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Especial Endocrine
m O Congresso Anual da Endocrine Society mais
uma vez é destaque entre os brasileiros. Uma das
atividades mundiais mais importantes da área teve
presença significativa dos brasileiros, não só entre os
inscritos, mas na programação. Destaque para a Dra.
Valéria Guimarães, ex-presidente da SBEM Nacional
e membro da Comissão Internacional da Sociedade,
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Society

que recebeu o prêmio “Outstanding Service Public
Award”. E para a Dra. Ana Cláudia Latrônico, a primeira mulher brasileira a realizar uma conferência plenária em um evento da Sociedade Americana. Na foto,
a Dra. Valéria e Dra. Ana Cláudia, com o presidente da
SBEM Nacional, Dr. Alexandre Hohl, em San Diego.
(página 8 e 9)

Prova do TEEM: Pontos Importantes

A Programação do CBAEM

m Será realizada nos dias 23 e 24 de maio a prova para
obtenção do Título de Especialista em Endocrinologia
e Metabologia. O exame acontecerá em São Paulo.
Confira dicas importantes do presidente da Comissão
do TEEM, Dr. Josivan Lima.
(página 4)

m Os doutores Albemar Roberts Harrigan, presidente do Congresso, e Dr. João Eduardo Nunes
Salles, presidente da Comissão Científica do
CBAEM, 2015 comentam sobre os destaques da
programação científica do Congresso. (página 6)

Mudanças nas Regras para Pesquisas Clínicas
m A Anvisa aprovou, em fevereiro deste ano, novas
normas para as pesquisas clínicas no Brasil. Para
entender melhor estas mudanças a Folha da SBEM
conversou com os Membros da Comissão de Pesquisa Clínica da Sociedade.
(página 2)
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Novas Normas de Pesquisas Clínica no Brasil
MM Por Flavia Garcia

E

m fevereiro deste ano, a Anvisa
aprovou novas normas para as
pesquisas clínicas no Brasil. Dentre as
modificações está a definição do prazo de 90 dias para se pronunciar em relação às propostas de pesquisas multinacionais com pacientes brasileiros,
em estudos de fase III, que envolvam
medicamentos sintéticos. Desta forma, caso não haja pronunciamento da
Agência neste prazo, e se o protocolo
de pesquisa já tiver sido aprovado pelas comissões de ética nacionais, o estudo poderá ser iniciado. No caso de
estudos em fases I ou II, com medicamentos biológicos ou realizados apenas no Brasil, a Agência tem até 180
dias para se manifestar e o estudo só
poderá ser iniciado após a aprovação
pela mesma. A Folha da SBEM conversou com os membros da Comissão de Pesquisas Clínicas da SBEM
que acompanham o processo desde
2010, quando o grupo foi criado.
Segundo o Dr. Freddy Eliaschewitz,
presidente da Comissão, a CONEP (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa)
avalia as questões éticas, enquanto a
Anvisa busca saber se o estudo está
tecnicamente bom e de acordo com as
normas. “Quando fazemos uma pesquisa na área médica ou biológica no
país, temos duas instâncias de aprovação, sendo uma pela CONEP, cujo
foco é saber como está a proteção do
voluntário de pesquisa, se o protocolo
não seria prejudicial, se a participação
é voluntária, o que ele sabe da pesquisa etc. Os comitês de ética procuram
analisar a relação benefício-risco dos
pacientes. Já a Anvisa quer saber sobre a análise, se o estudo está bem desenhado e se o objetivo final é criar ou
melhorar algum tratamento.
O especialista afirma que, até então, o processo de análise dos proto-

