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Gestão 2015-2016
m Diretoria da SBEM Nacional assumiu a entidade no
dia 1 de janeiro de 2015. Com reuniões feitas antecipadamente e setor administrativo resolvido, os novos
diretores começaram a trabalhar logo nos primeiros dias
do ano. Alguns encontros na sede, no Rio de Janeiro, já
aconteceram para alinhamento da filosofia de trabalho.

Nova diretoria: presidente: Dr. Alexandre Hohl (SC), vice-presidente: Dr. João Eduardo Nunes Salles (SP); secretário executivo: Dr. Fábio Rogério Trujillo (BA), secretário
adjunto: Dr. Guilherme Alcides Flores Soares Rollin (RS),
tesoureiro geral: Dr. Rodrigo de Oliveira Moreira (RJ) e
tesoureiro adjunto: Dra. Nina Rosa de Castro Musolino (SP).

Revista Científica da SBEM

TEEM 2015

Congresso de Atualização

m A principal proposta do novo
editor, Dr. Marcello D. Bronstein, é
ampliar a divulgação internacional
da revista e incentivar a submissão
de artigos nacionais e estrangeiros, visando elevar o seu fator de
impacto.
(página 9)

m A prova para obtenção do Título
de Especialista em Endocrinologia
e Metabologia (TEEM) foi programada para nova data e não acontecerá durante o Congresso Brasileiro
de Atualização em Endocrinologia e
Metabologia.
(página 6)

m A SBEM aguarda seus associados
no Congresso Brasileiro de Atualização em Endocrinologia e Metabologia (CBAEM), que acontecerá em
Vitória, no Espírito Santo, entre os
dias 11 e 14 de agosto.
(página 7)
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SBEM na Mídia
O

s associados que acompanharam diversas Assembleias Gerais e reuniões do Conselho Deliberativo sabem que o tema “imprensa
na área de saúde” sempre foi uma
das pautas em discussões.
Nas reuniões era possível observar que existia uma cobrança, por
parte dos associados, que a SBEM
se posicionasse frente a reportagens
e informações que pudessem se tornar perigosas para a saúde da população. O trabalho foi sendo feito ao
longo das últimas gestões e, hoje, a
entidade é consultada por várias vezes pelos jornalistas. Além disso, faz
propostas de pautas e esclarecimentos, como aconteceu, recentemente,
com a modulação hormonal.
O número de citações e consultas
aos especialistas da SBEM está aumentando e em janeiro, a presença

da entidade se manteve significativa.
A Dra. Ruth Clapauch foi entrevistada pela GloboNews, sobre o uso
incorreto de anabolizantes, assim
como o Dr. Walmir Coutinho opinou
sobre a pílula do emagrecimento no
Fantástico. O endocrinologista ainda
participou de um bate papo online,
dentro do site do programa.
Também na TV Globo, o Dr. Alexandre Hohl, e membros da SBEM
Santa Catarina, tiveram uma grande
participação no programa Bem Estar, com uma ação global em Florianópolis (SC).
Os endocrinologistas foram consultados sobre a dieta adotada pela
presidente Dilma Roussef, com reportagens publicadas em diversos
veículos de comunicação.
Além da grande imprensa, o
nome da SBEM esteve presente nos

veículos especializados, como no
portal do Conselho Federal de Medicina, onde cita a premiação da Dra.
Valéria Guimarães, que acontecerá
durante o evento da Endocrine Society.
Para acompanhar as publicações na grande imprensa, o site da
Sociedade tem um espaço onde os
associados podem conferir as referências às principais reportagens. O
link é www.endocrino.org.br/sbem-na-midia/ . Foi também criado um
canal no SoundCloud – https://soundcloud.com/endocrinologia/ - site
de compartilhamento de áudios,
onde entrevistas nas rádios (além
de eventos da SBEM) são reproduzidas.
O trabalho consolida o nome da
entidade e garante informação de
qualidade ao público. c

Guia sobre Osteometabolismo

A

SBEM e o Departamento de Metabolismo Ósseo e Mineral lançaram o “Guia Prático em Osteometabolismo”, que tem como editores os
doutores Sergio Setsuo Maeda e Dalisbor Weber Silva. A publicação foi elaborada de forma a ter um texto conciso e de fácil compreensão, com informações sobre os mecanismos fisiológicos e patológicos que interferem na
homeostase entre cálcio, fósforo, PTH
e Vitamina D, além dos capítulos atualizados sobre diagnóstico e tratamento
das principais doenças ósteometabólicas, como osteoporose, hiperparatiroidismo, osteomalácea, as diferentes
formas de raquitismos, hipoparatiroidismo, Doença de Paget dentre outras.
A obra foi editada pela Segmento
Farma Editores Ltda. e comercializada
pela Mundialtec Comércio de Livros
Ltda, no seu lançamento, no CBEM

2014, já que esta empresa tinha exclusividade na venda de livros na feira do
evento.
Entretanto, um problema fez com
que a SBEM enviasse boletim eletrônico aos associados, no fim de
dezembro, explicando que o acordo
quanto ao valor cobrado pela publicação foi diferente do acordado com
a entidade. A obra acabou por ser comercializada pela Mundialtec em valor superior ao preço solicitado, que
deveria ser de R$ 139,00.
No boletim foi explicado que: “Assim a SBEM, reforçando seu compromisso de transparência e lisura com
seus associados, convoca aqueles
que adquiriram o mencionado produto por valor superior ao preço de R$
139,00 para que entrem em contato
através do e-mail - paolamanuela@
endocrino.org.br e solicitem ressar-

cimento da diferença a maior paga,
mediante a apresentação de nota fiscal de venda que discrimine o produto adquirido e seu respectivo preço.
O associado que não tenha a
nota fiscal correspondente poderá
exigi-la diretamente da Mundialtec
Comércio de Livros Ltda. e, na hipótese de recusa do fornecimento, denunciar o fato aos órgãos competentes e se valer dos meios legais para
pleiteá-la. Por fim, informamos que,
segundo opinião da diretoria anterior e da que assume a SBEM de 2015
a 2016, a Mundialtec não voltará, direta ou indiretamente, a envolver-se
nos negócios desta Sociedade.”
Posteriormente, a entidade publicou em seu site, informes sobre onde
os interessados poderiam comprar o
Guia, no valor máximo estipulado em
R$ 139,00. c
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ara facilitar a transição do ponto de vista jurídico e financeiro, foi feita a posse antecipada da
nova diretoria da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) no dia 1 de novembro
de 2014, em São Paulo. Entretanto,
a gestão “SBEM Mais Forte” começou oficialmente no dia 1 de janeiro
de 2015 e realmente já começamos
a trabalhar.
Na realidade, este é um ato contínuo de trabalho. A organização
do nosso principal evento científico deste ano já vinha sendo feita
e o Dr. João Eduardo Salles, como
vice-presidente da SBEM Nacional,
assume a presidência da comissão
científica dos eventos da SBEM. O
Dr. Albermar Harrigan será o presidente do Congresso Brasileiro de
Atualização em Endocrinologia e
Metabologia (CBAEM 2015) e o trabalho na organização está intenso.
Estamos planejando, e participaremos, das reuniões da Associação
Médica Brasileira (AMB) previstas
para 2015, assim como continuamos
respondendo às consultas jurídicas
da nossa área médica com o apoio
dos departamentos científicos da
SBEM.
Coordenada pelo Dr. Josivan
Lima, a comissão que organiza a prova de Título de Especialista em En-

