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LEIA MAIS

A cerca de quatro meses 
para o CBEM 2012, 
organização intensifica 
trabalhos e divulga 
algumas mudanças no 
evento. Entre as propostas, 
está o novo formato do 
Encontro com o Professor, 
a premição de temas livres 
e a informatização do 
evento. A presidência do 
Congresso está a cargo do 
Dr. Nelson Rassi.  

Págs. 8 e 9

Um Congresso que Promete Novidades

Campanha 
Nacional
SBEM intensifica ações de 
esclarecimento sobre os 
desreguladores endócrinos em ações 
na internet e dentro da Rio + 20.

 Pág. 2

m Tudo Novo no TEEM
Está inscrito na prova de Título 
de Especialista em 2012? Confira 
as mudanças na logística do 
concurso, que passou a ser 
realizado em dois dias  
seguidos. 

Pág. 7

m Flashes
Eventos realizados recentemente 
e a programação de atividades 
científicas para os próximos 
meses estão na coluna Flashes. 
Endobahia, EndoAmazon e 
EndoSul no segundo semestre 
irão movimentar o país. 

Págs. 14 e 15.

SBEM na Rede
Veja como a SBEM Nacional, Departamentos, 
Regionais e organizações de congresso 
ampliaram sua presença na internet, 
como adotaram as redes sociais em sua 
rotina e como todas vêm utilizando essa 
fonte de informação global a favor do seu 
desenvolvimento e divulgação. Págs. 10 e 11
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E ntre os dias 15 e 23 de junho, 
o Aterro do Flamengo, um dos 

cartões postais da capital fluminen-
se, foi tomado por estandes e tendas 
de diversas organizações e socieda-
des de todo o mundo. Era a Cúpula 
dos Povos, um dos principais eventos 
paralelos à Rio + 20, que teve como 
objetivo abrir discussões sobre sus-
tentabilidade e abrir espaço para di-
vulgação de campanhas e causas so-
bre diversos temas. E a saúde não fi-
cou de fora. 

Alertando a sociedade sobre os 
perigos dos desreguladores endó-
crinos, a SBEM, através da Regional 
Rio de Janeiro, marcou presença. 
Com um estande montado num 
local estratégico, a SBEM-RJ dis-
tribuiu cerca de 12 mil folders ex-

C om o objetivo de alertar a so-
ciedade a respeito dos perigos 

causados pelos Desreguladores En-
dócrinos ao meio ambiente e à saú-
de humana, especialistas da SBEM-
-SP, em parceria com a Secretaria 
de Saúde do Estado de São Paulo, 
continuam enfatizando a importân-
cia da “Campanha Contra os Desre-
guladores Endócrinos”.  O projeto 
surgiu a partir de uma iniciativa do 
GTDE Grupo de Trabalho e ganhou 
espaço a nível estadual e depois na-
cional, com a criação da Comissão 
Temporária sobre Desreguladores 
Endócrinos pela SBEM.

A preocupação dos especialistas 
com o problema ganhou as ruas e as 
páginas dos jornais e sites. Folhetos 
foram produzidos; foi incentivada a 
participação em programação cientí-
fica de congressos para a discussão e 

atualização sobre o tema; e o assunto 
levado para discussão no Conselho 
Deliberativo e Assembleia da SBEM. 
A campanha também foi abraçada 
pela SBEM-RJ, que levou o tema para 
dentro da Cúpula dos Povos, ativida-
de paralela à Rio + 20, chegando a 
distribuir cerca de 12 mil folders em 
inglês e português aos participantes 
(veja reportagem nesta página).

Outra ação de divulgação foi o 
lançamento de um site sobre o tema: 

www.desreguladoresendocrinos.
org.br. Nele, podem ser encontra-
das informações sobre as fases da 
campanha, o slogan, repercussão 
na imprensa e explicações sobre os 
problemas, que, muitas vezes, é des-
conhecido pelos especialistas. 

Bisfenol A – A primeira ação da Cam-
panha promoveu o slogan “Diga Não 
ao Bisfenol A, a Vida não tem Plano 
B”. Lançada em 2010 pela SBEM-SP, 
a iniciativa teve como objetivo banir 
o Bisfenol A de produtos infantis e de 
embalagens de alimentos, até que 
haja evidências de que o composto 
é prejudicial à saúde humana.

Como resultado, a Anvisa proi-
biu, desde o dia 1º de janeiro de 
2012, a venda de mamadeiras ou ou-
tros utensílios para lactentes com a 
substância. c

Contra os Desreguladores Endócrinos

plicativos sobre o tema, em inglês 
e português. No material, estavam 
diversas informações, entre elas os 
riscos relacionados à exposição a 
esses compostos químicos, vias de 
contaminação, glândulas que po-
dem ser influenciadas e orientações 
de proteção à saúde.

Além da distribuição de folders, 
a ação contou com a presença de 
especialistas que aproveitaram o 
evento para estreitarem laços com 
a população e esclarecer dúvidas 
sobre doenças endócrinas. Aberta 
ao público, a Cúpula foi organizada 
pela sociedade civil global e reuniu 
milhares de pessoas.

O PDF com o folheto da Campa-
nha estará disponível para download 
no site da SBEM c
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Prezados colegas

E stamos já na metade do ano e 
na fase final de preparação para 

o nosso principal evento da SBEM, o 
30º Congresso Brasileiro de Endo-
crinologia, que esse ano será reali-
zado em Goiânia. O grupo liderado 
pelo Dr. Nelson Rassi está finalizan-
do a programação. Como de praxe, o 
Congresso oportuniza aos seus par-
ticipantes que assistam a conferên-
cias de expoentes das várias áreas da 
Endocrinologia mundial e nacional. 
Vamos, pois, nos agendar para esse 
grande evento, que, além da atua-
lização, fundamental para o exercí-
cio da nossa dinâmica especialidade, 
também nos propiciará um momen-
to de reencontro de velhos amigos e 
colegas. 

Teremos durante o congresso 
eleições para a diretoria e diversos 
cargos da SBEM e a realização da 
prova para obtenção do Título de 
Especialista em Endocrinologia e 
Metabologia (TEEM), que é um do-
cumento cada vez mais valorizado 
na avaliação dos novos endocrino-
logistas e necessário para participar 
de cargos nas Diretorias Regionais, 
Departamentos e Nacional da SBEM.

 Também estamos finalizando a 
organização do já tradicional Encon-

tro SBEM/SBD Internacional, que 
acontecerá em Berlim, durante o pe-
ríodo de realização do Congresso da 
European Association for Study of 
Diabetes. Esse evento tem sua pro-
gramação elaborada pela SBEM em 
colaboração com a SBD (Sociedade 
Brasileira de Diabetes) e tem sido 
muito elogiado pelos participantes. 
Todos os associados da SBEM e 
SBD são convidados a comparecer 
e aproveitar as aulas, cujo programa 
completo será divulgado em breve.

Já não é novidade para ninguém 
falar-se da inserção da internet em 
nossas vidas. Apesar disto, este tema 
segue vigente e, cada vez mais, es-
sencial para a organização de nossas 
diversas atividades profissionais. As 
distâncias tornaram-se menores, já 
que temos possibilidade de acessar 
as notícias quase imediatamente. 
Os Departamentos e Regionais da 
SBEM têm utilizado a internet como 
meio de comunicação e podemos 
saber sobre o andamento e agenda 
de suas atividades. Aproveitem a re-
portagem sobre esse assunto, entre 
outros nesta edição.

Boa leitura.
Abraços a todos.

Airton golbert
Presidente 2011/2012
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C ada vez mais as terapias ditas 
antienvelhecimento ganham 

mais e mais páginas dos jornais e até 
espaços dentro de universidades. 
Esse foi um dos motivos que levou 
a Sociedade Brasileira de Geriatria 
e Gerontologia a incluir no seu Con-
gresso, sob a presidência da Dra. Sil-
via Pereira,  o tema, como atividade 
pós evento. 