Dr. Freddy Eliaschewitz

Dr. Luis Augusto Russo

colos de pesquisa pela Anvisa demorava muito, principalmente, por falta
de especialistas nos assuntos e, com
isso, a Agência chegou à conclusão
que a aprovação dos estudos precisava ser avaliada de forma diferente.
“É preciso conhecer o programa de
desenvolvimento da droga. Se é um
estudo multinacional, aprovado em
outros países e que precisa da participação de pessoas no Brasil, não tem
razão para a demora na avaliação”,
comentou o Dr. Freddy.
Para o Dr. Luis Augusto Russo,
membro da Comissão da SBEM, a definição deste prazo interno de aprovação
da Anvisa é o lado positivo das modificações, tendo em vista que o estudo
pode ser iniciado, desde que aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa do país. Porém, o negativo foi para
os produtos de origem biológica cujo
prazo de avaliação ficou em 180 dias.
“O Brasil tem um enorme potencial de
participação de voluntários e de centros de pesquisa. Estamos utilizando
medicamentos testados somente em
outros países, já que nossa legislação
complexa e demorada faz com que deixemos de participar. O fator benéfico
sem dúvida é o conhecimento técnico
e científico que podemos adquirir conduzindo estudos no Brasil, tanto das
multinacionais como das empresas
nacionais que começam a desenvolver seus medicamentos, incluindo os
biológicos, uma prioridade do nosso
Ministério da Saúde. Precisamos agilizar e não complicar”, completou.

O Dr. Freddy já havia alertado,
em reportagem publicada no site da
SBEM, em 2012, que essa burocratização prejudica não os laboratórios,
mas sim os pesquisadores brasileiros.
“Ao contrário do que se acredita, os
laboratórios internacionais simplesmente fecham postos de trabalho
aqui e os abrem em outros países,
enquanto pesquisadores brasileiros,
institutos de pesquisa e pacientes são
excluídos da oportunidade de receber
medicações inovadoras”.
O Dr. Russo afirmou que uma legislação ágil e simples permite, aos pesquisadores, poder fazer muito mais,
sem deixar de proteger os voluntários, que é um ponto inquestionável
na visão do investigador. “Estamos
trabalhando com pesquisadores de
outras especialidades, associação de
portadores de doenças crônicas e o
Congresso (Senado), através da Aliança Pesquisa Clínica Brasil, uma forte
e importante iniciativa que nos traz
esperança para melhores dias para
pesquisa clínica no país”, completou.
O Dr. Freddy lamentou que essas regras não tenham sido estendidas às drogas desenvolvidas no
Brasil e que mais da metade dos
medicamentos comercializados não
possuem estudos com a população
nacional, porém todo avanço neste
âmbito é válido. “Uma pesquisa é
um bem comum, não importa quem
esteja iniciando, porque o conhecimento gera outros conhecimentos e
novas pesquisas”, finalizou. c
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de um hospital público no Brasil. Fora do país,

nas as relações pessoais eram influenciadas,

duas médicas endocrinologistas foram desta-

hoje estamos envolvidos também no campo pro-

ques no congresso da Endocrine Society, em

fissional. E a SBEM não está fora deste processo.

San Diego (EUA). A Dra. Valéria Guimarães, ex-

Atingimos em 2015 a importante marca acu-

-presidente da SBEM, teve o seu trabalho médico
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Nestes primeiros meses de 2015, alguns

Foto: Celso Pupo
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fenômeno das redes sociais atinge a
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A SBEM nas Redes Sociais

sentiram-se orgulhosos ao assistirem as duas
brilhantes apresentações.

assuntos ganharam destaque. A SBEM novamente participou do Projeto Ação Global e do

Outro ponto de destaque foi a renovação do tra-

Programa Bem Estar da Rede Globo, dando uma

balho em parceria com a Sociedade Brasileira de Dia-

visibilidade para a nossa especialidade médica

betes (SBD). O contato com o Dr. Walter Minicucci,

ação anabolizante e seus efeitos adversos foram

que somente a TV aberta consegue dar.

presidente da SBD e presidente do Departamento

passadas para médicos e publico leigo.

A divulgação do edital do TEEM 2015 foi in-

de Diabetes da SBEM, tem sido constante e muito

Uma lembrança importante: a anuidade 2015
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profícuo. Como destaques, a Sociedade tornou-se
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informação aos candidatos que realizarão a prova
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ta de cada sócio. A Sociedade precisa de sócios

neste ano, em São Paulo, no final de maio. E o tra-

esteve presente no bem-sucedido SITEC, Simpósio

ativos e participantes. Somente a quitação da

balho da Comissão de Título de Especialista tem

de Tecnologia da SBD, realizado em São Paulo.