docrinologia e Metabologia (TEEM)
tem trabalhado intensamente. Com
o intuito de otimizar a prova e atingir
o objetivo principal da titulação, algumas mudanças serão implementadas.
Planejamos a discussão do mercado de trabalho do endocrinologista (público / privado / convênios) em
congressos médicos como o CBAEM.
Muitos colegas têm solicitado que a
SBEM participe ativamente neste
processo e usaremos estes fóruns de
discussão para que possamos crescer profissionalmente.
As comissões e departamentos
também já estão se mobilizando e
suas iniciativas serão divulgadas nas
próximas semanas.
Ficamos orgulhosos, como endocrinologistas e brasileiros, pela
merecida homenagem que a ex-presidente da SBEM, Dra. Valéria
Guimarães, receberá da Endocrine
Society. Parabéns, Valéria!
A SBEM tem missão e tem valores. O nosso compromisso é buscar
cada um deles e cumprí-los com ética e determinação. Como Sociedade, com a participação ativa de cada
um de nós.
Cordiais abraços,

Foto: Celso Pupo
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E 2015 chegou...

Alexandre Hohl
Presidente SBEM Nacional 2015/2016
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Divulgação de Eventos
Científicos pela SBEM

D

esde 2002, a SBEM Nacional
tem uma Comissão de Comunicação Social (CCS) voltada para o
relacionamento e divulgação interna
e externa da entidade. O trabalho intensivo, ao longo desses anos, consolidou os veículos de comunicação
e, mais recentemente, as redes sociais da entidade.
Além da Folha da SBEM na divulgação das ações e atividades científicas, o alcance do site cresceu muito
e só no último ano foram 4 milhões
de páginas lidas. Os boletins eletrônicos regulares, enviados aos associados, também se tornaram uma
excelente ferramenta de divulgação
da entidade, assim como a Fanpage,
no Facebook.
Com esse conjunto de ações, o
número de solicitações de divulgação de eventos científicos aumentou, criando a necessidade de regras para divulgação das atividades
da área. Apesar das normas terem
sido amplamente informadas em
reportagens e boletins, algumas solicitações continuam chegando fora
do que foi determinado pela Diretoria Nacional e CCS. Como novos
gestores assumiram a entidade em
1 de janeiro, a SBEM volta a publicar o que foi definido e solicita que
todos os organizadores de eventos,
e as respectivas comissões, leiam
atentamente as regras.
O Dr. Ricardo Meirelles, presidente da CCS, salienta que a entidade
considera importante a veiculação
dos eventos científicos, mas lembra

às Regionais, Departamentos e demais interessados sobre as prioridades e formatos adotados.
Sobre apoio e uso da logomarca
da Sociedade, solicitações devem
ser encaminhadas à SBEM para definições sobre o que é permitido. A
entidade informa, também, que no
site existe um manual de uso da marca (desde que autorizado o uso).
• A ordem de prioridade de divulgação de eventos é a seguinte: em
primeiro lugar vêm os Congressos
Nacionais, promovidos pela SBEM
(CBEM e CBAEM); em seguida, os
eventos dos Departamentos. Depois, os organizados em conjunto
por várias Regionais e, finalmente,
os organizados pelas Regionais, individualmente.
• Os eventos promovidos pelas
Regionais da SBEM entram automaticamente nos veículos de
comunicação, sem necessidade
de autorização prévia. Entretanto
a solicitação pode ser feita diretamente para sbem@endocrino.
org.br, que repassará aos membros da Comissão de Comunicação Social.
• A SBEM não divulga eventos pessoais nem de empresas em seus
veículos. Essas atividades não entram na Agenda nem em forma de
reportagem.
• Boletins eletrônicos sobre um único evento são autorizados, apenas, para o Congresso Brasileiro
e o Congresso de Atualização.

• Divulgação de eventos das Regionais e Departamentos pode
ser feita em conjunto via boletim
eletrônico. Ou seja, mais de uma
atividade em um mesmo boletim.
• Não são permitidos envios de boletins eletrônicos com e-flyer (panfletos digitais enviados por email),
pois o sistema configura como
spam e não dispara o material.
• A SBEM não repassa o mailing de
associados para nenhuma empresa nem organizadores de eventos.
• Todas as informações sobre eventos entram no site da Sociedade
no item do Menu - Eventos Médicos - e Agenda de Eventos. No
caso da Folha da SBEM, as informações são publicadas na coluna
Flashes e nos Futuros Encontros.
• Quando as datas importantes
estiverem próximas, como vencimento de inscrição ou envio de
trabalhos, será colocada uma chamada da homepage do site. Após
a data, o evento volta para a parte
interna do site.
• Por ocasião da realização do evento será incluída uma chamada na
homepage do site.
• Poderão ser publicadas chamadas na fanpage da SBEM com link
para o site da SBEM Nacional,
onde uma reportagem estará publicada.
• A divulgação nas redes sociais
da SBEM seguem os mesmos
padrões de prioridade, sempre
com mais destaque para o CBEM
e CBAEM. c
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T

odos os associados da SBEM
devem ficar atentos aos prazos
do pagamento da anuidade 2015, que
tem como data final, sem acréscimo,
o dia 31 de maio de 2015. O valor de
R$455,56 pode ser quitado pelo sistema online (PagSeguro). Para facilitar,
a área para pagamento já está disponibilizada aos associados.
Importante lembrar que o PagSeguro envia automaticamente a
informação do pagamento à SBEM
Nacional, sendo assim não é necessário que o associado encaminhe o
comprovante à entidade.
Com a anuidade em dia, o sócio
garante valores diferenciados em diversos eventos científicos ligados a
entidade, como o CBAEM 2015, além
de participar de Webmeetings ao
vivo e gravados, acesso às Revistas
Científicas Journal of Endocrinology and Metabolism e Endocrine Reviews, entre outras vantagens.