A entidade convidou diversas 
Sociedades Científicas, entre elas a 
SBEM Nacional; o Conselho Federal 
de Medicina; e a Associação Médica 
Brasileira, além de um convidado in-
ternacional – o Dr. Thomas Pearl, da 
Universidade de Houston e de Har-
vard, para discutirem o assunto. Po-
rém, apesar da divulgação, a sala do 
simpósio teve um público abaixo do 
esperado. Mesmo assim, o evento 
conseguiu alcançar um bom núme-
ro de pessoas, pois na plateia havia 
a presença de alguns jornalistas e os 
principais tópicos foram divulgados 
nas redes sociais, através do Face-
book da SBEM Nacional. O assunto 
deverá ser tema de uma série de re-
portagens na Folha da SBEM.

A Dra. Ruth Clapauch represen-
tou a SBEM Nacional na mesa re-
donda. A especialista lembrou que 
os hormônios, quando necessários 
e usados de forma correta, são exce-
lentes tratamentos para para todas 
as idades, mas não para retardar o 
envelhecimento. Mencionou, tam-
bém, o problema dos hormônios 
bioidênticos e sobre a resolução do 
Conselho Federal de Medicina – notí-
cia que foi veiculada no site da SBEM 
Nacional. Segundo a médica, é pre-
ciso uma atitude firme, pois o apelo 
de marketing para esse uso tem sido 
muito forte. “A resolução pode não 

ser suficiente para conter o proble-
ma”, disse a médica.

O Dr. Thomas afirmou que é preci-
so redobrar a atenção em locais como 
Academias e Instituições, pois estão 
sendo usadas para validar determina-
dos produtos. “É preciso tomar uma 
atitude consistente”. O médico disse 
que uma universidade brasileira está 
apoiando um curso para programa 
antiaging e que é necessária uma to-
mada de atitude. “Estamos passando 
por situação semelhante nos Estados 
Unidos e a reação está pesada”.

Entre as sugestões dadas pelo 
especialista internacional está a re-
alização de pequenos eventos para 
ensinar a imprensa a lidar com a 
questão e que é preciso uma força 
tarefa mundial para conter o avanço. 

Durante o debate, foi menciona-
do o trabalho que a SBEM tem feito, 
de forma proativa, com a imprensa 
e que tem trazido bons resultados. 
Aguardar uma notícia para reagir 
contra ela nem sempre é a melhor 
forma de combater as reportagens 
veiculadas. 

Os debatedores alertaram a pla-
teia quanto a sites que estão comer-
cializando o hormônio de crescimen-
to livremente para o tratamento do 
envelhecimento. A Dra. Vera Fon-
seca, vice-presidente do CREMERJ 
e vice presidente da Sociedade de 
Ginecologia e Obstetrícia do Rio de 
Janeiro, disse que é preciso fortale-
cer o debate e reunir as especialida-
des diretamente ligadas para acabar 
com os absurdos vistos nos consul-
tórios a cada dia. 

Ao final, foi feita uma proposta da 
criação de um grupo para manter o 
debate sobre o assunto e tomar ati-
tudes imediatas. c

Feminina e 
Andrologia
O Departamento de Endo-

crinologia Feminina e An-
drologia é um dos que já pos-
suía um endereço na internet 
há algum tempo, entretanto, se-
gundo a avaliação do atual pre-
sidente do Departamento, Dr. 
Alexandre Hohl, eram neces-
sárias mudanças significativas. 
A proposta do especialista foi 
uma de suas metas de trabalho 
quando assumiu a presidência 
do Departamento e está satis-
feito por ter colocado em práti-
ca este ano. 

O site mudou totalmente e 
pode ser acessado tanto pelo 
endereço www.feminina.org.br 
quanto pelo www.andrologia.
org.br. Os textos são diferencia-
dos por cores, sendo vermelho 
para abordagem feminina e azul 
para a masculina. Eventos, re-
sultados de ações como a cam-
panha do Dia Nacional do Ho-
mem estão sendo publicados 
na página.

“Em linhas gerais: a ideia do 
site é para que o sócio da SBEM 
possa ter notícias dos eventos da 
área, de artigos científicos (que 
podem ser acessados em uma 
área restrita do site), novos tra-
tamentos, incentivá-los a man-
dar sugestões e cadastrar os co-
legas da SBEM interessados na 
área. Para o público leigo, nossa 
proposta é levar informações 
das várias doenças e seus trata-
mentos (sem aprofundar demais 
os temas) e vincular a Endocri-
nologia feminina e a andrologia 
conosco: endocrinologistas”, 
explicou o Dr. Alexandre. c

As terapias Milagrosas 
Antienvelhecimento
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•	 7 de agosto – Departamento de 
Neuroendocrinologia – Inciden-
taloma Hipofisário

•	 28 de agosto – Departamento de 
Diabetes – Avanços Tecnológicos 
na Monitorização e Tratamento 
do DM

•	 18 de setembro – Departamento 
de Endocrinologia Feminina – Hi-
pogonadismo Masculino e Diabe-
tes Mellitus: mais que uma asso-
ciação casual. 

•	 9 de outubro – Departamento de 
Obesidade – Obesidade Infantil – 
quem deve tratar? O endocrinolo-
gista ou o pediatra? 

Anuidade

N o dia 30 de junho, se encerrou o 
prazo para pagamento da anui-

dade da SBEM. Dessa forma, desde 
o dia 1 de julho, associados inadim-
plentes estão com acesso bloqueado 
a serviços exclusivos da Sociedade. 

Caso tenha perdido a data, o as-
sociado poderá efetuar o pagamen-
to normalmente, porém, com o valor 
R$ 386,23 acrescido de juros e multa. 
Para regularizar a situação, basta cli-
car no link “Minha Página”, que fica 
ao lado do campo de login, na capa 
do site da SBEM. Outra opção é en-
trar na área científica e clicar no link 
do box “Dados Cadastrais”. Logo em 
seguida, deve clicar na aba e verifi-
car sua situação financeira junto à 
SBEM. O pagamento deve ser feito 
clicando no botão verde do Pagse-
guro.

Vale lembrar que o PagSeguro en-
via à SBEM Nacional a informação 
do pagamento. Dessa forma, não é 
necessário o envio do comprovante 
à administração. 

Há 40 Anos...

P arece que foi ontem, mas a pro-
va de Título de Especialista em 

Endocrinologia e Metabologia com-
pletou, em 2012, 40 anos. Para lem-
brar a data, a SBEM Nacional criou 
uma logo comemorativa. A imagem 
será usada durante o CBEM 2012 e 
nos locais da prova do TEEM 2012.

 

Boletim CBEM

C om o objetivo de facilitar o 
acesso às novidades do 30º 

Congresso Brasileiro de Endocrino-
logia e Metabologia, a SBEM criou o 
Boletim CBEM 2012. 