anuidade é que garante todos os benefícios dos

sido árduo e intenso para fazer a prova da melhor

Dois assuntos marcaram este inicio do ano

forma possível. Ainda neste sentido, a diretoria da

pela visibilidade nunca antes atingida nas redes

E o Congresso Brasileiro deste ano está ganhan-

SBEM publicou um comunicado sobre a divulga-

sociais. Com um alcance acima de 28.300 pes-

do corpo, com seus temas definidos e seus pales-

ção de cursos “preparatórios” para o TEEM. Ne-

soas, o posicionamento sobre “Modulação Hor-

trantes sendo convidados. Marquem na sua agenda

nhum destes cursos tem o apoio ou a chancela da

monal” foi extremamente bem recebido pelos

este compromisso: em agosto, acontece o CBAEM

SBEM e a sua realização não faz parte dos critérios

sócios da SBEM. Em uma linguagem simples e

2015 em Vitória. Um Congresso inesquecível está

para a realização da prova de Título de Especialista.
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O reconhecimento do trabalho de colegas

bre um tema polêmico e que incomoda muitos
endocrinologistas em todo o Brasil.

endocrinologistas também foi pauta nas redes

sócios da SBEM.

“A SBEM tem missão e tem valores. O nosso
compromisso é buscar cada um deles e cumprí-

sociais e faz parte desta edição da Folha da SBEM.

Por ter uma personalidade internacional do

No Brasil, o Dr. Ricardo Meirelles, ex-presidente
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Alexandre Hohl

foi marcada pela emoção e pelo reconhecimento

informações do uso inadequado de drogas com
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Prova do TEEM 2015: Falta Pouco
O

s inscritos para a prova do Título de Especialista em Endocrinologia e Metabologia 2015
(TEEM) devem ficar atentos às datas e informações impor tantes.
Como descrito no edital, divulgado
no site da SBEM, este ano, o exame acontecerá nos dias 23 e 24 de
maio. Diferente de anos anteriores,
a prova não será realizada durante o Congresso Nacional e sim em
data específica. O local escolhido
foi o auditório na Fecomercio, em
São Paulo.

A primeira etapa será realizada
no dia 23, às 14h, com questões
de múltipla escolha, e duração de
quatro horas. Serão 100 questões,
sendo eliminado o candidato que
não obtiver o número mínimo de 70
pontos.
O segundo exame será de interpretação de casos clínicos, e acontecerá no dia 24, às 8h30, com duas
horas e meia de duração. As questões
abordarão exames clínicos, hipóteses diagnósticas, testes laboratoriais,
diagnóstico por imagem e opções

terapêuticas. Será aprovado aquele
que tiver nota mínima de 60 pontos.
Como Chego no Local da Prova? – A Fecomercio, em São Paulo, fica localizada
na Rua Doutor Plínio Barreto, 285, no
bairro de Bela Vista. O local fica há 11km
do Aeroporto de Congonhas, e o trajeto
pode ser feito em aproximadamente 17
minutos, sem trânsito. É próximo à Avenida Paulista e ao MASP, ou seja, região
central da capital Paulista. Outro ponto de referência é Avenida 9 de Julho.
Programe-se para chegar com calma. c

Comissão Organizadora do TEEM
Presidente: Dr. Josivan Lima
Vice-presidente: Dr. Márcio Mancini
Membros: Dr. César Luiz Boguszewski, Dra. Marília
Martins Guimarães, Dra. Marise Lazaretti Castro, Dr.
Mauro Antônio Czepielewski, Dr. Renan Magalhães
Montenegro Júnior.
Orientações
Para auxiliar os inscritos, o presidente da Comissão
do TEEM, Dr. Josivan Lima, listou uma série de pontos
importantes e informações básicas sobre as mudanças em 2015.
Este ano, com as alterações ocorridas, haverá
menos tempo para estudo, porém a prova será mais
próxima do término das residências, facilitando a aplicação do aprendizado obtido recentemente. Outra
modificação é que a prova evitará questões que exijam simplesmente decorar informações e priorizará a
aplicação de dados aprendidos. Utilizaremos a taxonomia hierarquizada de Bloom para avaliar aprendizado, nos detendo mais na compreensão, aplicação e
análise de dados.
Para se chegar a um resultado positivo na prova,
alguns cuidados devem ser considerados nestas semanas finais de estudo:
• Crie uma rotina de estudo, programando horários
específicos e diários;

