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m Tudo pronto para o 31º Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia, em Curitiba. De 5 a 9 de setembro, a capital paranaense será o ponto de encontro da endocrinologia.
Além de uma programação científica com parcerias internacionais, estarão acontecendo:
Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, Reunião do Conselho Deliberativo, Prova
do TEEM e várias reuniões administrativas. (pags 5, 8 e 9)

Dia Internacional da Tireoide Anuidade
m O dia 25 de maio foi marcado por diversas ações desenvolvidas pelo Departamento de Tireoide da SBEM. Com o tema
Tireoide e Esporte, um dos destaque ficou por conta de uma
faixa alusiva à data, aberta no gramado do Maracanã. (página 14)

m A SBEM tem procurado atualizar os procedimentos para o pagamento online da anuidade e
evoluir no atendimento de seus associados. Veja
o que pensam os sócios, que enviaram opiniões
sobre o formato, e uma palavra da presidente da
entidade, Dra. Nina Musolino. (página 7)

Prova do TEEM
m Neste ano, a prova para obtenção do Título de
Especialista está marcada para o dia 4 de setembro, por ocasião do CBEM2014, em Curitiba (PR).
O Dr. Francisco Bandeira, presidente da Comissão
do TEEM, lembra que o exame sofreu grandes
mudanças que precisam de atenção dos candidatos. (página 4)
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Debates Científicos para Jovens Especialistas

A

lém do site, a Sociedade vem
criando espaços de debates
científicos, como o Blog da SBEM –
http:// blog.endocrinologia.org.br.
O objetivo foi uma maior interação
dos jovens especialistas, através
de uma plataforma diferente. São
poucos os blogs de debate científico no Brasil. Uma das entidades
que utiliza esse formato é a Endocrine Society para troca
de informações durante
os eventos da Sociedade. A SBEM lembra que
o espaço é apenas para
artigos científicos e não
são aceitos comentários
do público em geral.
Os responsáveis por
criar o conteúdo deste
espaço são membros da
Comissão de Novas Lideranças que, atualmente, tem à frente os doutores Felipe Henning Gaia Duarte e André Camara de Oliveira, presidente
e vice-presidente, respectivamente.
A postagem mais recente é a
“Nova Recomendação para Tratamento Medicamentoso na Acromegalia”, artigo dos Drs. André Camara
de Oliveira e Felipe Henning Gaia Duarte. Entre as mais procuradas pelos

internautas, estão: “Novo Posicionamento da AHA sobre o Tratamento
do Colesterol para Reduzir o Risco
Cardiovascular Aterosclerótico em
Adultos”; a “Apoplexia de Adenoma
Hipofisário: uma Revisão”; e “Incretinas e seu Papel no Manejo do Diabetes”.
Os Números do Blog da SBEM – Em
uma avaliação do primeiro semestre
de 2014, no Google Analytics (sistema para monitorar a audiência de sites na internet), o Blog da SBEM teve
mais de 10 mil visitas, com 17.725
páginas visitadas e 7.800 usuários.
Esse número, em comparação ao
mesmo período, do ano de 2013, foi
maior em: 44% nas visitações, 28%
nas visualizações de página e 33%
em pessoas que estiveram o site.
Entre os países que mais acessaram o Blog, o Brasil está em primeiro, seguido de Portugal, Estados
Unidos, Índia e Colômbia.
Para acessar o Blog da SBEM, o
endereço é: blog.endocrinologia.
org.br. Você também pode entrar
via site da SBEM. O link fica localizado na parte inferior, abaixo do calendário de eventos, ou também no
menu vertical, dentro de “Sala de
Notícias”. c
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stamos nos aproximando do
maior evento da endocrinologia
brasileira, o Congresso Brasileiro de
Endocrinologia e Metabologia, neste
ano o 31o CBEM em Curitiba promete
ser não só o maior evento brasileiro
como também proporcionar integração ímpar com Sociedades Internacionais. Convido todos que não fizerem ainda sua inscrição a olharem a
programação científica na página do
evento (www.cbem2014.com.br/) e,
tenho certeza, que se unirão a nós.
Aproveito este editorial para fazer aqui os convites, que receberão
também por email e correio: participar de duas importantes reuniões da
SBEM. Dia 06 de setembro teremos
a Assembleia Geral Extraordinária
para discutir importantes pontos
do Estatuto que necessitam ser alterados. Aqueles que não puderem
comparecer poderão transmitir seus
direitos de voto por procuração. E
a Assembleia Geral Ordinária que
acontecerá no dia 08.
Durante os dois primeiros dias
do CBEM teremos as eleições para a
diretoria, conselho fiscal e departamentos da SBEM para 2015-16. Este
ano as eleições serão realizadas pela
internet, com uso de senha enviada
por email e com preservação do sigilo. Assim, as votações poderão
ser realizadas por qualquer equipa-

mento ligado à internet e, embora
não seja necessária a presença no
estande da SBEM, teremos prazer
em recebê-los e auxiliá-los, se necessário.
Mas não é só do 31o CBEM que
estamos vivendo, nesta Folha temos o relato de importantes datas
e ações da SBEM. Eventos realizados e futuros podem ser conferidos
nos “flashes”, e “agenda “futuros
encontros”. Também as ações do
Departamento de Tireoide no “Dia
Internacional de Tireoide” e os artigos sobre esporte e endocrinologia,
publicados pela SBEM na ocasião
da Copa, estão comentados aqui.
Temos também a opinião de nossos
especialistas sobre a novidade no
tratamento do diabetes: a nova insulina inalada.
Espero que a leitura seja boa e
que possamos nos ver em Curitiba.
Lá, eu gostaria de conhecer pessoalmente a opinião dos nossos associados sobre o que esperam da SBEM
e como estão recebendo a utilização
das novas tecnologias para votação
e para o pagamento da anuidade que
já vem acontecendo há alguns anos.
Aguardo vocês no estande da SBEM.
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Prepare-se para a Prova do TEEM

A

prova para obtenção do Título
de Especialista em Endocrinologia e Metabologia (TEEM) é realizada anualmente. Neste ano, a prova
está marcada para o dia 4 de setembro, por ocasião do CBEM2014, em
Curitiba (PR). Segundo o Dr. Francisco Bandeira, presidente da Comissão do TEEM, o exame sofreu grandes mudanças que precisam de atenção dos candidatos. “As duas provas
serão realizadas de forma eletrônica
e no mesmo dia. Haverá um computador para cada candidato, em uma
das salas do centro de convenções
Expo Unimed Curitiba, local do Congresso. Em relação ao ano anterior, a
prova escrita não terá tanta diferença.
O candidato poderá voltar à questão
anterior e mudar as respostas, mas a
prova de casos clínicos precisará de
mais atenção”, afirma.
A sugestão da Comissão do TEEM
continua sendo a mesma para a prova escrita: que o candidato leia a
prova toda inicialmente e vá respondendo as questões mais fáceis, para
depois voltar e responder às mais
difíceis. Vale lembrar que a escrita é
composta de 100 questões, divididas
pelas áreas da endocrinologia, e que
nesta etapa apenas uma das quatro
respostas, apresentadas na prova, é
correta. O exame será realizado às
8h30 e terá duração de três horas.
Já a segunda etapa, com a prova
de interpretação de casos clínicos,
será às 14h30, também no dia 4 de
setembro, e terá duração de duas
horas e meia. Para esta avaliação
de casos clínicos, a mudança é bem
maior e foi idealizada para que avalie
melhor o conhecimento prático da
especialidade. Ela passou a ser de
múltipla escolha, o que não era até
o ano passado, e, além disso, poderá ter mais de uma resposta correta.