A cada 15 dias, são enviados in-
formes importantes do evento, en-
tre eles prazos para pagamento com 
desconto, novidades na programa-
ção científica e social, datas limite de 
inscrição, entre outros temas. Não 
deixe de acompanhar. c

Aprovados CAAEP

A SBEM e a Sociedade Brasileira 
de Pediatria (SBP) divulgaram 

a lista de aprovados no concurso para 
obtenção do Certificado de Área de 
Atuação em Endocrinologia Pediátri-
ca (CAAEP) de 2012. A prova foi reali-
zada durante o Encontro Brasileiro de 
Endocrinologia Pediátrica. Confira os 
aprovados: 

•	 Ana Laura de Morais Pereira
•	 Ana Paula Neves Bordallo
•	 Andreza de Souza Juliani
•	 Ariane de Almeida Puzzello
•	 Bianca Barone
•	 Bruna Santiago Pugliese
•	 Christiane Chaves Augusto Leite
•	 Corina Cecilia Silva de Lima
•	 Delmir Rodrigues
•	 Fabíola Costenaro
•	 Fernanda Martins Rossin
•	 Kallianna Paula Duarte Gameleira
•	 Kettyuscia Coelho e Oliveira
•	 Letícia Kamio Teshima
•	 Liliana Angélica Bandos Benittez
•	 Luciane Carneiro de Carvalho
•	 Marcela Moura França
•	 Marcelo Machado Cavalcanti
•	 Maria Joana Dambros Santos
•	 Melina Morandini
•	 Renata Santarem de Oliveira
•	 Tatiana Camponez Pereira
•	 Vanessa Cesar Silveira Leite

Agenda de Webmeetings

E stimulando a atualização de 
seus sócios, a SBEM continua 

organizando webmeetings com te-
mas importantes da Endocrinologia. 
As videoconferências promovem a 
Educação Médica Continuada e são 
direcionadas apenas a associados 
quites com a anuidade. Os partici-
pantes, após responderem um ques-
tionário, recebem um ponto para a 
revalidação do Título de Especialis-
ta. Anote na agenda as datas das pró-
ximas aulas:

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
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Dr. Sérgio Dib, editor chefe dos ABE&M

O s associados da SBEM sabem 
qual a dinâmica de trabalho 

nos bastidores dos Arquivos Brasi-
leiros de Endocrinologia e Metabolo-
gia? Muitos sim, mas não é uma in-
formação de domínio geral. Por esse 
motivo, em reuniões e eventos, falar 
sobre os ABE&M tem sido um dos as-
suntos sempre em pauta. 

Durante um desses encontros da 
SBEM, o editor-chefe da publicação, 
Dr. Sérgio Atala Dib, divulgou o ba-
lanço de atuação da publicação em 
2011. A apresentação aconteceu na 
Oficina de Trabalho - A SBEM que 
Queremos, no Rio de Janeiro.

Um Balanço dos ABE&M
Entre os pontos mencionados, 

está a inclusão de novos membros 
na equipe de coeditores da publica-
ção, que agora conta com cinco es-
pecialistas: os doutores Alexandre 
A. L. Jorge, Bruno Geloneze, Evandro 
Portes, Renan Montenegro e Cynthia 
Brandão. Segundo Dr. Sérgio, a in-
tenção da revista é que esse núme-
ro de colaboradores aumente ainda 
mais, para que o tempo de produção 
da publicação seja aperfeiçoado.

“São os coeditores que recebem 
o artigo, depois checam junto com 
os revisores e, só então, recebo para 
dar parecer final. Nossa proposta é 
que a Comissão Científica da SBEM 
indique mais dois nomes para a co-
editoria e, com isso, o tempo entre a 
submissão e a publicação dos traba-
lhos diminuirá, além de termos espe-
cialistas de diversas áreas atuando 
nessa frente”, explica o médico.

Na sequência, o Dr. Sérgio Dib 
apresentou o índice de rejeição (por-

centagem de trabalhos submetidos 
em relação aos que não foram acei-
tos), que ficou em 53% em 2011, valor 
considerado médio pelo especialis-
ta, que comparou o índice com o de 
revistas de grande impacto, que tem 
entre 80 e 90% de índice de rejeição. 

O editor dos ABE&M mostrou 
que, em 2011, foram 405 artigos sub-
metidos, 77 deles foram arquivados, 
por terem sido submetidos inade-
quadamente, e 151 artigos rejeita-
dos. A versão online teve 109 artigos 
publicados e recebeu 99 avaliações.

Entre as propostas para 2012 
estão a revisão dos estatutos; a oti-
mização do período de submissão 
e publicação; o lançamento de su-
primentos especiais nos meses de 
junho, sobre Endocrinologia Femini-
na e outro em novembro sobre En-
docrinologia Molecular; o aumento 
da integração com o Departamento 
Científico da SBEM; e o aumento do 
fator de impacto da publicação. c

III EBEP
S ão Paulo sediou o III Encontro 

Brasileiro de Endocrinologia Pe-
diátrica nos dias 15 e 16 de julho, no 
Centro de Convenções do Hotel Re-
naissance. O evento foi promovido 
pelo Departamento de Endocrinolo-
gia Pediátrica da SBEM e coordenado 
pela Dra. Ângela Spinola e Castro. O 
EBEP também recebeu apoio da So-
ciedade Brasileira de Pediatria, tendo 
vários pediatras renomados minis-
trando palestras científicas.

Com mais de 500 inscritos e audi-
tório lotado em todas as aulas, a pro-
gramação do EBEP procurou debater 
assuntos comuns nos consultórios, 
como problemas de crescimento, 
diabetes, obesidade, puberdade pre-

coce, resultados de teste do pezinho 
e importância da vitamina D. Também 
foram discutidos casos mais raros e 
complexos, envolvendo as glândulas 
adrenal e hipofisária e até mesmo de 
como proceder em casos de pacientes 
que apresentam genitália ambígua.

Um tema bastante discutido no 
exterior, mas que é novo no Brasil, 
foi apresentado aos participantes: as 
questões envolvidas com a presença 
de desreguladores endócrinos em 
nosso ambiente. Foram apresentadas  
doenças e síndromes que podem ser 
causadas por esses componentes e 
as orientações para serem repassa-
das aos pacientes, para que evitem 
o contato direto com as substâncias, 
especialmente durante a fase fetal e a 
infância, que são as épocas em que o 

organismo fica mais sensível aos efei-
tos negativos dos desreguladores.

Uma das novidades do EBEP foi 
a inclusão de perguntas online nos 
debates após as palestras. Os inter-
nautas puderam enviar previamen-
te suas dúvidas pelo site do evento 
(www.ebep.com.br) e várias delas 
foram respondidas e discutidas pe-
los palestrantes.

Além da programação científi-
ca, também foi realizada a prova do 
Concurso para Obtenção do Certifi-
cado de Área de Atuação em Endo-
crinologia Pediátrica 2012 (CAAEP).

As reportagens feitas durante 
o EBEP podem ser lidas no site do 
Departamento de Endocrinologia 
Pediátrica da SBEM: www.endoped-
-sbem.org.br. c
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Campanha de Conscientização da tireoide

Dra. Laura Wards, presidente do Departamento de Tireoide

O Dia Internacional da Tireoide 
tem como data definida 25 de 

maio. Para facilitar as ações de di-
vulgação, o Departamento de Tireoi-
de da SBEM programou atividades 
durante cerca de 15 dias no mês de 
maio, culminando no dia 25. A inicia-
tiva funcionou e foram várias cam-
panhas por todo o Brasil. O objetivo 
era de dar esclarecimentos ao públi-
co, imprensa e profissionais de saú-
de sobre a importância da glândula 
tireoide. 

As quatro sociedades irmãs – 
Latin American Thyroid Society 
(LATS), The European Thyroid As-
sociation (ETA), American Thyroid 
Association (ATA) e Asia & Ocenia 
Thyroid Association (AOTA) – é que 
escolheram o dia 25 de maio como 
o Dia Internacional da Tireoide, cuja 
campanha foi abraçada pela SBEM 
Nacional. No Brasil, o Departamen-
to de Tireoide da SBEM, presidido 
pela Dra. Laura Ward, incentivou e 

divulgou uma série de ações educa-
cionais em todo território nacional, 
destinada a médicos e ao público ge-
ral. No site do Departamento, foram 
divulgadas dezenas de atividades, 
promovidas com apoio, realização e 
promoção das Regionais SBEM. 