• Faça um programa com os assuntos que deverá
revisar ou aprofundar o conhecimento;
• Considere o tempo que ainda lhe resta até a data
da prova, para que não deixe de estudar nenhum
assunto importante;
• Faça questões de provas passadas, pois isso facilitará a memorização dos assuntos e lhe ajudará a
detectar padrões da prova;
• Durma e se alimente adequadamente, assegurando
maior aproveitamento do estudo;
• Estude mais aqueles assuntos que você tem mais
dificuldade, fazendo resumos e/ou mapas mentais
(diagramas) que irão facilitar a revisão quando a
data da prova se aproximar. Existem aplicativos
específicos para fazer os mapas mentais que facilitarão seu aprendizado;
• Comece o estudo com assuntos mais difíceis e que
você gosta menos, deixando aqueles assuntos
mais fáceis e que você gosta mais para o final do
dia, quando você, teoricamente, estiver um pouco
mais cansado.
Chegue com confiança no dia da prova, pois isto lhe
dará uma vantagem mental para o sucesso na obtenção do seu título de especialista. Boa sorte.
Dr. Josivan Lima
(Presidente da Comissão do TEEM)
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Novo AEM

E

stá circulando a nova edição
dos AE&M, que contem o editorial de despedida do Dr. Sergio
Dib e o de apresentação do novo
editor Dr. Marcello Bronstein. AISSNpu2359-3997
blicação está no site da publicação
-/www.aem-sbem.com/
issn 0004-2730

restrita, clique no item “confira as
anuidades”.
Feito este procedimento, o sócio
será levado até a “Página do Associado”, onde estará o item “Financeiro” e efetuará o pagamento. O
procedimento pode ser visualizado
através de uma animação em: www.
endocrino.org.br/anuidade2015.
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Pagamento da Anuidade

A

ssociados da SBEM devem
prestar atenção ao calendário, pois em 31 de maio encerra-se o
prazo para o pagamento, sem acréscimo, da anuidade 2015. O valor é de
R$455,56 e pode ser quitado através do sistema online PagSeguro.
O
56/7
link está disponível na Área Científica (restrita) do site da entidade. Vale
lembrar que o PagSeguro envia automaticamente a informação de quitação à SBEM Nacional, desta forma
não há necessidade que o associado
encaminhe o comprovante de pagamento à entidade.
É importante ressaltar que, com
a anuidade em dia, o sócio garante
valores diferenciados nos eventos
científicos com apoio da entidade,
como o CBAEM 2015, que acontece
em agosto. Além dos eventos presenciais, o associado tem a oportunidade de participar dos Webmeetings, ao vivo ou gravados; ter acesso liberado às Revistas Científicas
como Journal of Endocrinology and
Metabolism e Endocrine Reviews; e
receber os AEM - Archives of Endocrinology and Metabolism – e a Folha
da SBEM.
Para efetuar o pagamento da
anuidade é necessário que o associado esteja “logado” no site da
SBEM e depois de entrar na área
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o último dia 24 de março foi
realizado o primeiro Webmeeting da SBEM do ano. Estiveram à
frente da palestra online, o Dr. Sergio Setsuo Maeda, presidente do Departamento de Metabolismo Ósseo e
Mineral, e a Dra. Monique Nakayama
Ohe, falando sobre o tema: “Desordens da Paratireoide”. A Dra Monique
abordou os assuntos relacionados ao
“Hiperparatireoidismo Primário” e o
Dr. Sergio sobre os tópicos ligados ao
“Hipoparatireoidismo”.
De acordo com o Dr. Sergio Setsuo, foi importante discorrer sobre
uma questão como o hipoparatireoidismo, pois o assunto acaba sendo
esquecido. “O hipoparatireoidismo
é a hipofunção endócrina cujo tratamento não é feito rotineiramente
com o hormônio deficiente e, por
isto, é chamada a ‘doença esquecida’. Atualmente existe um interesse
da literatura médica quanto ao assunto, por causa da aprovação, pelo
FDA, do PTH1-84, para o tratamento
desta condição e novos conhecimentos quanto à fisiologia do fósforo”, declarou.
Para quem perdeu o evento ao
vivo, a palestra está disponível na
Área Científica do site da SBEM. É
necessário apenas que o associado
acesse com seu login e senha.