As duas provas
serão realizadas de
forma eletrônica e no
mesmo dia. Haverá um
computador para cada
candidato.

Entretanto, após a questão
ter sido respondida, o candidato não poderá alterá-la, isto porque a sequência
do caso poderia interferir na
resposta. Ou seja, a indicação do Dr. Bandeira é que o
candidato leia atentamente
o caso clínico, faça o seu
diagnóstico e a partir daí
passe para responder às questões.
Serão 10 casos clínicos apresentados para avaliação e as perguntas
para cada caso seguem uma sequência. “É importante ler com cuidado
cada história e interpretar o estado
clínico, em conjunto com os dados
laboratoriais e de imagem apresentados. Afinal, se o candidato errar o
diagnóstico poderá errar todas as
perguntas relacionadas ao caso”,
alerta o Dr. Bandeira.
A indicação é que o candidato
chegue ao local das provas com no
mínimo 30 minutos de antecedência,
para que seja alocado na sala e receba todas as instruções que serão
feitas de forma oral e também entregues por escrito. Apesar das duas
provas serem realizadas direto no
computador, vale lembrar que não
haverá conexão com internet.
Em relação ao sistema de correção da prova, outra mudança. O
próprio sistema no qual o candidato
prestará a prova, de forma digital e

informatizada, O resultado será divulgado em 15 de setembro de 2014,
no site da SBEM, conforme edital.
No site da Sociedade é possível
encontrar a lista onde foram divulgados os nomes dos 291 candidatos
que estão aptos a realizar a prova
deste ano (http://www.endocrino.
org.br/teem-2014-aptos-para-prova/). Também no site estão disponíveis o edital (http://www.endocrino.
org.br/teem-2014/), com as regras e
normas da prova de título, as provas
antigas e gabaritos, para que os candidatos possam estudar e se preparar para o exame.
É importante que os candidatos
estejam sempre atentos ao edital.
Vale ressaltar que não haverá prorrogação do tempo previsto para
a aplicação de qualquer uma das
duas provas, bem como não haverá
segunda chamada em qualquer hipótese. O candidato que não comparecer será considerado eliminado
do concurso deste ano. c
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Eleições 2014

A

SBEM convoca seus associados para as eleição dos representantes que integrarão a Diretoria
Nacional, o Conselho Fiscal e os Departamentos Científicos da entidade
para o Biênio 2015/2016. As eleições
acontecem a partir das 8h30 do dia
05 às 17h30 do dia 06 de setembro de
2014, por meio da internet, através
de senha que preserve o sigilo do
voto e por ocasião do 31º Congresso
Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia.
Os associados devem ficar atentos à divulgação das chapas e o sistema de votação online. O prazo para
registro das candidaturas foi divulgado no site, através de boletins e
correspondência (23h30 do dia 12 de
agosto de 2014).

Assembleias Gerais e
Conselho Deliberativo

E

stão sendo definidos os horários e salas onde acontecerão
as reuniões do Conselho Deliberativo e Assembleias Gerais da SBEM,
durante o 31º Congresso Brasileiro
de Endocrinologia e Metabologia.
Através de informes no site, correspondência e boletins eletrônicos,
os sócios serão informados sobre o
horário dentro da programação do
Congresso, em Curitiba.

programada para o Congresso Brasileiro, em Curitiba. Na Assembleia,
os sócios poderão dar suas opiniões
a respeito das modificações propostas. Será de extrema importância a
presença do maior número de sócios
para participar e ratificar as propostas de alterações no estatuto”.
Dra. Nina reforça que aqueles
que não puderem comparecer poderão passar seus direitos de votos
por procuração a outro associado
da SBEM que o representará na reunião. Isto será essencial para que as
mudanças possam ser avaliadas,
discutidas e votadas.

Aproximação entre
CBR e SBEM

A

SBEM esteve reunida com a
diretoria do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem (CBR), para um programa
de aproximação com as entidades
representativas das diversas especialidades médicas, no sentido de
estreitar relações e desenvolver atividades em parceria.
Estiveram presentes a presidente, Dra. Nina Musolino, o Dr. Eduardo
Tomimori e a Dra. Rosalinda Camargo (foto). Durante a conversa, foi dis-

cutida a necessidade de as sociedades trabalharem em conjunto para a
melhor capacitação de seus médicos
associados.
Uma das ações propostas diz respeito ao laudo radiológico. Segundo
o CBR estão sendo elaborando boas
práticas relativas a este importante
meio de comunicação, além de uma
pesquisa sobre as expectativas dos
médicos que solicitam os exames de
imagem e recebem os laudos.
Na foto, da esquerda para a direita, os membros da diretoria do CBR
são: Dr. Ademar José de Oliveira
Paes Júnior (diretor cultural), Dr. Antonio Carlos Matteoni de Athayde (1º
secretário), Dr. Manoel de Souza Rocha (diretor científico) e Dr. Henrique
Carrete Junior (presidente).

Departamentos,
Comissões e Regionais

A

SBEM lembra aos presidentes dos Departamentos, Comissões e Regionais que os relatórios das atividades do período serão
publicados no site da Nacional. Para
isso, é importante que o conteúdo
seja produzido a tempo e enviado
em formato PDF para a SBEM.c

Estatutos e Regulamentos

A

Comissão de Estatutos e Normas da SBEM, junto com a Diretoria Nacional, esteve reunida no
dia 19 de junho para finalizar a revisão dos estatutos da Sociedade.
Segundo o Dr. Airton Golbert, presidente da Comissão, esta revisão é
muito importante para o bom funcionamento da SBEM. “Deverá ser
apresentada para ser implementada
na Assembleia Geral Extraordinária

5

Da esquerda para a direita, os membros da diretoria do CBR são: Dr. Ademar José de Oliveira Paes Júnior (diretor cultural), Dr. Antonio
Carlos Matteoni de Athayde (1º secretário), Dr. Manoel de Souza Rocha (diretor científico) e Dr. Henrique Carrete Junior (presidente).
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A

Copa do Mundo no Brasil movimentou as mais diversas
áreas durante um mês de competição. Turismo, economia, política, comércio e a saúde também. Sociedades Médicas e o Ministério da Saúde procuraram passar informações
sobre a importância do exercício na
saúde e sua influência na melhoria
da qualidade de vida.
Foi com esse conceito que a Comissão Temporária para o Estudo da
Endocrinologia, Exercício e Esporte
(CTEEE) se envolveu no tema e produziu artigos para o site da SBEM
durante um mês tão movimentado.