Foram realizadas aulas para pro-
fissionais de saúde, palestras para 
o público leigo, exame de palpação 

da tireoide, distribuição de mate-
rial impresso e divulgação para a 
imprensa. Várias cidades sediaram 
eventos com serviços gratuitos e 
com orientação aos pacientes, pro-
gramadas para áreas de grande cir-
culação, como shoppings. Muitas 
pessoas com suspeita de proble-
mas na tireoide foram encaminha-
das para exames laboratoriais e/ou 
de imagem, todos gratuitos ou com 
preço simbólico, em parceria com 
universidades, laboratórios ou clí-
nicas. Alguns médicos também fo-
ram entrevistados e aproveitaram a 
oportunidade para levar informação 
e esclarecer dúvidas em telejornais 
e programas de televisão. O site do 
Departamento registrou ótimos índi-
ces de visitação, passando de 53 mil 
páginas vistas em maio.

Para conferir a agenda de cam-
panhas, registros e vídeos, acesse o 
site do Departamento de Tireoide da 
SBEM: www.tireoide.org.br. c

D iferente de anos anteriores, 
pela primeira vez o exame 

para a obtenção da Prova de Título 
de Especialista em Endocrinologia 
e Metabologia (TEEM) será realiza-
do em apenas dois dias seguidos, 
e não mais após 45 dias como an-
teriormente. De acordo com a Co-
missão do TEEM, presidida pelo Dr. 
Francisco Bandeira, os preparativos 
para a prova deste ano estarão ba-
seados em logísticas de exames de 
outras sociedades médicas. 

A Prova – Para avaliar seus candida-
tos, o exame será realizado em duas 
etapas. A primeira  será uma prova 

escrita, marcada para o dia 7 de no-
vembro, às 8h30, no Hotel Mercure, 
em Goiânia. O exame tem valor total 
de 100 pontos, sendo eliminado o 
candidato que não obtiver um núme-
ro mínimo de 70 pontos. Terá dura-
ção de 3 (três) horas e meia, constan-
do de 100 (cem) questões de múlti-
pla escolha, com 4 (quatro) opções e 
uma resposta correta. O gabarito da 
prova escrita será publicado às 18h 
do dia 7 de novembro de 2012 no site 
da SBEM Nacional. 

Os aprovados na primeira fase re-
alizarão a prova prática, baseada na 
interpretação de casos clínicos. Esta 
avaliação constará de oito casos clí-

nicos, com duração de 10 minutos 
cada, sendo formuladas três ques-
tões objetivas, para cada caso, sobre 
exame clínico, hipóteses diagnósti-
cas, testes laboratoriais, diagnóstico 
por imagem e opções terapêuticas. 
A nota da prova prática será com-
putada para o cálculo da nota final 
(pela média aritmética), atribuindo-
-se 100% para o acerto das 24 ques-
tões, sendo eliminado o candidato 
que atingir menos de 60%. A média 
final mínima para a aprovação é de 
65 pontos.

Mais informações sobre o exame 
podem ser obtidas diretamente jun-
to às secretarias das Regionais. c

As Mudanças no tEEM 2012
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CBEM 2012 – Um Congresso Cheio de Novidades

F altando pouco mais de quatro 
meses para o principal evento 

do ano da Endocrinologia brasileira, 
os preparativos para o CBEM 2012 
começam a se intensificar. A agenda 
científica está sendo finalizada, pales-
trantes nacionais e internacionais con-
firmando suas participações e progra-
mação social nas últimas definições. 
Tudo para que o Congresso tenha ex-
celência na qualidade científica e aten-
da as necessidades dos endocrinolo-
gistas de diversas partes do país.

Com o tema “Endocrinologia no 
século XXI: a SBEM pensando o fu-
turo”, o evento, presidido pelo Dr. 
Nelson Rassi, deve atrair cerca de 4 

mil congressistas. “As expectativas 
são as melhores possíveis”, afirmou 
Dr. Nelson em entrevista à Folha da 
SBEM. Promovido pela SBEM Na-
cional, a trigésima edição do CBEM 
acontece entre os dias 7 e 10 de no-
vembro, no Centro de Convenções 
Goiânia (GO). 

Programação Científica – Segundo 
os organizadores, o foco central está 
direcionado às perspectivas futuras. 
A programação científica do CBEM 
2012 terá novidades não apenas nas 
temáticas apresentadas, mas tam-
bém em seu formato. De acordo com 
Dr. Nelson Rassi, entre as mudanças 

está a extinção dos chamados cursos 
pré-congresso. “A agenda já come-
ça com temas ricos, apresentados 
por especialistas renomados, tanto 
brasileiros, quanto de fora do país”, 
explica o presidente. “Outro desta-
que serão os  Cursos de Imersão em 
várias áreas, com destaque para te-
mas que envolvem o Departamento 
do Metabolismo Ósseo”, afirma. 

Na programação, estão previstos 
um grande número de cursos práti-
cos, entre eles os voltados para a uti-
lização de Bombas de Insulina e Pé 
Diabético. “Teremos ainda o Simpó-
sio Joslin, realizado exclusivamente 
com professores da Joslin Clinic, da 
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CBEM 2012 – Um Congresso Cheio de Novidades

Universidade de Harvard”, conta. 
O já tradicional Encontro com o 

Professor também sofrerá altera-
ções no formato. “Dois especialistas 
com possíveis visões diferentes fala-
rão sobre o tema numa sessão onde 
não será permitido o uso de slides 
ou Power Point”, afirma Dr. Nelson. 
“Apenas o velho giz e quadro negro e 
o professor sem discurso preparado, 
tudo no improviso”, explica.

De acordo com Dr. Nelson, outra 
novidade ficou por conta da infor-
matização do evento. “Pedimos que 
os jovens endocrinologistas, adep-
tos da High Tech, tragam os seus 
SmartPhones e tablets, e avisamos 

aos mais experientes que ainda não 
sabem lidar com as novas tecnolo-
gias, que tenham aulas particulares”, 
brinca o especialista. 

Dia Mundial do Diabetes – Sendo 
realizado nas vésperas do Dia Mun-
dial do Diabetes, o CBEM 2012 não 
deixará a data de fora do evento. 
De acordo com Dr. Nelson Rassi, o 
diabetes terá uma agenda cientifica 
atualizada fortemente presente na 
programação. 

Além disso, estão previstos a Cor-
rida do Dia do Diabetes, lembrando a 
importância da prática de atividades 
físicas na prevenção da doença crôni-
ca; e um evento direcionado à comu-
nidade local, onde serão oferecidas 
informações sobre o diabetes, medi-
ções de glicemias capilares, orienta-
ção nutricional, exames de fundo de 
olho, informações sobre os cuidados 
aos pés, higiene bucal, entre outros. 

Premiação e trabalhos Científicos 
– Os interessados na submissão de 
trabalhos científicos têm até o dia 31 
de julho (nova data) 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/ Ge-

nética
•	 Diabetes
•	 Dislipidemia e Aterosclerose
•	 Educação
•	 Endocrinologia Feminina e An-

drologia
•	 Endócrino Pediatra; Endocrinolo-

gia Básica
•	 Enfermagem
•	 Epidemiologia
•	 Metabolismo Ósseo
•	 Neuroendócrino
•	 Nutrição
•	 Obesidade
•	 Pé Diabético
•	 Tecnologias Aplicadas

•	 Tireoide 
•	 Transplantes e Imunologia.

Com o objetivo de estimular cada 
vez mais a participação de jovens 
cientistas, serão convidados alguns 
dos melhores trabalhos de cada área 
para a apresentação de resultados 
ao final de cada simpósio sobre tema 
correlato. Segundo a organização, to-
dos os jovens talentos selecionados 
serão isentos da taxa de inscrição. 

De acordo com Dr. Nelson, os 
três melhores temas livres inscritos 
receberão uma quantia em dinhei-
ro, além do “Prêmio Dr. Luiz César 
Póvoa”. Outro prêmio do CBEM será 
o “Prêmio Dr. Bernardo Wajchen-
berg”, que será entregue ao endo-
crinologista do ano.