Gestores 2015/2016

A

SBEM informa aos seus associados que os nomes dos
novos gestores de todos os Departamentos, Regionais, Comissões e
Diretoria da Sociedade encontram-se atualizados no site da Sociedade.

Webmeetings Disponíveis

P

erdeu alguma aula do Webmeeting no período de 2014?
Gostaria de rever alguma palestra

do seu interesse? Deseja saber outras informações sobre algum tópico em específico? Todas essas
questões podem ser facilmente resolvidas. As palestras realizadas no
ano passado encontram-se disponíveis na Área Científica do site da
SBEM. Basta que o associado acesse o local e escolha o assunto de seu
interesse.
Lembrete para futuros Webmeetings: Para assistir ao vivo, é necessário atender a alguns pré-requisitos, como estar com seu cadastro
atualizado, com os campos: “Nome”,
“Email”, “RG”, “CPF” e “CRM” corretamente preenchidos, além de estar
com a anuidade em dia.

Cadastro de Pesquisas

O

Cadastro de Pesquisas Científicas no site da SBEM permanece em aberto, e espera receber a
participação dos associados. A área
foi desenvolvida com a finalidade de
conhecer melhor os tópicos de estudos dos associados da Sociedade e
divulgá-las nos momentos adequados.
Este cadastro permite que os sócios informem quais linhas estão estudando e relacionem as pesquisas
em andamento. O procedimento é
simples, prático e rápido. Basta estar logado na Área Científica do site
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da SBEM, clicar no link e seguir os
requisitos abaixo:
• Primeiro escolha uma ou mais linhas de pesquisa. O sistema lista
as especialidades da Endocrinologia e você pode adicionar uma
nova se não encontrar um tópico
adequado.
• Para cada linha de pesquisa você
pode cadastrar uma ou mais pesquisas. Em cada uma você deve
preencher o título, a descrição, a
data prevista de término e os coautores envolvidos na realização
do projeto.
• Clique em “Enviar Formulário”
para salvar os dados preenchidos.
Use as caixas de opção “Excluir”,
embaixo de cada pesquisa ou linha de pesquisa para apaga-las,
caso tenha necessidade.

Nota de Pesar

A

SBEM reitera as homenagens
prestadas ao Dr. Henry Wollf,
primeiro presidente da regional da
SBEM Rio Grande do Sul, que faleceu em dezembro.
O Dr. Henr y Wolf f trabalhou
nas universidades Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) e Federal
de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). Iniciou o desenvolvimento da Endocrinologia no estado e criou a primeira residência
em Endocrinologia, de onde saíram
muitos dos especialistas.
Iniciou o desenvolvimento da
Medicina Nuclear no Rio Grande do
Sul, atividade que desenvolveu até
os últimos dias de vida. Foi fundador
do Departamento de Endocrinologia
e Metabologia da Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS),
hoje SBEM-RS. Iniciou o laboratório
em Endocrinologia, com realização
de algumas dosagens que não existiam na época. Publicou vários trabalhos científicos e um livro sobre
Diabete Mellitus. c
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As Mudanças para o TEEM 2015
A

prova para obtenção do Título
de Especialista em Endocrinologia e Metabologia (TEEM) é uma das
atividades mais importantes realizada
pela entidade, já que tem como objetivo titular novos especialistas.
Para 2015, algumas mudanças serão realizadas pela nova Comissão
do TEEM, que assumiu em janeiro,
e está com a seguinte composição:
presidente, Dr. Josivan Lima; vice-presidente, Dr. Márcio Mancini;
e os membros: Dr. César Luiz Boguszewski, Dra. Marília Martins Guimarães, Dra. Marise Lazaretti Castro,
Dr. Mauro Antônio Czepielewski e Dr.
Renan Magalhães Montenegro Júnior. O novo presidente da Comissão
apresentou algumas dessas alterações durante a Oficina da SBEM, realizada em São Paulo, em novembro.
Entre as mudanças, está a nova
data da prova que não faz mais parte da programação dos Congressos
Brasileiros da SBEM. Esta e outras
novidades são mencionadas pelo
presidente Dr. Josivan Lima que esclareceu algumas dúvidas e falou sobre outros pontos importantes para
2015.
Folha da SBEM: Quais são as principais mudanças da Prova de Título
em 2015?
Dr. Josivan Lima: A prova será realizada em uma data específica e não
durante o CBEM ou CBAEM, como
acontecia. Apenas 50% dos candidatos participavam do evento, mas todos ficavam obrigados a fazer deslocamentos para cidades que, muitas
vezes, envolviam mais custos, com
maior demanda de hotéis e voos,
exatamente devido ao Congresso.
Folha da SBEM: Como será esse
novo formato da prova do TEEM?
Dr. Josivan Lima: A prova será fei-

ta em dois dias, sendo a teórica no
sábado à tarde, com duração de 4h
(e não mais 3h e meia), e casos clínicos no domingo de manhã. Todo o
processo de inscrições, resultados e
recursos serão feitos online em uma
página específica.
O exame será realizado no primeiro semestre, pois a data fica
mais próxima do final das Residências, permitindo que os residentes,
que terminem naquele ano, façam a
prova antes de entrarem diretamente no mercado de trabalho e tenham
menos tempo para estudar. O local
escolhido foi São Paulo, já que é uma
cidade central, com mais opções de
voos e hotéis e com maior número
de participantes.
Folha da SBEM: Como a prova está
sendo desenvolvida? Como o candidato será avaliado?
Dr. Josivan Lima: O concurso tem
como o objetivo provar que o candidato sabe Endocrinologia e Metabologia e pode ser considerado um
especialista. Faremos uma prova que
avalie mais a parte clínica, com questões que possam analisar outros aspectos. Exemplificando: Ao invés de
perguntarmos qual é o tratamento
para a Doença de Graves, daremos
um caso clínico com sinais e sintomas
desta doença e perguntaremos qual é
o tratamento. Assim avaliaremos, em
uma mesma questão, se o candidato
sabe o quadro clínico e o tratamento.
Utilizaremos a taxionomia hierarquizada de Bloom para avaliar os vários
pontos do conhecimento.
Folha da SBEM: Em relação aos
recursos, como será o procedimento para a prova em 2015?
Dr. Josivan Lima: Devido aos
custos com os recursos, será
cobrada uma taxa para cobrir

estes gastos. Todo processo, assim
como o resultado, será feito através
da mesma página na internet, onde
será realizada a inscrição.
Folha da SBEM: Foram muitas mudanças em relação à prova realizada em 2014. Como essa notícia será
recebida pelos candidatos? As alterações serão bem recebidas pelos
candidatos?
Dr. Josivan Lima: Todas as mudanças
foram discutidas durante uma reunião presencial da Comissão com a
Diretoria da SBEM e, posteriormente,
na Oficina de Trabalho da Sociedade.
Estavam presentes os presidentes
de regionais, departamentos e comissões e houve boa receptividade.
Nosso objetivo é saber qual a forma
correta de avaliação e aprovar os
que realmente merecem ser considerados especialistas, sendo assim
acreditamos que as mudanças serão
muito bem recebidas. c
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CBAEM 2015: Comissão
Científica e Preparativos