Time de Comentaristas – Assim que
a proposta foi discutida entre a CTEEE e a Comissão de Comunicação
Social, começou uma intensa troca
de emails. Era nítido que o tema é
empolgante, mesmo para quem não
gosta de futebol. Além do foco área
de saúde, um item também foi lembrado entre os especialistas na troca
de mensagens, a SBEM foi criada em
1950, ano da Copa anterior no Brasil.
Os membros da Comissão se
transformaram em comentaristas de
uma mesa redonda bem mais preocupada com a saúde e bem-estar do
público do que o esquema tático das
Seleções.
O time de comentaristas foi formado por: Dr. Roberto Luís Zagury
(presidente da CTEEE); Dr. Ricardo
de Andrade Oliveira, Dr. Alexandre
Hohl (Representante do Departamento de Endocrinologia Feminina
e Andrologia), Dra. Victoria Borba
(Representante do Departamento de
Doenças Osteometabólicas), Dr. Josivan Lima, Dr. Fabio Moura, Dr. Yuri
Galeno, Dr. Felipe Gaia (presidente
da Comissão de Novas Lideranças
da SBEM) e Dr. Mauro Scharf. Além
disso, a série ainda contou com colunista convidado, o Dr. Márcio Tannure que é membro titular da SBOT e da
Sociedade Brasileira de Artroscopia

Saúde na Copa do Mundo
Médicos da SBEM
aproveitam a ocasião
da competição
mundial para discutir
assuntos relacionando
o esporte com a
endocrinologia.

e Traumatologia do esporte; Médico
do futebol profissional do Clube de
Regatas Flamengo, Diretor médico
da CABMMA e Médico responsável
no UFC Brasil.
A série de artigos começou coincidindo com uma das primeiras coletivas realizadas na Granja Comary
(Teresópolis, Rio de Janeiro), local
da concentração da Seleção Brasileira. Nesse dia, a equipe médica da
CBF falou com os jornalistas e o assunto principal foi o antidoping. Para
que o público entendesse melhor os
detalhes do tema, o Dr. Roberto Luís
Zagury, presidente da CTEEE, explicou, com detalhes, sobre o sistema
de testes antidopping, conhecido
como “passaporte biológico”. Ele
lembrou que esse método já havia
sido utilizado na Copa das Confederações, mas os resultados ainda
não são de conhecimento público.
“Nós da Comissão Temporária para
o Estudo da Endocrinologia, Exercício e Esporte (CTEEE) reforçamos
que nosso trabalho gira em torno,
basicamente, de ações de educação
médica continuada, a fim de capacitar os endocrinologistas a militar
nesta área. Sempre de forma ética
e não indicando anabolizantes para
nossos pacientes”.
Na sequência, diversos assuntos
foram abordados, e publicados no
site da SBEM, como suplementos
alimentares, futebol e músculos,
análises sobre preparo físico, a im-

Foto: Celso Pupo
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portância da hidratação, performance dos atletas de alto rendimento,
resistência muscular e a parte óssea
dos atletas.
Foi uma grande integração entre
os membros da comissão que observavam uma excelente aceitação na
discussão do tema no site da SBEM.
Na Fanpage, em duas publicações de
links de matérias foram cerca de 6
mil visualizações.
E uma das mensagens positivas
dessa nova experiência foi passada
no final do artigo do Dr. Fabio Moura:
“Jogar futebol vale a pena, mesmo
que, assim como eu, você não seja
um craque. Na pior hipótese, além
de queimar umas calorias a gente se
confraterniza com os amigos.”
Na avaliação final, a proposta foi
aprovada e aberto mais um novo canal de comunicação entre o especialista e o público em geral, através de
um assunto leve, apaixonante e que
chamava a atenção do mundo inteiro: A Copa do Mundo 2014. c
sexo

100% do total de sessões

54,15%
45,85%

Masculino

Feminino

Uma mudança no perfil dos internautas que acessam o site da
SBEM no período da Copa foi observado, como um aumento do
público masculino. Em geral, as mulheres são maioria entre os
visitantes, mas isso se inverteu.
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Um Balanço da Anuidade 2014
N
Mensagem da Presidente
A
os últimos anos a SBEM tem
procurado atualizar procedimentos para que a entidade possa evoluir no atendimento de seus
associados. Um dos investimentos
foi em relação ao formato do pagamento da anuidade. Com isso, fica
mais fácil conhecer os sócios adimplentes em tempo real, o que facilita
a contabilidade da SBEM, o atendimento aos sócios e ás regionais. O
associado também pode conferir, na
área restrita, seus dados cadastrais e
suas obrigações com a SBEM.
A data do vencimento sem acréscimo foi a mesma que vem sendo
adotada há muito tempo, o final de
maio, no entanto a anuidade pode
ser quitada a qualquer tempo com
sua devida correção. O formato de
pagamento online foi usado pelo
terceiro ano consecutivo. Ao todo, a
SBEM Nacional conta com 4.819 associados, sendo que 2.992 quitaram
a anuidade 2014 até junho, com esse
procedimento.
Para realizar o pagamento, o processo é simples e feito através do
PagSeguro. Ao longo dos meses e
reuniões a SBEM observou que a
proposta agradou a um grande número de associados. Ainda existem
problemas pontuais e a SBEM através de suas regionais ou mesmo pela
Nacional se coloca à disposição para
esclarecer dúvidas e auxiliar sócios
com dificuldades. Para isto também
foi feito um vídeo que oriente o passo a passo que pode ser acessado
na página: www.endocrino.org.br/
anuidade-2014.
Entretanto, a grande maioria está
aprovando o sistema e o método rendeu elogios de algumas pessoas. “Eu
amei! Prático, simples e sem banco”,
declarou a associada Karina Alvarengar. O Dr. Mauro Scharf também demonstrou satisfação com o método.

Dra. Nina Musolino, atual presidente da SBEM, enviou um comunicado via email aos associados, referente às
mudanças e importância do pagamento das
anuidades com um excelente retorno. Confira abaixo.