Palestrantes Internacionais – Até o 
fechamento desta edição, os seguin-
tes palestrantes internacionais con-
firmaram presença no CBEM 2012:

•	 Roger Mazze (EUA)
•	 Patrick Aman (Canadá)
•	 Michael McClung (EUA)
•	 Mary Oates (EUA)
•	 John Bilezikian (EUA)
•	 Paul Webb (EUA)
•	 Arya M. Sharma (Canadá)
•	 Diego Alejandro Caicedo (EUA)
•	 M. Schlumberger (França)
•	 Mike E. J. Lean (Escócia)
•	 Mike Tuttle (EUA)
•	 Harold Lebovitz (EUA)
•	 Svetlana Kalinchenko (Russia)

Inscrições Abertas – As inscrições 
estão abertas e podem ser feitas on-
line. Até o dia 31 de julho, associa-
dos quites da SBEM, SBD e ABESO 
pagam R$610; não sócios pagam 
R$840; estudantes R$500; residen-
tes e pós-graduandos R$550; outros 
profissionais não sócios R$ 600. Os 
interessados em participar devem se 
inscrever diretamente no site oficial 
do evento: www.cbem2012.com.br.  c
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 m Pablo de Moraes e Cris Dissat*

N ão tem mais jeito. A internet 
faz parte da nossa vida e, nos 

dias de hoje, é bem mais fácil se aliar 
a ela do que tentar fugir dos meios 
digitais. E é isso que a SBEM vem fa-
zendo: aumentando e reforçando a 
sua presença no mundo online. Isso, 
no entanto, não é uma ação exclusi-
va da SBEM Nacional. Departamen-
tos, Regionais e organizações de 
congressos ligados à Endocrinologia 
estão incorporando o meio digital às 
suas ações. 

Além de estar presente em um 
importante meio de divulgação, 
participar das redes sociais faz par-
te de uma nova estratégia, reforçan-
do seu papel como  fonte segura de 
informação na internet e disposta a 
dialogar com o público, imprensa e 
profissionais de saúde, o que é um 
fator decisivo na área.

os Números – Segundo dados do 
Ibope Nielsen Online, o número to-
tal de internautas em qualquer am-
biente (domicílio, trabalho, escolas, 
Lan Houses ou outros locais) atingiu 
79,9 milhões no quarto trimestre de 
2011. No caso das Redes Sociais, a 
situação não é diferente. A maior de-
las, o Facebook, conta com mais de 

900 milhões de usuários. Para se ter 
ideia do tamanho, basta saber que, 
se fosse um país, ele seria o terceiro 
maior do mundo, faltando apenas 
300 milhões para ultrapassar a Ín-
dia. Depois da rede de Mark Zucker-
berg, o Twitter lidera a preferência 
dos internautas, com mais de 500 
milhões de usuários, sem falar no 
Flickr (compartilhamento de fotos) 
e o Youtube (de vídeos). 

Um dado importante nesse con-
texto é que a SBEM Nacional, atual-
mente, está presente em todas essas 
redes citadas. Isso tem provocado 
uma reação interessante e muito 
positiva, pois a SBEM se tornou pró-
-ativa. O efeito tem sido observado 
de forma direta no número de aces-
sos ao site da SBEM, maior contato 
dos associados, utilização dos con-
teúdos para outras publicações e 
agilidade na divulgação de notícias 
importantes na área. A decisão de 
entrada em todas as áreas foi defini-
da após reuniões entre as presidên-
cias das últimas diretorias nacionais, 
a Comissão de Comunicação Social 
e as equipes de trabalho.

Para ajudar aos associados a co-
nhecer mais o que a SBEM está fazen-
do, estão sendo publicados nessa re-
portagem os endereços de sites e Re-
des Sociais de Regionais da SBEM e 

Departamentos. Também estão sen-
do divulgados alguns procedimentos 
utilizados no trabalho de publicação 
do site da Sociedade. Os associados 
podem ajudar a aumentar essa lis-
tagem ou sinalizar sua dificuldade, 
encaminhando sugestão através do 
info@endocrino.org.br.

Site, Email, Redes Sociais e Procedi-
mentos da SBEM Nacional – Consi-
derado referência em Endocrinolo-
gia, o site da SBEM pode ser acessa-
do tanto pelo www.endocrino.org.
br (o mais usado) mas também pelo 
www.sbem.org.br. Nele, o internau-
ta encontra informações importan-
tes sobre as ações da Sociedade, 
além de informações voltadas para 
público e a atualização médica. A 
SBEM ainda é proprietária de mais 
10 domínios, com nomes vinculados 
às doenças endócrinas que são re-
metidos ao seu site.

O menu é dividido em quatro par-
tes: Sobre a SBEM, com dados sobre 
a entidade, diretoria e associados; 
Para Profissionais, com conteúdo 
direcionado a endocrinologistas, 
como eventos científicos e título de 
especialista; Para o Público, com 
informações gerais sobre doenças 
endócrinas; e Sala de Imprensa, com 
notícias e novidades da entidade. 

A Sociedade disponibiliza dois 
canais de comunicação para escla-
recimento de dúvidas de associados 
e público em geral: o email (info@
endocrino.org.br), respondidos por 
uma equipe treinada, acompanhada 
pela Comissão de Novas Lideranças; 
e os comentários, que podem ser fei-
tos diretamente nos posts do site.

Além do site, a SBEM mantém 
relação direta com associados e pú-
blico através das principais Redes 
Sociais. No Flickr, um dos maiores 
sites de compartilhamento de fotos 
do mundo, a SBEM tem 877 fotos pu-
blicadas, com cerca de 12 mil visua-
lizações. No Youtube, são 37 vídeos, 
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com mais de 7 mil visualizações.  
Outra área que vem se mantendo 

há algum tempo é o Blog da SBEM. 
Além de ocupar um espaço impor-
tante, já que o número de blogs 
científicos é bem restrito no país, 
os blogs estão ganhando mais des-
taque nos últimos tempos. A área, 
a cuidado do presidente da Comis-
são de Novas Lideranças, Dr. André 
Rosa, publica artigos comentados, 
dá dicas para as provas do TEEM e 
abre espaço para as discussões. 

Para ajudar no entendimento da 
publicação de eventos, a Diretoria 
Nacional e a CCS definiram a hierar-
quia de publicação e áreas no site da 
SBEM. Observem os tópicos para 
agilizar a divulgação do seu evento.

•	 Na área de destaque, do lado 
direito da home page do site da 
SBEM, entram os eventos em 
ordem de realização, sendo no 
máximo quatro eventos.

•	 Existe uma área Eventos Médi-
cos, onde entram todos os even-
tos promovidos por Regionais e 
Departamentos. Com a proximi-
dade da data de realização, são 
incluídas chamadas na homepa-
ge.

•	 Somente os eventos promovidos 
pela Nacional - como o Congres-
so Brasileiro e o Congresso de 
Atualização - e pelos Departa-
mentos têm boletins específicos 
e exclusivos. Os demais eventos 
podem ter inclusão nos bole-

•	 Flickr SBEM Nacional - 877 fotos, 
12 mil visualizações - www.flickr.
com/sbemnacional

•	 Youtube - 37 videos, 7.035 visu-
alizações - www.youtube.com/
sbemnac

•	 Fan Page no Facebook – 4.250 
“curtir”, 460 fotos, 76 vídeos - 
www.facebook.com/sbemnacio-
nal

•	 twitter @endocrinologia - 2.170 
tweets, 3.034 seguidores - www.
twitter.com/endocrinologia

•	 Blog da SBEM - www.blog.endo-
crinologia.org.br

•	 Campanha Desreguladores Endó-
crinos 
Site: www.desreguladoresendo-
crinos.org.br

•	 ABE&M 
www.abem-sbem.org.br

Departamentos
•	 Departamento de Endocrinologia 

Feminina e Andrologia
 Site: www.feminina.org.br 

www.andrologia.org.br
•	 Departamento de Endocrinologia 

Pediátrica
 Site: www.endoped-sbem.org.br

•	 Departamento de tireoide
 Site: www.tireoide.org.br
 Twitter: ww.twitter.com/sbem_

tireoide
•	 Departamento de obesidade - As-

sociação Brasileira para o Estudo 
da obesidade e Síndrome Meta-
bólica (ABESo)