H

ora de deixar marcada na agenda a data do Congresso Brasileiro de Atualização em Endocrinologia e
Metabologia (CBAEM), que acontecerá em Vitória, no Espírito Santo, entre
os dias 11 e 14 de agosto. O Dr. Albermar Roberts Harrigan é o presidente
da Regional e do evento, que espera
receber cerca de 2.500 participantes.
De acordo com o presidente do
Congresso, a grande preocupação
da organização é oferecer aos participantes uma grade científica consistente. “O CBAEM é um evento
com uma abordagem ampla especialmente para a área clínica. Estamos tendo bastante cuidado na
elaboração da programação, pois
queremos montar algo abrangente e
que, principalmente, ajude aos nossos convidados a colocarem tudo
em prática em sua vida profissional.
Nosso objetivo é encher as salas.
Também queremos dar ênfase em
alguns assuntos como: diabetes, tireoide, e Endocrinologia no Esporte.
Além de nossa preocupação com a
grade, também estamos cuidando
com carinho de outros assuntos paralelos para que os congressistas
conheçam um pouco da nossa cidade. O Espírito Santo tem uma ótima geografia e irá oferecer grandes
oportunidades de lazer aos colegas”,
comentou o presidente.
A Comissão Científica do CBAEM
é presidida pelo Dr. João Eduardo
Nunes Salles, membro da diretoria
e presidente da Comissão Científica
da SBEM Nacional. Além do Dr. João
Eduardo, a Comissão tem cinco integrantes locais indicados pelo presidente do Congresso, pela Comissão
Científica permanente da SBEM e
pelos chefes de Departamentos da
Sociedade.

Dr. Albermar Roberts Harrigan

Dr. João Eduardo Nunes Salles

O Dr. João Eduardo explicou
que por ser um evento da Nacional, automaticamente a Comissão
Científica do CBAEM é presidida
pela mesma pessoa. “O CBAEM é
um grande desafio para 2015. Um
Congresso diferente do CBEM, onde
procuramos temas mais práticos e
que fazem parte do dia a dia dos
especialistas. Entre os palestrantes
internacionais já temos o nome do
Dr. Hossein Gharib”.
A proposta da Comissão Científica é que seja montado um pré-congresso abordando temas ligados à
área de tireoide e Endocrinologia
no Esporte, assunto que vem sendo destaque em outros congressos,
como no próprio CBEM. “A ideia é
fazer com que este tema novo seja
devidamente discutido e entendido
entre os profissionais da área. Tópicos como: atividade física, uso de
hormônios, atividade aeróbica, entre
outros serão pautados. Porém, como
disse, ainda estamos discutindo sobre isso”, adiantou o especialista.
As inscrições estão abertas e

podem ser feitas no site do CBAEM
- www.cbaem2015.com.br. Os valores são: R$900 para Sócio SBEM;
R$1.250 para Não Sócio ou Inadimplente; R$630 para Residente/ Pós
Graduando/ Outros Profissionais,
R$550 para Estudante de Graduação. Todas essas taxas são válidas
até o dia 2 de março de 2015.
Trabalhos Científicos – O evento receberá trabalhos científicos e a data
limite para a submissão é 8 de maio
de 2015.
Os temas definidos pelas comissões são: Adrenal e Hipertensão;
Diabetes Mellitus; Dislipidemia e
Aterosclerose; Endocrinologia Básica; Endocrinologia Feminina e Andrologia; Endocrinologia Pediátrica; Metabolismo Ósseo e Mineral;
Neuroendocrinologia; Obesidade;
Sustentabilidade e Endocrinologia;
Tireoide e outros.
O resultado dos trabalhos será
publicado na área restrita do autor,
no item do menu “Meus Trabalhos”
no dia 26 de junho de 2015. c
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Ser Sócio
da SBEM
S

e você está lendo essa reportagem é porque recebeu a Folha da SBEM, em sua residência ou
consultório, ou está lendo a versão
digital do jornal, acessando a área
científica do site que é de uso exclusivo dos associados da SBEM. Você
percebeu, então, que são vantagens
em ser um sócio, mas existem muito
pontos a favor e que podem ser repassados aos colegas em seus Serviços, eventos e Universidades.
Ao longo das últimas gestões,
criar diferenciais para os associados,
tem sido um trabalho constante das
Diretorias Nacionais. A cada ano, as
equipes se reúnem para pensar em
propostas para atrair novos membros e fortalecer a especialidade no
país e também no exterior. A SBEM
tem sido apresentada em eventos internacionais, como o da Endocrine
Society, como a terceira em número
de sócios no mundo, fazendo com
que a entidade ganhe ainda mais
respeito internacional.
Na área de educação continuada, os Webmeetings têm sido um
dos pontos fortes. Sempre que os
debates online são anunciados no
site e nas redes sociais, diversos
profissionais procuram se informar
como ter acesso a estas atividades.
Acesso livre, na área restrita, às
revistas Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism e Endocrine
Reviews assim como valores dife-

renciados em eventos nacionais de
sociedades irmãs são pontos importantes e valorizados entre os associados.
Para o Dr. Ricardo Meirelles, presidente da Comissão de Comunicação Social (CCS), uma das principais
vantagens de se associar à SBEM é
que, integrando uma Sociedade de
especialidade, fica-se mais próximo dos especialistas que também
a exercem. “A união de um grande
número de colegas com os mesmos
objetivos e necessidades têm maiores oportunidades de atingir os objetivos comuns, quer em termos científicos, quer profissionais. Além disso,
a Sociedade permite uma atualização permanente, divulgando os últimos avanços técnicos e clínicos da
Endocrinologia”.
A ex-presidente da Sociedade e
que continua como membro da diretoria nessa gestão, Dra. Nina Musolino, lembra sobre as informações
que chegam aos especialistas em
primeira mão, através dos boletins
eletrônicos, enviados aos sócios,
e nos veículos de comunicação da
entidade. Destacar o trabalho dos
especialistas em uma área para consulta do público também é um diferencial. “É importante ter os nomes
dos associados no site da SBEM, que
é uma das áreas mais consultadas”,
lembra a especialista.
“Pertencer a uma Sociedade de