Aos associados SBEM, – Meus amigos,
como associada da SBEM há 25 anos tenho
acompanhado a evolução da Sociedade e
da nossa vida profissional e privada. Fazia
parte da diretoria da Regional SP quando foi
instituído o pagamento da anuidade através
do site e, na ocasião, me posicionei contrária à decisão, fui voto vencido.
Hoje, na presidência da SBEM, tenho recebido várias reclamações sobre o sistema
oferecido para pagamento e por isto escrevo este email para justificar, convictamente,
das vantagens desta evolução.
No passado, cada Regional recebia a
anuidade de seus associados e precisava
dar “baixa” na quitação do pagamento,
após o envio do comprovante pelo associado o que gerava distorções regionais e falta
de controle disto pela SBEM Nacional. Era
necessário que o associado estivesse de
posse do seu comprovante em todas situa-

“Realizei o pagamento pelo sistema,
achei fácil, rápido e prático. Paguei de
casa e pelo iPad, sem nenhum tipo de
dificuldade”, declarou o médico.
Para aqueles que têm preferência
pelo pagamento por boleto bancário, a SBEM lembra que é possível
imprimir o boleto pelo sistema do
PagSeguro. O vídeo explicativo, com
o passo a passo também orienta a
emissão do boleto, e disponível no
site da SBEM.
É importante lembrar que os associados da SBEM possuem diversos
benefícios como: valores diferencia-

ções onde houvesse desconto ao associado. Também o envio das revistas era feito
de forma indiscriminada aos adimplentes
ou inadimplentes pela dificuldade e erros
deste controle.
Hoje, o pagamento eletrônico permite
conhecimento diário dos adimplentes, consulta disto pelas regionais e geração diária
de relatórios para o controle dos associados adimplentes nos eventos. Também o
envio da revista e permissão de acesso aos
webmeetings, entre outras vantagens, estão restritos aos associados adimplentes.
Lembro, aos mais “antigos” como eu,
que também nos opusemos ao atendimento bancário eletrônico e ao envio da declaração de imposto de renda pela internet,
situações hoje estabelecidas e sem chance
de retrocesso.
Coloco, eu mesma e a estrutura da
SBEM através de suas regionais, à disposição dos associados para o auxílio necessário ao pagamento, caso o passo a passo
mostrado no site não solucione as dificuldades.
Lembro que manter o email atualizado
no site da SBEM é necessário para comunicação adequada.

dos em eventos científicos, inclusive
o Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia, que acontece
em setembro; receber as publicações
oficiais da Sociedade (Folha da SBEM
e Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia – ABE&M);
utilizar a área científica com vídeos
e apresentações científicas; acessar
revistas internacionais como The
Journal of Clinical Endocrinology &
Metabolism e Endocrine Reviews; e
ter desconto na publicação de artigos
na Endocrinology, Diabetes & Metabolism Case Reports. c
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CBEM 2014: Com a Palavra, a Comissão Científica
Hora de se programar para participar do evento mais importante da SBEM de 2014.
O Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia, de 5 a 9 de setembro.

F

alta pouco para mais uma edição do Congresso Brasileiro
de Endocrinologia e Metabologia.
O evento possui 30 palestrantes de
outros países confirmados e contará com as mais variadas atividades
científicas, algumas delas em parcerias com renomadas entidades internacionais. Presidido pelo Dr. César
Luiz Boguszewski, o CBEM será realizado entre os dias 5 a 9 de setembro,
em Curitiba, no Paraná. São esperados, aproximadamente, 4.000 participantes.
Uma das metas propostas pelo
grupo já foi alcançada e o evento
tem recorde de trabalhos inscritos.
As orientações para apresentações
tanto no formato oral como pôster
estão disponíveis no site oficial do
Congresso e devem ser lidas com
atenção pelos participantes. De
acordo com a Dra. Victória Borba,
presidente da Comissão Científica,
foram recebidos 733 trabalhos, dos
quais 71 foram selecionados para
apresentação oral. “Todas as áreas
da endocrinologia estão contempladas, permitindo que tivéssemos 1 ou
2 sessões de temas livres para cada
área da especialidade. Os trabalhos
são de alta qualidade, traduzindo a
excelência das pesquisas que estão
sendo realizadas no país”, explicou.
A Dra. Victória destaca, ainda, os
projetos escolhidos para o Travel
Grant. “No total, 15 trabalhos de diferentes regiões do país foram selecionados para receberem o prêmio no
valor de R$1.000, como um estímulo

para que o jovem investigador tenha
a oportunidade de discutir seus projetos com os especialistas da área”,
comentou.
Questionada sobre as principais
novidades do CBEM 2014, a Dra. Victória destacou a participação de especialistas estrangeiros. “As maiores inovações no evento deste ano,
além dos simpósios das sociedades
internacionais, são conferências de
convidados de outros países, trazidos em colaboração com institutos

e sociedades nacionais, mostrando
a união da SBEM com entidades
afins”, contou.
Além disso, a médica comentou
como será a dinâmica dos simpósios. Entre eles, um mostrará a integração entre o endocrinologista e o
laboratório. “Teremos um simpósio
onde os principais temas relacionados aos exames de rotina para o endocrinologista serão abordados. Em
outro, o enfoque será em relação à
imagem, onde um endocrinologis-

A Comissão Executiva do CBEM 2014 é composta pelo Dr. Cesar Luiz Boguszewski, presidente, Dra. Gisah Amaral de Carvalho, Dr. Hans Graf, Dr.
Henrique de Lacerda Suplicy, Dr. Mauro Scharf Pinto, Dra. Rosana Bento
Radominski e Dra. Victoria Z. C. Borba.

Foto: NikoNomad
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Parque Tanguá, um interessante ponto turístico para visitar em Curitiba
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O evento acontece em Curitiba
(PR), no Expocenter Curitiba,
situado na Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300,
Campo Comprido, Curitiba,
de 5 a 9 de setembro de 2014.
Veja todos os detalhes no site:
www.cbem2014.com.br

ta questionará um especialista da
área sobre as dúvidas do cotidiano.
Está programada, ainda, uma sessão
com endocrinologistas clínicos e especialistas de outras áreas médicas
que mostrarão seus pontos de vista.
Será uma grande oportunidade de
debate e possibilidade de sanar dúvidas”, declarou.
O prazo para inscrições com desconto encerrou-se em 18 de julho.
A partir de então, os valores para
a participação no CBEM 2014 são:
R$800 para Sócio SBEM, SBD, ABESO, ABRASSO; R$1.300,00 para não
sócios; R$500 para estudantes de
graduação, residentes ou pós-graduandos Sócios da SBEM; R$ 800
para residentes ou pós-graduandos
não sócios; e R$200 para acompanhantes.
CBEM Online – A divulgação do
CBEM 2014 cresceu bastante. Além
das informações nos meios de comunicação, incluindo mídias sociais
da SBEM, entidades como a Endo
crine Society, European Society of
Endocrinology e Growth Hormone
Research Society incluíram informes
sobre o congresso em suas páginas
no Facebook e newsletters.
O evento está presente no Facebook, através de uma fanpage do
CBEM, onde estão sendo compartilhadas diversas informações úteis
aos congressistas. Também está
programado o uso de um aplicativo
do Congresso, que possibilitará aos
participantes acessarem informa-