 Site: www.abeso.org.br
 Twitter: www.twitter.com/_abeso
•	 Departamento de Diabetes - 

Sociedade Brasileira de Diabetes 
(SBD)

 Site: www.diabetes.org.br
 www.diamundialdodiabetes.org.br
 Twitter: twitter.com/wdd_brasil
 Dia Mundial do Diabetes: www.

diamundialdodiabetes.org.br
 Facebook - www.facebook.com/

diamundialdodiabetes

Regionais
•	 SBEM Bahia
 Site: www.sbemba.org.br
•	 SBEM Ceará
 Site: www.sbem-ce.com.br
•	 SBEM Distrito Federal
 Site: www.sbemdf.org.br
•	 SBEM Espírito Santo
 Site: www.sbem-es.org.br

•	 SBEM Minas gerais
 Site: www.sbemmg.org.br
•	 SBEM Paraná
 Site: www.sbempr.org.br
•	 SBEM Pernambuco
 Site: www.endocrinologiape.com.

br/site
 Twitter: www.twitter.com/sbempe
•	 SBEM Rio de Janeiro
 Site: www.sbemrj.org.br
•	 Facebook: www.facebook.

com/pages/SBEM-
RJ/156685544403207 

•	 SBEM Rio grande do Norte
 Site: www.sbemrn.org.br
•	 Twitter: www.twitter.com/sbemrn
•	 SBEM Rio grande do Sul
 Site: www.sbemrs.com.br
•	 SBEM Santa Catarina
 Site: www.sbemsc.org.br
 Facebook: www.facebook.com/

sbemsc
 Twitter: www.twitter.com/

SBEMSC
•	 SBEM São Paulo
 Site: www.sbemsp.org.br
 Facebook: http://www.facebook.

com/sbem.saopaulo
 Twitter: www. twitter.com/

SBEMSP c

tins, com o acréscimo de outros 
assuntos.

•	 São enviados, em média, de 
cinco a seis boletins eletrônicos 
por mês, além dos extras, no 
caso de algum comunicado 
importante.

•	 Todas as solicitações para os 
veículos de comunicação da 
SBEM devem ser encaminhados 
para a Comissão de 
Comunicação Social e/ou para 
a gerência da SBEM, que fará o 
envio para o destino adequado.

•	 Recentemente foi criada uma 
nova área no site - Eventos 
Regionais - onde podem ser 
publicadas reuniões, encontros e 
avisos das Regionais. c

Na WEB
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A Saúde Pública Depende 
da Nossa Assinatura

PANoRAMA AMB

m Dr. Florentino Cardoso 
Presidente da Associação 
Médica Brasileira

S aúde foi a área com pior ava-
liação no primeiro ano de ges-

tão da presidente Dilma Roussef se-
gundo pesquisa Datafolha. Dentre 
os problemas, destacam-se gestão, 
corrupção e sub-financiamento. Em-
bora o Governo Federal seja a ins-
tância que mais arrecada, está se 
desonerando proporcionalmente 
quando comparamos os investimen-
tos de estados e municípios. O se-
tor carece de recursos para atender 
adequadamente aos quase 150 mi-
lhões de brasileiros que dependem 
exclusivamente do Sistema Único 
de Saúde (SUS).  O Brasil tem recur-
sos para alocar na saúde, porém é 
preciso que a área seja priorizada. 

As entidades médicas lutam há 
muitos anos por mais recursos para 
a saúde pública. O texto da Emenda 
Constitucional 29, aprovado em 2000, 
regulamentado em dezembro de 2011 
e sancionado com 15 vetos pela Presi-
dência da República, em 15 de janeiro 
de 2012, frustrou nossa expectativa. 
A União não aportará recursos como 
necessitamos, nem estabeleceu me-
canismos de fiscalização e punição a 
estados e municípios que não cum-
prirem os percentuais mínimos de 

aplicação no setor, respectivamente, 
12% e 15% das suas receitas.

Diante desse quadro, em 3 de fe-
vereiro,  foi lançado o Projeto de Lei 
de Iniciativa Popular, que propõe re-
ver a Lei 141/12 (EC 29), defendendo 
porcentual de no mínimo 10% da Re-
ceita Corrente Bruta da União para a 
saúde, montante estimado em R$ 35 
bilhões para 2012. Liderado pela As-
sociação Médica Brasileira, Ordem 
dos Advogados do Brasil  e Acade-
mia Nacional de Medicina, o proje-
to conta com apoio de importantes 
entidades médicas nacionais: Asso-
ciação Paulista de Medicina;  Conse-
lho Federal de Medicina, Conselho 
Nacional dos Secretários de Saú-
de; Centro Brasileiro de Estudos da 
Saúde,  Confederação Nacional dos 
Trabalhadores de Saúde, Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais 
de Saúde, Associação Brasileira de 
Pós-Graduação em Saúde Coletiva e 
a Federação Brasileira dos Hospitais 
e Grupo Hospitalar, segmentos das 
Igrejas e várias outras entidades.

Para que a mobilização tenha su-
cesso, é preciso coletar pelo menos 
1,5 milhão de assinaturas (1% do 
eleitorado nacional), distribuídos 
em pelo menos cinco estados 
(0,3% dos eleitores de cada 
um) e apresentar esse 
material à Câmara dos 
Deputados. Depois o 

projeto seguirá a tramitação normal 
no Congresso. 

A população precisa saber como 
são aplicados os recursos arrecada-
dos pela União, especialmente por-
que temos uma das maiores cargas 
tributárias do mundo. Cada dia mais 
os brasileiros têm como “objeto de 
desejo”, depois da casa própria, ter 
plano de saúde, comprovando a fa-
lência do SUS. Como não priorizar a 
saúde, nosso bem maior?

Nas principais cidades e capitais 
brasileiras, há filas de espera para 
consultas, exames e cirurgias. As 
grandes emergências estão super-
lotadas, com muitos pacientes em 
macas nos corredores, em cadeiras 
improvisadas ou até no chão. Alguns 
morrendo por falta de atendimento 
adequado. Mortes que seriam evi-
táveis se o SUS funcionasse como 
deveria.

Vamos mudar esse cenário, mos-
trando a força do povo, colhendo mi-
lhares de assinaturas no Projeto de 
Lei de Iniciativa Popular para que a 
União coloque mais recursos na saú-
de! Os médicos lutam por solução 
para o caos do setor. Acreditamos no 
SUS como concebido e lutamos por 
melhorias.

A saúde pública precisa melhorar, 
o povo brasileiro merece respeito. 

Para saber mais detalhes do pro-
jeto e como imprimir a ficha de assi-
naturas, acesse www.amb.org.br.   c
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U m dos pontos fortes dos con-
gressos anuais da American 

Diabetes Association (ADA) é cha-
mar a atenção para o crescimento do 
diabetes no mundo inteiro. Mensa-
gens de impacto são divulgadas du-
rante todo o período do evento, que, 
esse ano, aconteceu na Philadelphia, 
entre 8 e 12 de junho. Os motivos de 
campanhas pesadas estão mais liga-
das à economia. 

A ADA estima que o custo total 
de casos diagnosticados nos Esta-
dos Unidos está girando em torno 
de U$ 174 bilhões de dólares. Estes 
números, somados aos novos estu-
dos publicados, onde estão inclusos 
o diabetes gestacional, pré-diabetes 
e diabetes não diagnosticada, fazem 
os valores subirem mais U$ 218 mi-
lhões.

Em duas conferências, que estão 

ADA 2012 e o Impacto do Diabetes
disponíveis gratuitamente, no site 
da ADA em http://professional.dia-
betes.org/webcasts.aspx, palestran-
tes apresentaram números e efeitos 
devastadores, inclusive quando ao 
problema se somam desastres natu-
rais como o Furacão Katrina.