especialidade, como a nossa, abre
portas e cria oportunidades de trabalho e de desenvolvimento pessoal.
Esta rede de relacionamentos possibilita muito mais do que apenas
o aperfeiçoamento profissional”,
explica a Dra. Marise Lazaretti, integrante da CCS. Ela comenta que
a Sociedade está sempre de braços
abertos para pessoas participativas,
que tenham iniciativas e estejam dispostas a doar um pouco de seu tempo para o trabalho associativo.
O Dr. Luiz Claudio Castro, que
integrou a diretoria da Nacional em
2002/2003 e hoje é membro da CCS,
enfatiza que ser sócio é fortalecer a
Endocrinologia e o endocrinologista
brasileiro. “Entre os vários benefícios
de associar-se à SBEM há um especial,
o elo de integração entre o profissional, a instituição e o país. Isso qualifica
o endocrinologista, for talece a
especialidade e aprimora os cuidados
oferecidos à nossa população. A
rede de informações integrada à
Sociedade, em âmbitos nacional e
mundial, permite-nos acompanhar,
questionar e discutir os acontecimentos que direcionam a endocrinologia,
e promove a integração entre pesquisadores e clínicos que trabalham com
as diferentes fases da vida.”
Você associado, que compartilha
dessas opiniões, faça a sua parte trazendo mais endocrinologistas para
fortalecer a entidade a cada dia. c
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Revista Científica da
SBEM em Nova Fase
O

ano começou com muitas novidades em vários setores da
SBEM. Uma delas se refere aos “Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e
Metabologia” (ABE&M) ou “Archives
of Endocrinology and Metabolism”
(AE&M). Entre as propostas do novo
editor, Dr. Marcello D. Bronstein, está
a mudança do nome da revista, com
a ampliação da divulgação internacional e o incentivo a submissão de artigos nacionais e estrangeiros, visando
elevar o seu fator de impacto. O endocrinologista foi consultado para assumir a editoria da revista ainda na gestão da Dra. Nina Musolino, com o aval
de toda diretoria, e teve seu nome ratificado pelo Conselho Deliberativo em
2014 passando a responder pelo cargo
a partir de 1 de janeiro, assim como os
demais gestores da SBEM.
O Dr. Bronstein explica que solicitou a mudança do nome com a finalidade de ampliar a divulgação da revista e obter um crescimento qualitativo e quantitativo das submissões
de artigos, o que tende a favorecer o
fator de impacto. “Acredito que esta
medida, que num primeiro momento pode parecer antipatriótica, na
verdade tem a finalidade de projetar
ainda mais o Brasil na comunidade
científica internacional”.
O novo editor explica que existem diversas situações semelhantes
em revistas de grande repercussão
mundial. Ele lembra que o “Clinical
Endocrinology”, revista clínica oficial da Sociedade de Endocrinologia do Reino Unido; o “Journal of
Endocrinological Investigation”,

da Sociedade Italiana de Endocrinologia; e o “Endocrine Journal”,
da Sociedade Japonesa de Endocrinologia, não têm os respectivos
nomes dos seus países no título da
publicação. Os ABE&M passam a ser
AE&M, tendo o subtítulo “Official
Journal of the Brazilian Society of
Endocrinology and Metabolism” .
Em relação ao layout geral não
estão sendo programadas mudanças em um primeiro momento. Além
do nome, a alteração significativa
envolve a obrigatoriedade do idioma
inglês para todos os arquivos na edição online. O Dr. Marcello comenta
que tem observado que a revista já
vem apresentando a maior parte das
publicações em inglês.
Os AE&M têm agora 10 co-editores,
visando maior cobertura das subáreas
e agilização do processo de aceite/rejeição dos artigos submetidos. “Pretendo também aumentar o volume de
artigos de revisão e reduzir os relatos
de casos. Esta medida visa aumentar
o fator de impacto dos “Archives”, o

que tem ocorrido em vários outros
periódicos, conforme constatei como
membro da comissão editorial de dois
deles”, explica o Dr. Marcello.
A Comissão Editorial Nacional
e a Internacional continuam sendo
compostas por colegas experientes
e de grande contribuição científica
nas suas respectivas áreas e com ligação com as pesquisas brasileiras.
Assumir o cargo de editor-chefe é
um desafio e um presente para o Dr.
Marcello Bronstein. Ele define essa
nova função como um momento de
alegria e de apreensão na sua carreira, já que os maiores nomes da endocrinologia estiveram à frente da
publicação, como o professor Waldemar Berardinelli.
“Alguns foram professores que tiveram grande influência na minha inclinação para a Endocrinologia, como
Thales Martins, Clementino Fraga
Filho, Luiz Carlos Lobo, Pedro Collet-Solberg e João Gabriel Cordeiro”,
lembrou o novo editor. Ele ainda cita
nomes de referência nas subáreas
como o Dr. Armando de Aguiar Pupo,
Dr. Antonio Roberto Chacra, Dr. Rui
M.B. Maciel, Dr. Cláudio E. Kater, Dra.
Edna T. Kimura e Dr. Sérgio A. Dib.
“Encaro este desafio, nesta etapa da minha vida profissional, como
algo muito trabalhoso, mas, ao
mesmo tempo, extremamente gratificante. Espero que todos da nossa
comunidade científica colaborem e
participem desta empreitada, submetendo seus artigos e enviando
sugestões que possam aperfeiçoar
o nosso trabalho”, finaliza. c