ções sobre o evento nos seus smart
phones.
Programação Social – A abertura oficial do CBEM será realizada no dia
5 de setembro, no Teatro Positivo
Grande Auditório, onde estão programadas diversas atrações, entre
elas a do Grupo Tholl. O evento terá
início às 18h30 e será seguido de coquetel à beira do lago da Universidade Positivo.
No dia 8 de setembro, será a vez
da grande festa de confraternização
a partir das 20h30. O EndoParty2014
será uma ótima oportunidade para
os médicos “liberarem seus hormônios”.
Eleições durante o CBEM – Os associados da SBEM devem ficar atentos aos informes sobre as reuniões
administrativas da entidade – como
a Assembleia Geral Extraordinária,
onde serão discutidas e votadas
alterações essenciais que poderão
adequar os estatutos à realidade da
SBEM, e a reunião do Conselho Deliberativo –, além das eleições.
A SBEM publicou em seu site,
o edital para inscrição das chapas
para participarem das eleições dos
representantes que integrarão a Diretoria Nacional, o Conselho Fiscal
e os Departamentos Científicos da
entidade para o Biênio 2015/2016.
As eleições acontecem das 8h30
do dia 5 até às 17h30 do dia 6 de
setembro de 2014, por meio da internet, através de senha que pre-

9

serve o sigilo do voto. Para isto é
importante que os associados verifiquem se seu email está atualizado
e que estejam recebendo os emails
enviados pela SBEM. Para aqueles
que não tiverem recebido a senha
para votação, por email, haverá
auxílio para isto no stand da SBEM
durante o 31º Congresso Brasileiro
de Endocrinologia e Metabologia.
O prazo para registro das candidaturas se encerra às 23h30 do dia
12 de agosto de 2014.
EndoBolão – Com a realização da
Copa do Mundo no Brasil, o Comitê
Executivo do CBEM realizou uma promoção especial este ano. A organização do evento recebeu as apostas
para o EndoBolão 2014 até o dia 12
de junho. A promoção foi válida para
qualquer inscrito no Congresso, exceto membros da Diretoria da SBEM,
das comissões do CBEM e palestrantes convidados. Os participantes tiveram que indicar quais seriam as
seleções que ocupariam os quatro
primeiros lugares na competição.
Porém, a partir do término do
mundial, o primeiro critério de seleção do vencedor foi selecionar
somente os apostadores que acertaram o time Campeão. A partir daí,
os critérios de desempate foram: (1)
somente apostadores que acertarem o time “Vice-Campeão”; (2) somente apostadores que acertarem
o time “3º lugar”; (3) somente apostadores que acertarem o time “4º lugar”; (4) apostador sócio adimplente
da SBEM; (5) apostador com data de
inscrição no CBEM 2014 mais antiga;
(6) apostador de mais idade. O nome
do campeão está no site da SBEM e
do Congresso.
O Prêmio - um pacote completo para
participação no CBEM 2014, cujos
detalhes do prêmio estão disponíveis no site do evento. O prêmio é
individual e intransferível. c
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Insulina Inalável Aprovada
E
m junho, a FDA (Food and Drug
Administration) aprovou, nos
Estados Unidos, o uso do medicamento Afrezza, uma insulina humana inalável de ação ultrarrápida.
Apresentada sobre a forma de pó em
cartuchos de dose única, Afrezza
deve ser administrada no começo
de cada refeição, e tem como finalidade melhorar o controle glicêmico
em pacientes adultos com diabetes
tipo 1 e 2. Assim que a notícia foi
divulgada, a assessoria de imprensa
da SBEM solicitou – orientada pela
Comissão de Comunicação Social –
um parecer do Departamento de Diabetes, representado pela Sociedade
Brasileira de Diabetes.
O Dr. Balduíno Tschiedel, presidente do Departamento, afirma que
a liberação desse medicamento abre
um novo leque de possibilidades no
tratamento da diabetes em adultos.

“O uso da insulina é, tradicionalmente, vinculado à injeção subcutânea,
o que afasta muitos pacientes com
diabetes tipo 2. Já para os pacientes
do tipo 1, dependentes de insulina,
o tratamento inalável pode permitir
a diminuição do número de injeções
por dia”, sugere o médico.
O especialista fez observações
em relação a esse novo tipo de insulina, que não substitui o uso da insulina de longa ação. Em pacientes com
DM 1, por exemplo, os dois tipos de
insulina devem ser administrados
em conjunto. Além disso, o medicamento está contraindicado para
pacientes que possuam problemas
pulmonares crônicos, como asma,
obstrução pulmonar crônica, bronquite, enfisemas e para tabagistas.
Entre os efeitos adversos relatados
estão hipoglicemia, irritação na garganta e tosse .

É importante lembrar que para
que este medicamento seja liberado
no Brasil será preciso passar por outros estudos e aprovações de órgãos
regulatórios nacionais, como a ANVISA. Mesmo nos Estados Unidos, o
medicamento precisa, ainda, passar
por pesquisas clínicas para que possa
ser consagrado como alternativa no
tratamento do diabetes. “Como todo
medicamento novo, a insulina Afrezza precisará passar pelo crivo dos
pacientes e de seus médicos prescritores, para realmente comprovar sua
utilidade, mas tudo indica que será
mais um medicamento importante
no arsenal terapêutico à disposição
do paciente com diabetes”, finaliza o
Dr. Balduíno.
A SBEM continua atenta às novidades para oferecer informações
atualizadas e orientações adequadas aos médicos e pacientes. c

Vigitel 2013: Pesquisa Entrevista 53 Mil Pessoas
D

esde 2006, o Ministério da Saúde e o Núcleo de Pesquisas
Epidemiológicas em Nutrição e
Saúde da USP realizam uma pesquisa
por telefone para identificar os hábitos de alimentação e de fatores de
risco de diversas doenças crônicas.
A pesquisa “Vigilância de Fatores de
Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 2013”
(Vigitel) foi apresentada em maio e
repercutiu, mais uma vez, já que os
números de diabetes, obesidade e
problemas relativos à tireoide continuam preocupantes.
Foram entrevistadas 53 mil pessoas de todas as capitais brasileiras, por
telefone, maiores de 18 anos, utilizando a metodologia de utilização dos
parâmetros populacionais do Censo