Credenciamento UniRio

E

m janeiro deste ano, a SBEM
aprovou o credenciamento

5

da Universidade UniRio, do Rio de
Janeiro. O Hospital Universitário
Gaffrée e Guinle, que pertence à
Instituição, disponibilizou duas vagas para residência. O local atende
pacientes endocrinológicos clínicos
e cirúrgicos, além de disponibilizar
leitos.
O Serviço de Endocrinologia é
responsável diretamente por oito
ambulatórios (2ª a 6ª pela manhã e
2ª, 4ª e 6ª a tarde) e conta com atendimento de Endocrinologia Pediátrica
em conjunto com a genética.

Departamento da SBEM:
Como Fazer Parte?

I

ntegrar um dos Departamentos
da SBEM é uma forma de fortalecer as subespecialidades e contribuir para o seu reconhecimento. Para participar basta que o associado solicite na sua inscrição à
SBEM Nacional e para o Departamento ao qual deseja fazer parte,
que é feita em um formulário próprio. É necessário anexar o curriculum vitae resumido, com destaque para as principais atividades
acadêmicas e profissionais do solicitante e estar com a anuidade
em dia.
Após este procedimento as solicitações serão analisadas pela diretoria de cada Departamento e a resposta enviada posteriormente.

Edital do CAAEP 2015

E

ncontra-se disponível no site
SBEM Nacional o edital para a
prova de obtenção do Certificado
de Área de Atuação em Endocrinologia Pediátrica (CAAEP) 2015. As
inscrições devem ser efetuadas até
o dia 17 de abril, na sede da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)
ou via Sedex. Os exames serão realizados no dia 2 de junho, em Natal,
no Rio Grande do Norte. c
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CBAEM 2015 Manterá a Tradição de
Programação Voltada para a Prática Clínica

E

ntrando em uma nova fase, o
próximo Congresso Brasileiro de Atualização em Endocrinologia e Metabologia começa a finalizar a grade de programação científica, com definições de convidados
e palestras. O CBAEM 2015 acontecerá de 11 a 14 de agosto deste ano,
no Centro de Convenções de Vitória
(ES), em um espaço com capacidade operacional para receber um bom
número de participantes.
À frente da organização estão os
doutores Albemar Roberts Harrigan,
presidente do Congresso, e João
Eduardo Nunes Salles, presidente da

Comissão Científica do evento e da
SBEM Nacional. Segundo o Dr. Albemar, a grade científica do CBAEM
tem uma tradição de ser voltada para
a aplicação clínica e, por isso, será
mantida e está recebendo os acertos
finais. “O objetivo é preparar os colegas congressistas para o dia a dia na
prática clínica. Além de incluir temas
de grande interesse dos endocrinologistas, queremos enriquecer a programação, ampliando o leque de informações dos mais variados temas da
nossa atuação”, afirmou o presidente.
O Dr. Albemar destaca o tema Endocrinologia do Exercício/Esporte

como um dos mais importantes da
grade de programação. “Queremos
destacar para os endocrinologistas
este assunto. Infelizmente, a realidade é que profissionais não médicos
estão prescrevendo hormônios e suplementos para atletas. Temos que
chamar essa responsabilidade para
nós. Nós somos os especialistas em
hormônios. Esta é uma que lutamos
há bastante tempo”, completou.
Sobre a definição dos temas nas
salas do Centro de Convenções, o
Dr. João Eduardo disse que estão
desenhando o mapa das palestras
de acordo com a procura que deter-

Detalhes da Programação Científica

C

omo informado pelo Dr. Albemar, a grade científica preliminar abordará todas as áreas da
endocrinologia. Para a programação pré-congresso, estão definidos dois workshops a serem realizados na tarde do dia 11 de agosto,
ambos com vagas limitadas, com
os temas “Ultrassonografia da Tireoide” e “Endocrinologia no Esporte”.
O Dr. João Eduardo, presidente da Comissão Científica, destaca
a obesidade como um dos temas
mais abordados durante o evento,
assim como o diabetes. Também
há espaço reservado para a discussão sobre os Desreguladores
Endócrinos. “Estamos montando
a programação de acordo com as
gestões dos Departamentos da
SBEM, levando em conta a experiência dos palestrantes e suas
publicações sobre o tema que será
apresentado”, afirmou.