A Dra. Geralyn Spollet, da Yale 
University School of Nursing, men-
cionou que durante os 25 minutos de 
palestra 80 novos pacientes estavam 
sendo diagnosticados, ou seja, 1 a 
cada 17 segundos. Já o Dr. Vivan Fon-
seca, presidente de Medicina e Ciên-
cia da ADA, levantou um assunto que 
volta e meia vem sendo debatido em 
alguns eventos, que são os efeitos de 
desastres naturais no tratamento do 
diabetes. Pesquisa apresentada mos-
trou os resultados negativos da A1c, 
após a passagem do furacão Katrina, 
por falta de medicamentos e de pre-

parado dos profissionais de saúde. 
Palestras com os assuntos abai-

xo também podem ser assistidas 
no site do evento. Para ter acesso a 
centenas de apresentações, a ADA 
comercializa os webcastings para os 
interessados.
•	 President, Health Care & Education 

Address and Outstanding Educa-
tor in Diabetes Award Lecture

•	 President, Medicine & Science 
Address and Banting Lecture

•	 National Scientific & Health Care 
Achievement Awards Presenta-
tion and Outstanding Scientific 
Achievement Award Lecture

•	 Kelly West Award Lecture
•	 The Clinical Management of Dia-

betes
•	 NDEP Symposium–NDEP Past, 

Present, and Future – Changing 
the Way Diabetes Is Treated c

Endocrine Society em Houston – Fo-
ram cerca de 7.500 participantes 
na edição 2012 do Congresso da 
Endocrine Society, em Houston. Di-
ferente da ADA em seu congresso 
anual, não estão disponíveis trechos 
de algumas palestras. Somente os 
participantes com login e senha es-
tão acessando as diversas áreas do 
evento. 

Este ano, a organização da enti-
dade usou as redes sociais, com a 
publicação de alguns vídeos no ca-
nal no Youtube e publicou avisos via 
Twitter e Facebook aos que estavam 
participando das atividades.

Para a imprensa, a Endocrine So-
ciety disponibilizou press conferen-
ces, transmitidas online e que conti-
nuam disponíveis para os jornalistas 
acessarem. Para isso, é necessário 
um cadastro prévio, fácil de ser utili-
zado, desde que o profissional liga-
do a algum veículo na área de saú-
de. A reportagem da Folha da SBEM 

acompanhou as conferências de 
imprensa. Os assuntos escolhidos, 
que podem delinear o interesse da 
imprensa e da entidade foram:
•	 Testosterone: The latest discove-

ries in how testosterone impacts 
aging and weight loss in men.

•	 Diabetes: Latest therapeutic dis-
coveries on the impact and ma-
nagement of diabetes.

•	 Clinical Trials: Promising new re-
search for treatment of diabetes, 
male hormonal contraception, 
weight loss surgery and diabe-
tes, and an effective dessert-for-
-breakfast diet.

•	 Indeterminate Thyroid Nodule 
FNA Cytology: Late-breaking data 
presentation on novel approa-
ch to pre-operative diagnosis.

•	 Vitamin D: Scientific breakthrou-
ghs about the benefits of vitamin D. 

•	 Endocrine-Disrupting Chemi-
cals: The latest research on heal-
th effects of exposure to chemi-

cals like BPA and phthalates.

O Dr. Mauro Scharf enviou um 
email destacando um dos momen-
tos que achou importante: “Em uma 
extensa revisão e numa sugestão 
de guidelines, David Klonoff apre-
sentou o seu publicado no JCEM 
em outubro. Na apresentação, ele 
ressaltou as evidências de vários 
estudos que mostram que o CGMS 
(sistema de monitorização contínua 
da glicose) deve ser utilizado em po-
pulações  de adultos e crianças com 
diabetes tipo 1. As evidências em 
que ele se baseou foram de estudos 
que mostram a redução significa-
tiva do número de hipoglicemias e 
nas evidências de auxilio do CGMS 
em manter um bom controle glicê-
mico e metabólico destes pacien-
tes. Ele ressaltou que a tecnologia 
precisa melhorar e baratear para 
ampliar o número de pessoas que 
podem ser beneficiadas”. c
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O s três dias do Endorecife 2012, 
que aconteceu entre 28 e 30 

de junho, no Summerville Beach Re-
sort, em Porto de Galinhas, Pernam-
buco, foram marcados pelas mais de 
70 palestras previstas na programa-
ção científica e pelas homenagens 
feitas aos médicos e prestadores de 
serviço que contribuíram de algu-
ma forma para o sucesso do evento. 
O congresso foi presidido pelo Dr. 
Amaro Gusmão Guedes.

As apresentações foram minis-
tradas por médicos de vários esta-
dos brasileiros, além dos convida-
dos estrangeiros: Annick Fontbone, 
da França; Bart Clarke, dos Estados 
Unidos; e Rosario Pivonello, da Itália. 
Os temas de maior destaque da pro-
gramação foram as Peculiaridades 
em Diabetes; Avaliação e Tratando 
a Adrenal;  Aspectos Práticos em Ti-
reopatias; Peculiaridades em Meta-
bolismo Ósseo; Como Tratar a Obe-
sidade; Endocrinopediatria;  e Atuali-
zação em Neuroendocrinologia.

O EndoBahia chega em 2012 à sua quarta edição. O 
encontro acontece entre os dias 3 e 4 de agosto, no 

hotel Bahia Othon Palace Hotel, na cidade de Salvador. O 
evento será presidido pelo Dr. Fábio Trujilho, também pre-
sidente da SBEM Regional BA.

Os temas que serão abordados durante os dois dias de 
evento estão divididos em oito módulos principais: Diabe-
tes; Obesidade e Dislipidemia; Rim, Ossos e Paratireoide; 
Neuroendocrinologia; Endocrinologia Pediátrica; Endo-
crinologia Geriátrica; Tireoide; e Endocrinologia Sexual.

Após 31 de julho, as inscrições serão feitas apenas no 
local do evento e com valores integrais. A ficha de inscri-
ção está disponível para download na área de inscrição 
do site do congresso e, após o preenchimento, deve ser 
enviada para o email: atendimento@dagaz.com.br, para 
que a inscrição seja confirmada.

Para mais informações sobre o EndoBahia 2012, aces-
se o site do congresso no endereço www.sbemba.org.
br/congresso. c

Endorecife 2012: Resultados
A SBEM Nacional recebeu uma 

homenagem especial na abertura 
do evento, através de um diploma. 
Médicos também foram homenage-
ados:  Dr. Airton Golbert, presidente 
da SBEM Nacional; Dr. Carlos Mari-
nho; Dr. Cláudio Kater; Dr. João Mo-
desto; Dra. Luciana Naves; Dra. Mari-
se Lazaretti, membro da diretoria da 
SBEM Nacional; Dr. Ney Cavalcanti; 
Dr. Osmar Monte; Dr. Renan Mon-
tenegro; Dr. Saulo Cavalcanti; Dra. 
Thereza Selma; Dr. Thomaz Cruz; Dr.  

Luiz de Gonzaga; Dr. Luiz Iran Van-
derley; Dr. Francisco Bandeira, pre-
sidente da Comissão do TEEM; Dr. 
Lúcio Vilar; e Dr. Ruy Lyra.

Além disso, três médicos foram es-
colhidos para serem os homenagea-
dos do ano: Dr. Bart Clarke, endocrino-
logista da Mayo Clinic de Minnesota, 
Estados Unidos; Dra. Valéria Guima-
rães, membro da Comissão Interna-
cional da SBEM Nacional; e Dra. Nair 
Cristina, endocrinologista membro da 
SBEM Regional Pernambuco. c

C hegando à sua sétima edição em 2012, o Congres-
so de Endocrinologia e Metabologia da Região Sul 

(EndoSul) retorna a Gramado, Rio Grande do Sul, entre 
os dias 30 de agosto e 1º de setembro. A cidade recebeu 
a primeira edição do evento em 2006. Em paralelo, o II 
Encontro Gaúcho de Endocrinologia e o XVII Encontro 
Gaúcho de Diabetes também serão realizados na cida-
de. O hotel premiado como um dos melhores do Brasil, 
o Serrano Resort Convenções e SPA, foi o local escolhido 
para receber o congresso.