2010 de IBGE, incluindo população
mais escolarizada e idosa.
A capital com o maior percentual de obesidade é Cuiabá, com 22%,
enquanto a menor é São Luis, com
13%. Os dados indicam que 50,8%
dos brasileiros estão acima do peso
ideal e que, destes, 17,5% são obesos.
De acordo com a análise do Ministério da Saúde, como relata o
documento, é a primeira vez que a
tendência do crescimento contínuo
do excesso de peso e obesidade se
estabilizou. A ABESO (Associação
Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica), que responde pelo Depto. de Obesidade da
SBEM, analisou os dados e um dos
pontos comentados é que os dados
devem sempre ser observados com

cautela, já que as pessoas costumam
subestimar seu peso.
Em relação ao diabetes, dislipidemia e a hipertensão, homens e
mulheres que se autorreferem com
essas doenças aumentaram. Entre os
jovens de 18 a 24 anos com diabetes,
o índice não chega a 1% (0,8%), já na
população idosa passa para 22%.
A Sociedade Brasileira de Diabetes, responsável pelo Depto. de Diabetes da SBEM, também comentou
a notícia e acredita que além da obesidade, realmente o envelhecimento
da população é um dos fatores que
provoca o aumento do número de
casos.
A pesquisa continua disponível,
na íntegra, no site do Ministério da
Saúde em PDF. c
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U

m dos eventos internacionais que
desperta mais interesse
dos especialistas brasileiros é o Congresso Anual da Endocrine Society. Este ano, no
ICE/ENDO 2014, em Chicago, foi registrado um público recorde de inscritos
na história da entidade, que tem quase 100 anos de existência. Foram mais
de 10.000 inscritos, representando 96
países. O programa de quatro dias cobriu todas as áreas da endocrinologia,
com 3.200 resumos científicos.
A delegação brasileira presente
é sempre muito significativa e desta
vez, no ICE/ENDO 2014, foi ainda maior
com presença não só na apresentação
de trabalhos, mas também, dentro da
programação científica, homenagens
e em reuniões paralelas dentro das atividades paralelas do Congresso.
Na programação científica três
momentos brasileiros:
• Multiple endocrine neoplasia type
1 (MEN1): diagnosis, management
and treatment W475. Speaker: Ser
gio P A Toledo, Univ of Sao Paulo
Schl of Med, Sao Paulo SP, Brazil.
• When to Treat a Suppressed TSH
Speakers: Jose Sgarbi, Faculda
de de Medicina de Marília, Mari
lia, Brazil and Laura Sterian, Ward,
University of Campinas, Campi
nas, SP, Brazil. Disclosure: LSW:
• Physiology of the Hypothalamic
-Pituitary-Gonadal Axis: Emer
ging Role of Novel Peptides. Ana
Claudia Latronico, Sao Paulo Me
dical School, University of Sao
Paulo, Sao Paulo-SP,
Além da presença brasileira na
programação científica, o Dr. Cesar
Luiz Boguszewski atuou como jurado de pôsteres e participou da reunião “Global Leadership Meeting”,
em que estão representantes das
principais sociedades de Endocrinologia do mundo. “Minha atuação foi

como presidente da Comissão Internacional da SBEM. Esse ano o tópico foi desreguladores endócrinos e
a Dra. Tânia Bachega participou por
ser nossa representante na Global
Task Force, que foi criada para debater e propor iniciativas globais sobre
esse tema, que é também o tema do
CBEM”, relatou o Dr. Cesar que também é presidente do Comitê Organizador do 31º Congresso Brasileiro de
Endocrinologia e Metabologia.
A Dra. Tania, que participou da
reunião, informou que após essa
reunião, um novo encontro está programado para o segundo semestre.
“A Endocrine Disruptors Task Force
of the Endocrine Society realizará
guidelines para que cada país entre
em contato com seus legisladores
para discutirem políticas de proteção das populações. Novo encontro
da comissão será em novembro, na
sede da Sociedade, em Washington”,
explicou a especialista.
Nos intervalos das palestras,
mais presença brasileira, com slides
dos Highlights of ENDO, que acontece em Curitiba em setembro, durante
o CBEM 2014.
Mais participações: O livro Endocrinology and Diabetes, dos
Drs. Francisco Bandeira, Hossein
Gharib, Airton Golbert, Luiz Griz
e Manuel Farias, estava entre as
publicações em um dos estandes da feira expositora, durante o
Congresso da Endocrine Society e
quase todos os exemplares foram
vendidos no primeiro dia.
Participação, também, do Dr.
Francisco Bandeira, nas homenagens e entrega de premiação ao Professor John Bilezikian, e dos doutores João Lindolfo e Durval Damiani,
em atividades do Endo 2014.
Durante os dias de eventos, encontros da endocrinologia foram
constantes e compartilhados pelos
especialistas nas redes sociais. c
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EndoRecife
2014

O

EndoRecife, tradicional encontro da endocrinologia,
aconteceu em Porto de Galinhas,
Pernambuco, entre os dias 5 e 7
de junho, reunindo 850 pessoas. A
frente da atividade o Dr. Lucio Villar
como presidente. A Dra. Nina Musolino esteve presente como convidada do evento
O evento teve como um dos destaques a Cirurgia Bariátrica e Metabólica, onde foram programados
quatro Simpósios com a participação de cirurgiões, endocrinologistas
e nutricionistas.
Durante a atividade realizada
pela SBEM-PE, foram enviados informes regulares para a imprensa
local e para o site da SBEM Nacional, detalhando pontos da programação científica. Dentre os tópicos
estão: Diabéticos e AVC; Câncer de
Tireoide; Doença de Addison e Síndrome de Cushing; Uso de Anabolizantes; e Sobre o Bisfenol. A SBEM
Nacional esteve presente para auxiliar os associados. Para ler os textos acesse: www.endocrino.org.br/
endorecife-2014-1/ c

Discussões
ADA/ENDO

A

SBEM-SC realizou o Ecos
do ADA / ENDO 2014 no
dia 19 de julho, no Centro de
Eventos da Associação Catarinense de Medicina, em Florianópolis. Esta foi a terceira
edição do evento que fomentou a discussão dos principai
s temas apresentados na reunião anual da American Diabe
tes Association (ADA) e no 96 th
The Endocrine Society’s Annu
al Meeting & Expo, ambos realizados nos Estados Unidos,
no mês de junho.
Segundo a Dra. Lireda Meneses Silva, presidente da regional, o Ecos foi dividido em dois
blocos de apresentações, cada
um com 5 ou 6 aulas de temas
apresentados. A ideia é repassar
as principais informações e novidades dos eventos internacionais aos colegas brasileiros que
não puderam estar presentes
às atividades. “Estes encontros
geram muita expectativa pelas
novidades e oportunidade de
discussão”, finaliza ela. c