A programação científica é formada por nove Conferências Plenárias, sendo três por dia e uma
delas com debate; nove Encontros
com o Professor; 15 Simpósios; 15
Mesas Redondas e seis Discussões
de Casos Clínicos. Estão confirmados, ainda, dois encontros no estilo
“O Ano em...”, ambos abordando
a obesidade, sendo um nacional e
outro internacional.
Além dos temas científicos, assim como nos últimos congressos
médicos, estão incluídos assuntos
como tecnologia e formação do
profissional. “Teremos uma parte
de tecnologia em DM1 e uma aula
de valorização do endocrinologista, nas quais o novo profissional
poderá descobrir os caminhos que
pode seguir e como contribuir para
a endocrinologia fora do seu consultório”, completou o presidente
da Comissão.
Confira, na listagem a seguir, al-

guns dos temas que fazem parte da
programação científica preliminar
do CBAEM:
• Adrenal – Pubarca Precoce:
Diagnóstico Diferencial e Manejo Clínico; Condução do Paciente com Câncer Adrenal; Fadiga
Adrenal: Existe ou é Mito?
• Diabetes – Atualização no
Diagnóstico e Tratamento do
Diabetes Gestacional; Tecnologias em Diabetes: o Presente e o
Futuro; Diabetes em Populações
especiais no Brasil; Diabetes no
Idoso; Diabetes Insípido: Armadilhas no Diagnóstico; Diabetes: Muito Além do “Tipo 1 e 2”;
Diabetes Mellitus 1: Indicação e
Manejo de Bomba de Infusão de
Insulina.
• Dislipidemia – Indicação de
Estatina: Baseado nos Diversos
Consensos.
• Endocrinologia Básica – Principais testes Genético-Molecula-
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minado tema teve no Congresso anterior. “Com a experiência do CBEM,
a equipe que organiza o evento está
fazendo um levantamento dos temas
mais requisitados, para que sejam
alocados no melhor espaço possível, possibilitando que os presentes
participem do maior número de atividades”, completou.
Sobre Vitória (ES) – Este será o primeiro evento oficial da SBEM Na-

res na Endocrinologia; Cariótipo:
Quando Pedir e Como Interpretar; Sequenciamento de Nova
Geração: o que Podemos Esperar para um Futuro Próximo.
• Endocrinologia Feminina e
Andrologia – Síndrome dos
Ovários Policísticos: o Passo
a Passo na Conduta; Falência
Ovariana; Aspectos Gerais e
Diagnóstico de Hipogonadismo
Masculino; O Papel do Endocrinologista no Transexualismo
(Disforia de Gênero).
• Endocrinologia Pediátrica –
Criança Nascida Pequena para
Idade Gestacional: Implicações
para o Endocrinologista; Obesidade Infanto-Juvenil: O Que Eu
Faço Funciona?; Reconhecendo as Síndromes genéticas na
Obesidade Infantil; Parâmetros
Clínicos na Obesidade Infantil.
• Metabolismo Ósseo e Mineral – Manejo do Hiperparatireoi-

cional a ser realizado na capital do
Espírito Santo. Até então, segundo
o Dr. Albemar, em Vitória foram realizados eventos da Regional e de
Departamentos da SBEM. “O Espírito Santo é um local muito especial
que os colegas endocrinologistas
tiveram poucas oportunidades de
conhecer. É rico de histórias e cultura, com temperaturas elevadas e
rápidas mudanças no clima, por ser
composta por muitas montanhas”,
afirmou o presidente.
Vitória é, na verdade, formada por
trecho no continente e somada a 33
ilhas, totalizando mais de 90 quilômetros quadrados. Dentre os pontos
turísticos estão o Centro Histórico,
com diversas atrações; a Basílica de
Santo Antônio; o Palácio Anchieta; a
Ilha do Boi; a Associação Paneleiras