no 103 - fevereiro de 2015

REPORTAGEM

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

no 103 - fevereiro de 2015

10

REPORTAGEM

Modulação Hormonal e a
Repercussão na Internet
É

de conhecimento dos especialistas que existem vários sites
de propaganda sobre a “modulação
hormonal”. Segundo o que é publicado, o objetivo seria “equilibrar”
os hormônios, com a administração
de pequenas doses, que não seriam
como as que se usam para compensar uma glândula deficiente. Esse
fato tem preocupado muito a SBEM
que optou por soltar um alerta nas
redes sociais para orientar à população a ter cuidado com esse tipo de
informação e conduta.
Nesses sites, os pseudo-especialistas afirmam que conseguem fazer
com que os níveis de alguns hormônios, que naturalmente diminuem
com o passar dos anos, se normalizassem. Segundo a SBEM, a falácia
de tudo isso é que a redução destes
hormônios é fisiológica e, normalmente, não ficam abaixo dos valores
normais.
Segundo o Dr. Ricardo Meirelles,
presidente da Comissão de Comunicação Social, como a redução é
fruto de uma diminuição do estímulo sobre a glândula, mecanismo conhecido como feedback, administrar
pequenas doses apenas serve para
diminuir um pouco mais o estímulo
sobre a glândula alvo e os níveis circulantes não se alteram.
Muitos desses sites falam também de hormônios bioidênticos, que
nada mais são do que aqueles que
têm a fórmula química exatamente
igual à do hormônio humano. “A
maioria dos endocrinologistas já
prescreve hormônios bioidênticos
(tiroxina, estradiol, testosterona)
sem fazer alarde disso. Os prescritores de “modulação hormonal” afirmam que os melhores hormônios

são os produzidos em farmácias de
manipulação (e, obviamente, indicam a farmácia que deve ser procurada, com a qual têm «convênio»)”.
O Dr. Ricardo esclarece que é muito
mais seguro prescrever um hormônio produzido em laboratórios farmacêuticos, que são submetidos a
uma fiscalização estrita, do que um
produto cuja qualidade não é objeto
de qualquer controle externo.
A publicação na fanpage da SBEM

Nacional – w w w.facebook.com /
sbemnacional - ultrapassou 26 mil
pessoas alcançadas e foram 290 compartilhamentos da mensagem. Para
complementar a notícia, os doutores
Cesar Boguszewski e Ruth Clapauch
foram entrevistados para a reportagem publicada no site da SBEM.
Foi, também, enviado um boletim para todos os associados com o
mesmo comunicado – reproduzido
no box.c

Aviso da SBEM Nacional:

A

ssinaram o comunicado,
enviado aos associados, o
Dr. Alexandre Hohl, presidente da
SBEM Nacional e Dr. Ricardo Meirelles, presidente da Comissão de
Comunicação Social da SBEM.

A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia alerta à
população que a chamada “modulação hormonal”, divulgada como
terapia antienvelhecimento, não

tem comprovação científica e não
é recomendada pelos endocrinologistas.
As terapias hormonais substitutivas só se justificam nos casos
de deficiências hormonais comprovadas laboratorial e clinicamente. As modificações dos níveis
de hormônios que ocorrem normalmente com o envelhecimento só devem ser tratadas quando
se acompanham de queixas compatíveis com a carência hormonal
em questão.
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Evento Anual e Nova Diretoria
C

omo acontece regularmente, o IEDE fechou as atividades científicas com o Encontro Anual, promovido pela ASSEX (Associação dos Ex-alunos do IEDE).
O evento aconteceu nos dias 12 e 13 de dezembro, em
Mangaratiba, no Rio de Janeiro, no Hotel Portobello.
O Dr. Alexander Benchimol, organizador da atividade, avaliou a edição como ‘muito produtiva’, destacando o Prêmio
“José Schermann”, entregue ao Dr. Euderson Tourinho. Outra
atividade regular realizada foi a formatura de mais uma turma
de residentes. O número de participantes se manteve e na
opinião do Dr. Alexander um dos motivos foi o local escolhido

Tecnologia
e Diabetes
C

om o envolvimento cada
vez maior da tecnologia
no tratamento do diabetes, a
SBD programou um evento
voltado exclusivamente para
o tema. Será realizado em São
Paulo, o SITEC - Simpósio Internacional de Tecnologias em
Diabetes, entre os dias 12 e 14
de março. O evento é organizado pelo presidente da Sociedade, Dr. Walter Minicucci.
De acordo com a Dra. Denise
Franco, integrante da comissão
local, este evento é fundamental para a atualização do profissional da área. “A tecnologia já
invadiu nossos consultórios e
nossa rotina. O mesmo ocorreu
na diabetologia. Ela é importante no diagnóstico, tratamento e
no controle dos pacientes com
diabetes. Novas Insulinas, bombas de infusão, sensores, aplicativos, monitores de glicose,
gerenciamento de glicemia,
mídias sociais serão os temas
abordados durante a programação. c

que une o espaço de debates e lazer com a família.
No final do Encontro, a ASSEX elegeu sua nova diretoria, que fica no cargo até 2016, com a Dra. Erika Paniago
Guedes como presidente.
“No Encontro, como encerramento da minha gestão,
aproveitei para agradecer a todos no IEDE, incluindo Dr.
Ricardo Meirelles, diretor do IEDE; Dr. Walmir Coutinho que
me ajudou muito junto com a PUC; aos chefes de serviços
e também ao Dr. Alexandre Hohl, que esteve ao meu lado
apoiando durante toda a minha gestão; e a todo trabalho
realizado pelo Roberto Dutra”, finalizou o Dr. Alexander. c

Obesidade em Pauta
O

Rio de Janeiro receberá, no período do dia 30 de abril até 2 de maio,
a décima sexta edição do Congresso Brasileiro de Obesidade e Síndrome Metabólica, promovida pela Associação Brasileira para o Estudo da
Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO). O evento é presidido pelo
Dr. Alexander Benchimol.
Os interessados podem efetuar a inscrição no site do Congresso: www.
obesidade2015.com.br. Os valores são: R$970 para médicos sócios e quites/ SBEM/ SBD/ SBCBM; R$ 1.560 para médicos, não sócios; R$450 para
nutricionistas, psicólogos, educadores físicos e outros profissionais sócios;
R$550 nutricionistas, psicólogos, educadores físicos e outros profissionais,
não sócios e R$480 para graduandos e residentes. Essas taxas são válidas
até o dia 31 de março de 2015. c

6º Congresso da ABRASSO
A

sexta edição do Congresso
Brasileiro de Densitometria,
Osteoporose e Osteometabolismo
da ABRASSO – Bradoo – tem data e
local definidos. O evento acontecerá no período do dia 18 a 20 de abril,
em Curitiba, no Paraná, e conta com
a coordenação do Dr. Sebastião Cezar Radominsky.
De acordo com o presidente do
congresso, o evento tem como objetivo difundir conhecimentos através

de incentivos ao ensino, à pesquisa, à
assistência e contribuir para a criação
de políticas públicas, buscando a saúde e o bem-estar dos pacientes portadores de doenças osteometabólicas.
A comissão organizadora é composta pelos especialistas: Dra. Vera
Lucia Szejnfeld, Dra. Marise Lazaretti
Castro, Dra. Victoria Borba, Dr. Almir
Urbanetz, Dra. Carolina Kulak, Dra.
Marília Gameiro Silva, Dr.Jaime Kulak
e Dra. Rosana Bento Radominski. c
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Congresso da SBD