Encontro
Paulista

N

os dias 29 e 30 de agosto será
realizado o terceiro Encontro
Paulista de Endocrinologia Clínica (EPEC), em São José do Rio Preto (SP), que tem o Dr. Marco Antonio Dias como presidente. O evento
acontecerá na Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto Clube dos Médicos e é iniciativa da
Regional São Paulo, presidida pelo
Dr. Evandro Portes.
Com a programação dividida pelas fases da vida, o encontro abordará temas como: endocrinologia
do idoso, endocrinologia do adulto,
endocrinologia na infância, endocrinologia na gestação e endocrinologia na adolescência. Além de duas
conferências, uma sobre armadilhas
laboratoriais em endocrinologia e a
outra sobre os aspectos atuais no
tratamento da baixa estatura.
A grade completa da programação está disponível no site do
evento (www.epec.com.br). As inscrições estão abertas e devem ser
feitas pelo site oficial. Os valores
são: R$250 para sócios da SBEM;
R $ 300 para não sócios; e R $200
para residentes, graduandos e pós-graduandos. c

Terapia na Menopausa

E

Dr. Lucio villar, presidente da SBEM-PE e do evento

stá marcado para 2 de agosto o
VI Simpósio de Atualização em
Terapia Hormonal na Menopausa. O
evento acontece no Bourbon Convention Ibirapuera, em São Paulo, e tem
como finalidade, num curto espaço
de tempo, realizar uma imersão no
assunto com especialistas nessa área
de atuação. O Simpósio é uma iniciativa do Departamento de Endocrinologia Feminina e Andrologia (DEFA)

da SBEM e tem o apoio da SBEM Regional São Paulo. A coordenação está
a cargo da Dra. Dolores Pardini.
As vagas são limitadas e as inscrições são feitas pelo site do evento (http://simposio.webflow.com/).
A taxa de inscrição é de R$350, para
estudantes/residentes/pós-graduandos; R$ 500, para Sócios SBEM
com a anuidade em dia; e R$ 650
para não sócios. c
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IV Encontro Gaúcho
de Endocrinologia e
XIX Encontro Gaúcho
de Diabetes

A

contecerá, nos dias 8 e 9 de
agosto em Caxias do Sul, o IV
Encontro Gaúcho de Endocrinologia, evento da Regional Rio Grande
do Sul, presidida pelo Dr. Canani e
om organização local presidida pelo
Dr. Panarotto. Detalhes do evento
podem ser obtidos no site: www.ccmew.com/endors2014/ c

Ultrassonografia
da Tireoide

E

stá em andamento o Curso de
Ultrassonografia da Tireoide.
Com o apoio da SBEM Nacional, é
coordenado pelos doutores Rosalinda Camargo e Eduardo Tomimori. O
curso acontece pela 2ª vez e a turma
está composta por 52 participantes.
Esses, já realizaram os módulos I e II
e farão o terceiro e último nos dias 15
e 16 de agosto.
Segundo a organização do curso,
a realização dos módulos teve uma
boa receptividade dos participantes
e elogios pela organização, atenção
dos coordenadores e ótimo entendimento sobre o assunto.
A parte prática do curso, módulos
II e III, consiste em manusear equipamentos de ultrassonografia de forma adequada e recomendações para
a emissão de laudos de ultrassonografia da tireoide e da região cervical. Os interessados podem fazer somente o Módulo I, que é online, e o
restante do curso em outra ocasião.
Porém, é recomendado que façam
os três módulos no mesmo ano. c

EndoSul 2014

O

tradicional encontro anual da região Sul do país está marcado
para os dias 21 e 22 de novembro, no Costão do Santinho Resort,
em Santa Catarina (SC). Os interessados em apresentar trabalhos acadêmicos na nona edição do evento têm até o dia 25 de agosto para enviarem suas pesquisas. A divulgação dos aprovados será feita a partir
de 17 de outubro. A programação completa do encontro, que tem o Dr.
Itairan da Silva Terres como presidente, está disponível no site: www.
endosul2014.com.br.
Quem deseja garantir desconto na inscrição tem até o dia 9 de outubro.
Até esta data os valores são: R$300 para Sócios quites da SBEM/SBD/
ABESO; R$750 para sócios não quites ou não sócios; R$ para residentes
e pós-graduandos; R$160 para acadêmicos de medicina; e R$750 para
outros profissionais da saúde. c

Diabetes Rio

A

primeira edição do Congresso
Regional de Diabetes do Rio
de Janeiro será realizada entre 13
e 15 de novembro. A Dra. Anna Gabriela Fucks, presidente do evento,
afirma que a data foi escolhida para
coincidir com o Dia Mundial do Diabetes – 14 de novembro - e, assim,
fazer parte da lista de eventos que
ocorrem em todo o mundo em prol
da data. Segundo a endocrinologista, o principal objetivo da programação científica é reunir temas de interesse para especialistas em diabetes
e médicos de outras especialidades.
A expectativa da organização é receber é reunir 600 congressistas.
A programação completa, in-

cluindo nomes dos palestrantes,
está disponível no site oficial do
evento (www.diabetesrio2014.com.
br). As inscrições até 30 de setembro
custam: Médicos associados (ABESO, SBEM e SBD) R$ 290; Médicos
não associados R$435; Residente/
Pós-Graduação/Mestrado/Doutorado Associados R$ 230; não associados R$345; Profissionais de Saúde
associados R$ 175, não associados
R$260; Acadêmicos em formação e
técnicos não associados R$220.
Outro prazo importante é a data de
envio dos resumos de trabalhos acadêmicos. Interessados têm até o dia
18 de agosto para encaminhar suas
pesquisas pelo site oficial do evento. c
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Os Resultados do Dia Internacional da Tireoide

