos nos unir e
colher milhões de assinaturas para
pressionar o Congresso Nacional,
mostrando respeito à iniciativa da
população, respeito ao que o povo
clama. Lançamos o projeto na sede
da AMB no dia 3 de fevereiro, com

Causas Coletivas
o importante apoio de várias outras
entidades médicas, não médicas e
da sociedade civil. Para participar,
acesse www.amb.org.br, imprima o
formulário de assinaturas e divulgue
essa iniciativa.
De quantos médicos o Brasil
precisa hoje e daqui a 10, 20 anos?
Quantos precisamos formar cada
ano? Qual o perfil do médico de que
precisamos? Com a palavra o Governo Federal. O Brasil precisa formar
médicos com qualidade. Não é interessante que pensemos somente
em quantidade. Temos cidades com
número excessivo de médicos e a
população ainda peregrina em filas
de espera para consultas, exames e
cirurgias. O que acham de antes que
se abram novas escolas médicas fechemos ou adequemos as que não
formam adequadamente?
Os formados no exterior, brasileiros ou não, que queiram trabalhar no
Brasil, são muito bem-vindos. Porém,
o diploma médico deve ser revalidado de maneira igual para todos e
seguindo critérios que contemplem
e respeitem as necessidades do nosso povo querido. Nesse momento
defendemos o REVALIDA. Não podemos aceitar vieses que colocam
em risco a saúde, nem que beneficie
quem quer que seja.

A residência médica tem sido a
melhor maneira de termos médicos
mais qualificados na assistência à
população. A residência médica deve
ser fortemente valorizada. As vagas
devem ser respeitadas de acordo
com as necessidades do país, distribuídas por áreas do conhecimento e
locais onde se necessita. O processo seletivo deve priorizar o mérito.
A Comissão Nacional de Residência
Médica (CNRM) deve ser respeitada
e valorizada. Não nos parece lógico
a recente criação da câmara recursal, com três membros, sendo dois
do Governo. Não concordamos com
o bônus criado pelo governo de 10%
e 20% dos pontos no concurso para
residência médica, quando o médico
passa 1 e 2 anos, respectivamente,
nos PSFs (Programas de Saúde da
Família) ou na atenção básica das cidades que o governo escolheu. Queremos a estratégia saúde da família
valorizada e isso passa no mínimo,
por profissionais qualificados. Não
podemos deixar nossa população pobre e carente dessas cidades à mercê
de recém formados, muitos em escolas de qualidade questionável.
Vamos adiante, pois temos muito
trabalho pela frente. Participemos e
estejamos unidos pelas causas coletivas. c
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EndoRecife 2012

A

bela praia de Muro Alto, em
Porto de Galinhas, em Pernambuco, recebe, mais uma vez, o
EndoRecife. O evento acontecerá entre os dias 28 e 30 de junho, no Hotel Summerville Beach Resort e deve
contar com grande número de participantes.
Organizado pela SBEM Regional
Pernambuco e presidido pelo Dr.
Amaro Gusmão Guedes, a atividade
trará para discussão temas como:
Aspectos Práticos em Tireopatias;
Metabolismo Ósseo; Como Tratar a
Obesidade; Endocrinopediatria; Gravidez; entre outros.
As inscrições têm como última

data promocional 11 de junho. Os
preços até o final de abril ficam,
para sócios quites com a SBEM, em
R$430,00, para médicos não sócios,
em R$550,00, residentes e outros
profissionais o valor será de R$270,00
e para estudantes R$200,00.
O prazo final para o envio de trabalhos terminou em 25 de abril. Os
horários da programação são: 28/06
- de 14h às 19h; 29/06 - de 8h às 17h;
e 30/06 - de 9h às 14h30h.
Porto de Galinhas está localizada
a 70 km de Recife e, além de ter uma
das praias mais bonitas do Brasil,
concilia atrações naturais e uma sofisticada estrutura de lazer. c

Simpósios da SBD

A

Sociedade Brasileira de Diabetes organiza durante todo
o ano de 2012 Simpósios SBD de
Atualização. O primeiro ocorreu
dia 30 de março com o assunto:
Diabetes Gestacional: O impacto
dos novos posicionamentos internacionais. A programação para
os demais eventos já foram definidas.

• Simpósio SBD-SBCBM : Qual
o papel da cirurgia bariátrica/
metabólica no contexto do tratamento do diabetes?
• Simpósio SBD: Educação em
Diabetes - 25 de agosto de
2012
• Simpósio SBD - Avanços no
tratamento do Diabetes - 1º dezembro de 2012 c

IX EndoAmazon

Endosul

O

Congresso de Endocrinologia e Metabologia da
Região Sul – Endosul - chega à
sua sétima edição. Neste ano, o
evento será realizado na cidade
de Gramado (RS), entre os dias
30 de agosto e 1º de setembro,
no Hotel Serrano Resort Convenções & SPA. A organização
fica por conta da SBEM Regional Rio Grande do Sul.
A data limite para o recebimento dos trabalhos é 14 de junho. Já as inscrições possuem
como última data com valor
promocionalo dia 17 de julho. Os
estudantes que participarem do
evento deverão enviar seus comprovantes para o e-mail: contato@ccmeventos.com.br ou via
Fax: (51) 3028-3879. Serão aceitos: carteira de estudante (frente
e verso); declaração de matrícula
ou frequência assinada e carimbada pela instituição de ensino
ou trabalho; boleto quitado de
mensalidade do semestre vigente da instituição de ensino. Para
mais informações sobre o evento
e inscrições, acesse www.endosul2012.com.br. c