A

O

cidade de São Paulo receberá no período do
dia 14 a 16 de maio a décima
primeira edição do Congresso Paulista de Endocrinologia
e Metabologia (COPEM). O
evento acontecerá no Centro
de Convenções do Shopping
Frei Caneca. Presidido pelo Dr.
Evandro Portes, a expectativa
é que esta edição receba, mais
uma vez, um grande número de
participantes.
De acordo com o Dr. Evandro
Portes, o programa científico
terá como foco as atualizações
terapêuticas, voltadas para as
necessidades individuais de
cada paciente, em todas as etapas da vida.
A comissão científica é presidida pelo Dr. Magnus R. Dias
da Silva. Sua programação está
disponível no site oficial do
evento e entre os convidados
internacionais estão confirmados: Dra. Maria Christina Zennaro, Dr. Douglas C. Bauer, Dr.
Jack A. Yanovski e Dr. Rajesh V.
Thakker.
As inscrições estão abertas
no site do Congresso: www.
copem2015.com.br. Os valores são de: R$ 550 para sócios SBEM, SBEM-SP e SBD;
R$650 para não sócios, R$200
para acadêmicos de graduação
(com comprovação); R $ 305
para residentes/pós-Graduandos. Essas taxas são válidas
até o dia 6 de março.
Todos aqueles que queiram submeter trabalhos para o
evento devem enviar até dia 16
de fevereiro, também pelo site
do COPEM. c
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Diabetes 2015 - Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes – está de volta a Porto Alegre. A data definida pelos organizadores foi de 11 a 13 de novembro, no Centro de Convenções
FIERGS. O Dr. Balduíno Tschiedel é o presidente do evento e o Dr.
Marcello Bertoluci está à frente da Comissão Científica do Diabetes 2015.
O Dr. Marcelo explica que alguns dos temas selecionados estão
ligados à tecnologia. “As novas ferramentas certamente terão grande
espaço no Congresso. Na programação, teremos um espaço maior na
parte de nutrição e exercício, com a inclusão de um ou dois simpósios
específicos.” Atenção à próxima data com desconto para as inscrições, dia 3 de março. Médicos associados SBD, ABESO e SBEM pagam R$550; não associados, R$800; outros profissionais associados
SBD e ABESO, R$400; Profissionais não sócios, R$550; Residentes e
Pós Graduandos, R$420; Acadêmicos de Graduação R$300.
Mais informações no www.diabetes2015.com.br. c

Falando Sobre Pediatria
N

atal, no Rio Grande do Norte,
receberá a 11ª edição do Congresso Brasileiro Pediátrico de Endocrinologia e Metabologia (COBRAPEM) entre 3 a 6 de junho de 2015.
Com o tema “Da atualização à transição”, serão quatro dias de intensa atividade científica e social, com
a intenção de proporcionar uma visão panorâmica e atualizada sobre
o tema. O Dr. Ricardo Fernando Arrais é o responsável por presidir esta
edição.
O evento abordará alguns tópicos
como a perinatologia; “programming” metabólico fetal e o papel
dos disruptores endócrinos; além da
importância da genética e seus avanços na área e todas as condições que
são alvo do cuidado na endocrinologia pediátrica.
As inscrições estão abertas e o
segundo vencimento com descon-

to termina no dia 30/03. Os valores
são: médicos associados SBP/SBEM
R$600/ não associados R$950; médicos pós-graduandos associados
SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria) R$500/ não associados R$850;
residentes inscritos no PMR (Projeto
Médico Residente) da SBP R$400; residentes R$500; estudantes de graduação inscritos na Liga SBP R$200;
estudantes de graduação R$250; outros profissionais não prescritores
R$460. As inscrições são feitas no
site: www.cobrapem2015.com.br.
A data-limite para envio de trabalhos científicos é dia 20 de março de
2015. Os temas são: Adrenal e Gônadas, Crescimento, Diabetes e Distúrbios do Metabolismo da Glicose,
Dislipidemias, Endocrinologia, Básica, Metabolismo, Ósseo, Obesidade,
Puberdade, Síndromes Genéticas e
Tireoide. c
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PANORAMA INTERNACIONAL

Endo Society 2015

U

m dos congressos internacionais que mais desperta o interesse dos endocrinologistas brasileiros tem nova data. O evento anual da
Endocrine Society será realizado de
5 a 8 de março, em San Diego, Califórnia, e a previsão é de reunir cerca
de 10 mil pessoas.
A decisão aconteceu para que
a atividade pudesse ser realizada
em conjunto com o ICE. “Realizar o
encontro em março irá expandir a
quantidade de conteúdo científico
e clínico a ser apresentado em conjunto. Também trará a oportunidade
para os endocrinologistas comparecerem ao ICE ENDO 2015”, disse Robert A. Vigersky, MD, presidente da
Endocrine Society, em mensagem
no site do evento.
Há mais de 70 anos a entidade
tem reconhecido o trabalho de endocrinologistas em todo o mundo e,
em 2015 o Brasil marcará presença
mais uma vez. As categorias de premiação honram tais realizações em
todos os estágios de suas carreiras e
o comprometimento dos premiados
atuais e passados garantiram para
cada um o seu lugar na história da
endocrinologia.
Dentre os grandes nomes da endocrinologia, que serão premiados,
está a Dra. Valéria Guimarães, ex-presidente da SBEM e integrante da
Comissão Internacional da entidade.

Dra. Valéria Guimarães

Ela receberá o prêmio pelo reconhecimento ao impacto do seu trabalho
na sociedade civil: Outstanding Public Service Award.
“É uma honra poder receber tamanha distinção, já que esta é a Sociedade Científica de Endocrinologia
mais importante de nossa área. Também por ser uma das únicas agraciadas internacionais. Na minha categoria, a disputa foi com importantes
e distintos colegas americanos, que
estavam trabalhando junto ao Congresso Americano em políticas de
saúde na área de endocrinologia.
Talvez a minha vitória tenha sido porque trabalhei não só para melhorias
no meu próprio país, mas também
para programas de impacto internacional e global”.
A Dra. Valéria desenvolveu, liderou e contribuiu para a conscientização, através de campanhas públicas,
envolvendo obesidade infantil, doenças de tireoide e conscientização e
diagnóstico precoce do câncer de tireoide. A proposta pressionou o Governo Brasileiro a adotar a estratégia
da Organização Mundial da Saúde
em dieta, atividades físicas e saúde. Além disso, trabalhou em uma
emenda na Constituição Brasileira
que abriu caminho para a utilização
do PET-Scan como ferramenta para
o diagnóstico do câncer de tireoide
em todo o território brasileiro.
À frente da SBEM Nacional, ocu-