O

Dia Internacional da Tireoide
(25 de maio), este ano, teve
uma programação diferenciada
para atender a uma tendência cada
vez mais forte na área de comunicação: redes sociais. Como divulgado
na edição de abril da Folha da SBEM,
o Departamento de Tireoide, presidido pela Dra. Carmen Cabanelas,
coordenou uma campanha de conscientização da população em conjunto com a Dra. Gisah Carvalho, que
teve a duração de dois meses. Para
tal, foi criada uma Fanpage no Facebook, na qual foram publicadas diversas dicas de cuidado e prevenção
das disfunções tireoidianas. Foram
desenvolvidos folhetos informativos
para o público leigo e para os profissionais de saúde, disponibilizados para download gratuito no site
do Departamento. Além disso, nos
meses de abril e maio, diversos vídeos foram produzidos e publicados
no Canal de Vídeos do Departamento de Tireoide no Youtube e também
no site e fanpage.
A página no Facebook foi criada

em 27 de março de 2014 e alcançou
a marca de 1.000 curtidas no dia 30
de maio, sendo que o post de maior
alcance foi o do Dia Internacional da
Tireoide, publicado em 25 de maio,
com quase 12 mil visualizações. Durante este tempo, diariamente eram
publicadas cerca de 3 a 4 notícias,
abordando os diversos assuntos.
Além disso, também foram realizadas entrevistas com atletas com disfunções tireoidianas.
Ao todo, foram publicados 11 vídeos no Youtube, com um total de
mais de 1.500 visualizações no período de 15 de abril a 25 de maio, com
a participação do Dr. Mario Vaisman,
Dr. Patrícia de Fátima e a Dra. Carmem Cabanelas. O mais acessado
foi sobre Nódulos na Tireoide, com
310 visualizações. Para complementar, em 25 de maio de 2014, foi enviado um boletim pelo Dia Internacional da Tireoide aos associados da
SBEM Nacional e público leigo, com
um total de mais de 7.800 pessoas
alcançadas.
Um dos pontos altos da campa-

nha, voltada para as mídias digitais
e sociais, e integrada com os veículos de comunicação oficiais da
SBEM Nacional foi o apoio do Maracanã e do Fluminense. Na noite
do dia 21 de maio, o time carioca
entrou em campo no Maracanã (RJ)
para o jogo com o São Paulo, pelo
Campeonato Brasileiro, com uma
faixa alusiva à data, com a frase
“Eu Apoio”. O público presente ao
estádio foi significativo, com cerca
17 mil presentes, e uma excelente
repercussão na mídia que comentou o tema, antes do jogo começar.
A Dra. Nina Mussolino, presidente
da SBEM, fez um agradecimento
ao Fluminense e ao Maracanã, na
Fanpage da SBEM, pelo apoio e finaliza: “Tireoide: todas as torcidas
e torcedores precisam conhecer sua
importância”. c
Atleta do Flamengo Giovanna Pannain, uma das entrevistadas
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Futuros encontros

Agosto 2014
IV Encontro Gaúcho de Endocrinologia e
XIX Encontro Gaúcho de Diabetes
▪▪ Data: 8 e 9
▪▪ Local: UCS – Caxias do Sul, RS
▪▪ Informações: www.ccmew.com/endors2014 /
Tel.: (51) 3028 3878
III Encontro Paulista de Endocrinologia
Clínica (EPEC)
▪▪ Data: 29 e 30
▪▪ Local: São José do Rio Preto
▪▪ Informações: www.epec.com.br
Diabetes Paraná
▪▪ Data: 29 e 30
▪▪ Local: Associação Médica do Paraná – Curitiba, PR
▪▪ Informações: www.diabetesparana.com.br /
Tel: (011) 3849-0099

Setembro 2014
31º CBEM - Congresso Brasileiro de
Endocrinologia e Metabologia
▪▪ Data: 5 a 9
▪▪ Local: Expo Unimed Curitiba - Curitiba, PR
▪▪ Informações: www.cbem2014.com.br / (51)
3086-9100 / 3086-9109
ASBMR – The American Society of Bone
and Mineral Research Annual Meeting
▪▪ Data: 12 a 15
▪▪ Local: Houston, Texas, EUA
▪▪ Informaçoes: www.asbmr.org

EASD - European Association for the
Study of Diabetes
▪▪ Data: 15 a 19
▪▪ Local: Viena, Áustria
▪▪ Informações: www.easd.org
53o ESPE – European Society for
Paediatric Endocrinology Meeting
▪▪ Data: 18 a 20
▪▪ Local: Dublin, Irlanda
▪▪ Informações: www.espe2014.org

XVI Congresso da SBCBM
▪▪ Data: 25 a 29
▪▪ Local: Centro de Convenções SulAmérica Rio de Janeiro - RJ
▪▪ Informações: www.sbcbm2014.com.br / (11)
3284-6951 / 3284-8298

Dezembro 2014

Outubro 2014

43º Encontro do IEDE
▪▪ Data: 12, 13 e 14
▪▪ Local: Hotel Porto Belo, Mangaratiba (RJ)
▪▪ Informações: (21) 2224-8587

84th Annual Meeting of the American
Thyroid Association
▪▪ Data: 29 de outubro a 2 de novembro
▪▪ Local: Coronado, Califórnia, EUA
▪▪ Informações: www.thyroid.org

IPSA 2014 – 3º Congresso da International
Pediatric Sleep Association
▪▪ Data: 3 a 5
▪▪ Local: Porto Alegre, RS
▪▪ Informações: www.ipsa2014.com

Novembro 2014

Fevereiro 2015

1º Congresso Regional de Diabetes do Rio
de Janeiro
▪▪ Data: 13 a 15
▪▪ Local: Royal Tulip Hotel - Rio de Janeiro, RJ
▪▪ Informações: www.diabetesrio2014.com.br /
(21) 2548-5141

XVI Congresso Brasileiro de Obesidade e
Síndrome Metabólica
▪▪ Data: 30 de abril a 1º de maio
▪▪ Local: Windsor Barra – Rio de Janeiro, RJ
▪▪ Informações: www.obesidade2015.com.br /
Tel.: (011) 3849-0099

9º EndoSul - Congresso de Endocrinologia
e Metabologia da Região Sul
▪▪ Data: 21 e 22
▪▪ Local: Costão do Santinho Resort, Florianópolis, SC
▪▪ Informações: www.endosul2014.com.br / (48)
3322-1021

Março 2015
Endo 2015
▪▪ Data: 5 a 8
▪▪ Local: San Diego, Califórnia, EUA
▪▪ Informações: www.endocrine.org/endo-2015
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O ser humano, o ambiente e a saúde hormonal
Novidades no tratamento do diabetes
Dogmas em cheque: mitos, verdades e avanços nas doenças
datireoide
A hora chegou? Medicina personalizada aplicada à
Endocrinologia
Hormônios em momentos especiais da vida: na criança, no
adolescente, na gestante e no idoso

O “D” da questão: vitamina, hormônio e algo mais?
Laboratório e imagem: o que o endocrinologista precisa saber
Suplementação nutricional e hormonal na saúde e na doença
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Atualizações em Endocrinologia Oncológica

A carreira do endocrinologista, as oportunidades profissionais e
ainteração com outras especialidades

Confira o programa científico
no nosso site e faça já sua incrição!
Realização

Gerenciamento

Sociedade Brasileira
de Endocrinologia
e Metabologia

Patrocinador Ouro

Patrocinador Prata

Agência de Turismo
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TEMAS GERAIS

29 convidados internacionais confirmados
+ 250 convidados nacionais