dismo Primário Assintomático:
Novos Guidelines; Vitamina D
Baseada em Evidências; Osteoporose: O Que Fazer nos Indivíduos Jovens com Baixa Massa
Óssea?
• Neuroendocrinologia – Tumores Hipofisário & Gestação;
Como investigar Incidentalomas; Complicações do Tratamento Clínico dos Prolactinomas; Acromegalia em Câncer.
• Obesidade – “Cérebro de Obeso”: Como Funciona?; Demência e Obesidade: O Que Vem
Primeiro; O Controle do Peso
pelo Hipotálamo: O Que Devemos Saber; Obesidade e Asma;
Tratamento de Obesidade :
Atualizações; Cirurgias; Acompanhamento e tratamento da
criança obesa; Obesidade Infantil: Causas e Epidemia; Drogas
Anti-Obesidade: Benefícios e
Riscos; Demência e Obesidade.
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de Goiabeiras; e outros. A culinária
capixaba também é um forte atrativo local, com base nas atividades
pesqueiras e que mistura as culturas
europeias, indígenas e africanas. Os
conterrâneos afirmam ser imperdível experimentar a verdadeira Moqueca Capixaba, feita em panela de
barro.
Sobre o Centro de Convenções de
Vitória, o presidente do evento informa ser um ambiente amplo e localizado numa área nobre da cidade.
Possui várias opções de hotéis muito
próximos, o que facilita na locomoção dos congressistas, diminuindo o
tempo de deslocamento. Com arquitetura moderna e elegante, inspirada
nos grandes centros de convenções
do país e do mundo, possui salas de
40 a 2.000 lugares. c

• Tireoide – Disfunção Subclínica da Tireoide; Câncer de Tireoide; Bócio Multinodular.
Prazos: Inscrições e Trabalhos –
Dia 8 de maio é a data limite para
a entrega de trabalhos científicos
para o CBAEM 2015. Vale lembrar
que o autor principal deverá estar
inscrito no Congresso. Segundo a
organização, o resultado dos trabalhos aprovados será divulgado
no site do evento, em 26 de junho,
na área restrita do autor, no menu
“Meus Trabalhos”.
Aqueles que desejem se inscrever no evento têm até o dia 30 de
junho para garantir o último prazo
de desconto. Até esta data, os valores são: R$950, para sócios da
SBEM; R$1.350, para não sócios
ou inadimplentes; R$670, para residentes/pós-graduandos ou outros profissionais; e R$ 580, para
estudantes de graduação.
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PANORAMA INTERNACIONAL

Especial Endocrine Society

O

Congresso Anual da Endocrine Society – Endo 2015 - é
uma atividade que, normalmente,
já tem uma grande repercussão entre os endocrinologistas. Entretanto, a edição 2015, no início de março, foi diferente dos anos anteriores
para os brasileiros. Foi um evento
para mostrar o que se faz no Brasil.
Com tantas informações não muito
favoráveis no exterior sobre o país,
a presença brasileira resgatou uma
imagem importante de seriedade.
Os brasileiros presentes, ao final de
um dia especial, saíram orgulhosos
do que apresentaram no Congresso.
Um dos dias mais representativos por esse resgate de confiança
começou com a apresentação da
Dra. Valéria Guimarães, ex-presidente da SBEM Nacional e membro da
Comissão Internacional, feita pelo
Dr. Luiz Claudio, antecedendo à entrega de premiação. Na sequência, a
conferência da Dra. Ana Claudia Latrônico, em uma plenária, abordando a puberdade. Um dia para marcar
a presença brasileira na história dos
eventos da Endocrine Society.
Assim como esse momento especial, diversos especialistas da SBEM
integraram a programação científica, na apresentação de trabalhos,
palestras, coordenação de conferências e outras premiações especiais.
A Dra. Valéria Guimarães recebeu o “Outstanding Service Public
Award ”, concedido anualmente
pela direção da Endocrine Society,
O corpo de jurados que seleciona os
premiados, conta com alguns vencedores do Prêmio Nobel. A notícia ganhou repercussão nacional e a SBEM
prestou a homenagem à médica, no
Dia Internacional da Mulher, representando todas as endocrinologis-