Gramado

A

nona edição do EndoAmazon, organizada pela
SBEM Regional Pará, acontecerá entre os dias 16
e 18 de agosto, no Hotel Hilton Belém. A presidência do
congresso está a cargo do Dr. Antônio Conceição, que
convida a todos os endocrinologistas a participarem do
evento que se consolida como grande divulgador da endocrinologia e diabetes para a Região Amazônica.
As edições anteriores mostraram a importância do
debate entre os profissionais locais e isso tem levado
muitos especialistas a participarem. A expectativa, mais
uma vez, é de um bom público. c

* Na próxima edição, um balanço de atividades que aconteceram no fim de abril.
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panorama internacional

72nd Scientific
Sessions 2012 - ADA
A

72nd Scientific Sessions, promovida anualmente pela American Diabetes Association (ADA),
acontece entre os dias 8 e 12 de junho, no Pennsylvania Convention
Center, na Filadélfia (Pensilvânia, Estados Unidos). É considerado o maior
e mais prestigiado evento mundial
sobre diabetes. A programação pretende fornecer informação aos congressistas sobre tecnologia de ponta,
avanços científicos, educação para
todos os membros da comunidade
de diabetes: médicos, cientistas, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, pediatras, psicólogos e outros
profissionais de saúde.
O Advance Program já está disponível no site do congresso (professional.diabetes.org). Com ele, o
participante pode se programar e ir

aos acontecimentos de seu interesse. Também são aceitas inscrições.
Para acompanhar um congresso que
reúne mais de 13 mil pessoas em
média e com dezenas de palestras
simultâneas, é fundamental uma
programação antecipada, definindo
suas preferências.
A Filadélfia é a maior cidade do
estado da Pensilvânia. Seu apelido é
Philly e City of Brotherly Love (Cidade
do Amor Fraternal), por conta da origem de seu nome. “Filadélfia” vem
do grego e significa “amor fraterno”.
Possui uma população de mais
de 1,5 milhões de habitantes e é a
quinta maior cidade dos Estados
Unidos. Alguns de seus pontos turísticos são:
• Philadelphia Museum of Art; Museu de Arqueologia e Antropolo-

gia da Universidade da Pensilvânia; Museu Rodin (considerada
a maior coleção de obras de Auguste Rodin fora da França); Barnes Foundation; Museu Municipal Atwater-Kent; Casa de Edgar
Allan Poe; National Constitution
Center; Independence Hall; Parque Fairmount; Philadelphia Zoo;
National Constitution Center; Sala
de concertos da Orquestra de Filadélfia; Lincoln Financial Field.
A ADA deve disponibilizar, mais
uma vez, o aplicativo do congresso
para smartphones que auxiliou bastante a logística para quem esteve
no evento. Outra boa alternativa é
acompanhar as notícias pelas redes
sociais da entidade, especialmente
criadas para as Scientific Sessions
anuais. c

ENDO 2012

O

ENDO 2012, que acontece na
cidade de Houston (Texas, Estados Unidos), terá uma grade de
programação com mais de 200 sessões científicas. O evento será realizado entre os dias 23 e 26 de junho
e os destaques incluem quatro sessões “Year In”, oito simpósios presidenciais e as novas “Master Clinicians Sessions” vão se expandir
para três.
Houston é a quarta maior cidade dos Estados Unidos, uma
próspera metrópole, que apoia
importantes atividades culturais
e de culinária no país. É também
o lar de uma vibrante comunidade médica e científica, incluindo o

Texas Medical Center, que contém
a maior concentração mundial de
instituições de pesquisa e da saúde. Além disso, sedia o Lyndon B.
Johnson Space Center da NASA,
onde está o Centro de Controle de
Missões.
Segundo a organização do
evento, as taxas para participar
continuam as mesmas de 2011,
para quem é membro da Endocrine
Society. As inscrições podem ser
feitas diretamente no site do evento. Fique de olho nas datas:
• Prazo para inscrições com desconto: Até 1º de maio de 2012
• Prazo para inscrições regulares:
2 a 30 maio de 2012

• Último prazo/no local do evento: 31 de maio a 26 de junho de
2012
O site do evento (www.endo-society.org/endo), além de informações sobre o ENDO 2012 (programação completa, palestrantes,
área para expositores, orientações
para estudantes), também oferece
recursos especiais para quem é de
fora dos Estados Unidos: vídeo de
2 minutos para saber mais sobre a
cidade de Houston; carta convite;
informações sobre mudanças nos
vistos para habitantes de alguns
países; compras tax free; e lugares
para se hospedar (individuais ou
em grupo). c
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Abril 2012
Simpósio Internacional de
Neuroendocrinologia
▪▪ Data: 12 a 14
▪▪ Local: Belo Horizonte, MG
▪▪ Informações: www.sine2012.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: SBD – www.diabetes.org.br,
tel. (11) 3846-0729
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: www.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 2012
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
Simpósio SBD de Atualização: Educação
em Diabetes
▪▪ Data: 25
▪▪ Local: Rio de Janeiro, RJ
▪▪ Informações: SBD – www.diabetes.org.br,
tel. (11) 3846-0729

Endosul 2012
▪▪ Data: 30 de agosto a 1º de setembro
▪▪ Local: Gramado, RS
▪▪ Informações: www.endosul2012.com.br

Outubro 2012
48º EASD Annual Meeting
▪▪ Data: 2 a 5
▪▪ Local: Berlin, Alemanha
▪▪ Informações: www.easd2012.com

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

Dezembro 2012
Simpósio SBD de Atualização: Avanços
no Tratamento do Diabetes
▪▪ Data: 1º dezembro
▪▪ Local: Salvador, BA
▪▪ Informações: SBD – www.diabetes.org.br,
tel. (11) 3846-0729