pando o cargo de presidente, nos anos
de 2003 e 2004, uma das ações mais
marcantes foi a implementação do
programa Escola Saudável, em parceria com a Sociedade Brasileira de
Pediatria, a Associação Brasileira para
o Estudo Sobre a Obesidade e Síndrome Metabólica e o Departamento de
Nutrição da Universidade de Brasília.
De 2004 a 2008, a médica integrou o
Comitê Executivo da Internacional Society of Endocrinology (ISE), tendo representado a ISE no Senado brasileiro
em discussões envolvendo publicidade e obesidade infantil.
A SBEM lembra aos associados
que acompanhem as informações
sobre o Congresso da Endocrine Society, que serão divulgados no site e
nas redes sociais da entidade.

EndoRecife e COLAEN
2015

E

ste ano o EndoRecife ganha formato internacional e será realizado com o COLAEN (Congresso
Latinoamericano de Endocrinologia)
nos dias 20 a 23 de maio. A expectativa de participantes aumentou e os
organizadores esperam passar das
mil inscrições, segundo um dos presidentes da atividade, Dr. Ruy Lyra.
Estão programados vários simpósios institucionais e entre as instituições estão confirmadas a Endocrine Society, a Internacional Society
of Endocrinology, a Associação Latinoamericana de Diabetes, a própria
Sociedade Brasileira de Diabetes e
a Sociedade Latinoamericana de Tireoide e de Obesidade. Segundo o
Dr. Ruy é um momento especial por
conseguir reunir tantas sociedades
latinoamericanas e instituições científicas ligadas à obesidade, tireoide,
diabetes, endocrinologia e neuroendocrinologia. “Esperamos realmente poder brindar os nossos colegas
da América Latina com um grande
evento”. c

FUTUROS ENCONTROS

Fevereiro 2015
21st The International Society for Clinical
Densitometry Annual Meeting
▪▪ Data: 26 a 28
▪▪ Local: Chicago, Illinois, EUA
▪▪ Informações: www.iscd.org

Março 2015
The 14th International Pituitary Congress
▪▪ Data: 2 a 4
▪▪ Local: Loews Coronado Hotel, San Diego, CA
▪▪ Informações: www.pituitarysociety.org/members/eventsSociety
Endo 2015
▪▪ Data: 5 a 8
▪▪ Local: San Diego, Califórnia, EUA
▪▪ Informações: www.endocrine.org/endo-2015
Simpósio de Tecnologia da Sociedade
Brasileira de Diabetes (SITEC - SBD)
▪▪ Data: 12 a 14
▪▪ Local: Caesar Business Faria Lima, São Paulo,
SP
▪▪ Informações: (11) 3044-1339 / 3849-0099

XVI Congresso Brasileiro de Obesidade e
Síndrome Metabólica
▪▪ Data: 30 de abril a 2 de maio
▪▪ Local: Windsor Barra, Rio de Janeiro, RJ
▪▪ Informações: www.obesidade2015.com.br /
Tel.: (11) 3849-0099

Maio 2015
Congresso Paulista de Endocrinologia e
Metabologia
▪▪ Data: 14 a 16
▪▪ Local: Frei Caneca, São Paulo, SP
▪▪ Informações: www.copem2015.com.br / Tel.:
(11) 3086-9100
European Congress of Endocrinology
(ECE2015)
▪▪ Data: 16 a 20
▪▪ Local: Dublin, Irlanda
▪▪ Informações: www.ece2015.org
Congresso Latino Americano de
Endocrinologia e EndoRecife 2015
▪▪ Data: 20 a 23
▪▪ Local: Enotel Convention, Porto de Galinhas,
PE
▪▪ Informações: www.endocrinologiape.com.br/
endorecife2015 / Tel.: (11) 3044-1339

75th Scientific Sessions 2015
▪▪ Data: 5 a 9
▪▪ Local: Boston, EUA
▪▪ Informações: http://professional.diabetes.org

Agosto 2015
Congresso Brasileiro de Atualização em
Endocrinologia e Metabologia – CBAEM
2015
▪▪ Data: 11 a 15
▪▪ Local: Centro de Convenções - Vitória, ES
▪▪ Informações: www.cbaem2015.com.br / (51)
3086-9100
7 EndoRio
▪▪ Data: 28 e 29
▪▪ Local: Windsor Atlântica Hotel, Copcabana, RJ
▪▪ Informações: www.sbemrj.org.br

Setembro
51st EASD Annual Meeting, Stockholm
▪▪ Data: 14 a 18
▪▪ Local: Estocolmo, Suécia
▪▪ Informações: www.easd.org

Junho 2015

Outubro
54th European Society for Paediatric
Endocrinology Annual Meeting
▪▪ Data: 1 a 3
▪▪ Local: Barcelona, Espanha
▪▪ Informações: www.eurospe.org

Abril 2015

11º Congresso Brasileiro Pediátrico
de Endocrinologia e Metabologia
(COBRAPEM)
▪▪ Data: 3 a 6
▪▪ Local: Centro de Convenções, Natal, RN
▪▪ Informações: www.cobrapem2015.com.br /
Tel.: (21) 22041-012 ou 2548-1999

6º Bradoo - Congresso Brasileiro
de Densitometria, Osteoporose e
Osteometabolismo
▪▪ Data: 18 a 20
▪▪ Local: ExpoUnimed, Curitiba, PR
▪▪ Informações: abrasso.org.br/evento/6-ordm-bradoo / Tel.: (11) 3253-6610 ou 32621511

Congresso Catarinense de Endocrinologia
e Metabologia - 2015
▪▪ Data: 3 a 7
▪▪ Local: Hotel Majestic - Florianópolis/SC
▪▪ Informações: SBEM Santa Catarina - www.
sbemsc.org.br - E-mail: sbemsc@endocrino.
org.br - Telefone(s): (48) 3231-0336

XX Congresso da Sociedade Brasileira de
Diabetes
▪▪ Data: 11 a 13
▪▪ Local: Centro de Convenções FIERGS, Porto
Alegre, RS
▪▪ Informações: www.diabetes2015.com.br / (51)
3086-9100

LATS Update Symposium
▪▪ Data: 19 a 21
▪▪ Local: Othon Bahia Palace, Salvador, BA
▪▪ Informações: www.lats2015.com.br

Novembro 2015