As inscrições online estão abertas no site do evento 
com os seguintes valores: R$ 350,00 para os sócios qui-
tes da SBEM, SBD, SBCM-RS e ABESO; R$ 800,00 para 
sócios não quites e não sócios; R$ 400,00 para profis-
sionais não médicos; R$ 300,00 para residentes e não 
graduandos; e R$ 200,00 para acadêmicos de graduação. 
Para mais informações sobre a programação do evento, 
inscrições e os palestrantes convidados, acesse o site 
www.endosul2012.com.br. c

IV EndoBahiaEndoSul volta a gramado
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D epois de passar por Blumenau, 
o Endodebates vai para a cida-

de Lages, Santa Catarina, no próxi-
mo dia 11 de agosto. Promovida pela 
SBEM Regional SC,  a terceira edição, 
das cinco programadas para este ano, 
será no auditório da Associação Mé-
dica da Serra. O evento tem a coorde-
nação local do Dr.  Luiz Alberto Susin.

Na programação, está prevista a 
abordagem de três temas principais: 
Diabetes Mellitus: multidrogas; Hiper-
glicemia no ambiente hospitalar; e Hi-
potireoidismo em situações especiais. 

As inscrições para associados 
quites da SBEM são gratuitas, porém 
devem ser confirmadas até o dia 8 de 
agosto. Médicos não sócios pagam 
R$ 50,00 e residentes e estudantes 
R$ 30,00. A confirmação de presença 
deve ser feita através da secretaria da 
Regional. c

N o dia 1º de setembro, a cida-
de de Belo Horizonte, Minas 

Gerais, receberá dois eventos or-
ganizados pela Clínica de Endo-
crinologia e Metabologia da San-
ta Casa de Belo Horizonte (CLEM): 
o 6º Simpósio Diabhetes Santa 
Casa e o 13º Encontro de Ex-Resi-
dentes, onde serão debatidos os 
principais temas relacionados ao 
diabetes. Os dois encontros têm 
apoio da SBEM-MG e da Socieda-

de Brasileira de Diabetes Regio-
nal de Minas Gerais, e a Dra. Ma-
ria Regina Calsolari será a presi-
dente do encontro.

Os valores de inscrição, até o 
dia 25 de agosto, são de R$ 150,00 
para profissionais de saúde e R$ 
75,00 para ex-presidentes de en-
dócrino da Santa Casa, médicos 
residentes, pós-graduandos e aca-
dêmicos. As vagas são limitadas a 
apenas 150 participantes, por isso 

não deixe para fazer a inscrição na 
última hora.

Para mais informações sobre 
o evento, a programação científi-
ca e as formas de pagamento da 
inscrição, entre em contato com a 
secretaria executiva da Clínica de 
Endocrinologia da Santa Casa de 
Belo Horizonte pelo telefone (31) 
3213-0836 ou pelo email cepceme-
ventos@gmail.com. c

E m sua nona edição, o EndoAmazon vai acontecer em paralelo com 
a primeira edição do Congresso Paraense de Diabetes, entre os dias 

16 e 18 de agosto, no Hotel Hilton, em Belém do Pará. O Dr. Antonio Maria 
Conceição será o presidente do Congresso. A realização do encontro é da 
SBEM-PA, em conjunto com as Regionais do Amazonas e do Maranhão. 

A programação científica prevê a discussão de temas como os mé-
todos para redução da glicemia, Endocrinologia e o envelhecimento, 
uso de anabolizantes e esportes, considerações sobre hipotireoidismo 
clínico e subclínico, tratamento medicamentoso da obesidade, terapia 
hormonal, nódulos na tireoide, imersão em incretinas e osteoporose.

O prazo para submissão de trabalhos no EndoAmazon se encerrou 
no dia 15 de julho, mas as inscrições para participar do congresso ain-
da estão abertas e podem ser realizadas no site do evento. Os valores 
variam de R$ 80,00, para estudantes e residentes, a R$ 220,00 para 
médicos não sócios.

Para mais informações sobre as inscrições, programação científica, 
convidados e alguns pontos turísticos de Belém, acesse o site do con-
gresso (endoamazon.com.br/belem). c

Endodebates 
em Lages

Na Região Norte do País

6º Diabhetes Santa Casa

Dr.  Luiz Alberto Susin

n
o
 8

7 
- 

ju
lh

o
 d

e 
20

12
 



Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

Agosto

EndoBahia 2012
 ▪ Data: 3 e 4 
 ▪ Local: Salvador, BA
 ▪ Informações: www.sbemba.org.br/congresso / 
E-mail: dagaz@dagaz.com.br 

International Conference on Chemical 
Thermodynamics (ICCT 2012)
 ▪ Data: 5 a 10 
 ▪ Local: Búzios, RJ
 ▪ Informações: www.icct2012.org

Diabetes Paraná 2012 - Atualização em 
Diabetes
 ▪ Data: 10 e 11
 ▪ Local: Curitiba, PR
 ▪ Informações: atendimento@growup-eventos.
com.br / Tel.: (11) 3849-0099

IX EndoAmazon
 ▪ Data: 16 a 18
 ▪ Local: Belém, PA
 ▪ Informações: www.endocrino.org.br/ix-endoa-
mazon-e-i-congresso-paraense-de-diabetes

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

Simpósio da SBD: 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

Setembro de 2012

6º DiaBHetes - Santa Casa
 ▪ Data: 1º de setembro
 ▪ Local: Belo Horizonte, MG
 ▪ Informações: cepcemeventos@gmail.com

ATTDLA 2012 – Advanced Technologies & 
Treatments for Diabetes
 ▪ Data: 7 a 9
 ▪ Local: Rio de Janeiro, RJ
 ▪ Informações: www.attdla.com.br

Outubro de 2012

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

Diabetes Asia 2012
 ▪ Data: 17 a 21
 ▪ Local: Kuala Lampur, Malásia
 ▪ Informações: www.diabetesmalaysia.com.my

Novembro de 2012

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

Diabetes Technology Meeting
 ▪ Data: 8 a 10
 ▪ Local: Bethesda, EUA
 ▪ Informações: www.diabetestechnology.org

XVIII Congresso Argentino de Diabetes
 ▪ Data: 8 a 10
 ▪ Local: Buenos Aires, Argentina
 ▪ Informações: www.diabetes.org.ar

9TH IDF-WPR Congress
 ▪ Data: 24 a 27 
 ▪ Local: Kyoto, Japão
 ▪ Informações: www.idf.org/9th-idf-wpr-
-congress

Dezembro 2012

Simpósio da SBD: Avanços no tratamento 
do Diabetes
 ▪ Data: 1º dezembro 
 ▪ Local: Salvador, BA
 ▪ Informações: SBD – www.diabetes.org.br / 
Tel. (11) 3846-0729

41º Encontro Anual do IEDE
 ▪ Data: 14 a 16
 ▪ Local: Búzios, RJ
 ▪ Informações: www.assex.org.br

Fevereiro de 2013

1st International Congress on Medical 
Writing
 ▪ Data: 19 a 21
 ▪ Local: Dubai, Emirados Árabes
 ▪ Informações: www.med-writing.org

Junho de 2013

73rd Scientific Sessions
 ▪ Data: 21 a 25
 ▪ Local: Chicago, EUA
 ▪ Informações: http://professional.diabetes.org

FUtURoS ENCoNtRoS

n
o
 8

7 
- 

ju
lh

o
 d

e 
20

12
 