tas brasileiras. Além de reportagens
em diversos veículos, a Dra. Valéria
recebeu, inclusive, ligação do Governador de Goiás, Marcone Perilo, parabenizando pelo reconhecimento
ao trabalho.
A sessão oficial de entrega do
prêmio foi feita pelo Dr. Luiz Claudio,
amigo de muitos anos, membro da
Comissão de Comunicação Social da
SBEM e ex-membro da Diretoria da
Nacional (2003/2004). Ele mencionou o tempo de trabalho, ações em
campanhas de esclarecimento sobre
tireoide e outras doenças endocrinológicas. “É uma honra apresentar a
vocês, a Dra. Valéria Guimarães”.
Em seu discurso, a Dra. Valéria
falou sobre o início do trabalho nas
campanhas de conscientização e
educação, mas afirmou que não poderia imaginar até onde o sonho chegaria. Ela mencionou a batalha no
Congresso Nacional. “Nós lutamos
muito quando sentimos que as questões políticas e econômicas estavam
sendo consideradas mais relevantes
do que as de Saúde Pública”. Outra
luta, lembrada pela endocrinologista
foi a do Plano Estratégico da OMS
para a Prevenção da Obesidade e o
controle de iodação do sal.
A ex-presidente da SBEM concorreu com especialistas que atuam
em saúde pública no Governo Barack Obama, com professores de
Harvard e com líderes de projetos
governamentais de diversos países.
Em entrevista, concedida ao jornal
Valor Econômico, ela foi questionada sobre receber um prêmio ligado à
Saúde Pública sem jamais ter se vinculado ao Sistema Público de Saúde. “Não é preciso estar no SUS para
fazer um serviço público extraordinário. Como cidadãos, identificados

Da esquerda para a direita: Dra. Nina Musolino, Dr. Marcelo
Bronstein, Dra. Valéria Guimarães, Dra. Ana Claudia Latrônco,
Dr. Alexande Hohl e Dra. Adriana Costa e Forti

Dr. Luiz Claudio Castro faz a apresentação da Dra. Valéria
Guimarães que está ao lado do presidente da Endocrine Society

os problemas, todos podem fazer”,
respondeu a médica.
Em um jantar para convidados, o
presidente da Endocrine Society, Dr.
Richard Santen, quebrou o protocolo, pediu a palavra e entregou uma
placa e um bilhete à médica. Os registros estão no canal da SBEM no
Youtube.
A Dra. Ana Cláudia foi a palestrante seguinte na programação do
Endocrine Society. Duas brasileiras
em evidência no evento, fazendo
com que o momento fosse do país.
O convite para participar de uma
conferência plenária partiu do presidente da Endocrine Society, Richard Santen, apoiado pela Comissão Científica do evento. Segundo
a médica, o presidente mencionou
a importância da crescente relação
com os brasileiros e pelo trabalho
desenvolvido no país.
“Apesar da tensão inicial diante
do desafio de falar para um grande
número de pessoas, fiquei muito
honrada e feliz com essa oportunidade maravilhosa. O convite também
coincide com a aquisição de novos
resultados originais na área do desenvolvimento puberal humano ge-
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rados pelo meu grupo de pesquisa
da Universidade de São Paulo nos
últimos três anos, que culminaram
com publicações científicas em revistas de alto impacto, tais como
The New England Journal of Medicine em 2013 e The Journal of Clinical
Endocrinology and Metabolism em
2014”, explicou a Dra. Ana Cláudia.
A Dra. Ana Claudia Latrônico
sentiu um impacto positivo entre os
participantes, principalmente entre
os brasileiros. “Um momento inesquecível na minha carreira.”
A endocrinologista foi a primeira
mulher brasileira a dar uma conferência em uma plenária no Congresso da Endocrine Society em 99 anos
de existência da entidade. Com o
tema New Players in the Regulation
of Human Puberty, ela apresentou
resultados de estudos de ponta, realizados no Brasil.
Muitos brasileiros presentes vibraram com as participações. Vale
mencionar que vários estavam na

dentro da programação científica
como Dr. Marcelo Bronstein e Dra.
Monica Gadelha, além de muitos
outros apresentando trabalhos. Os
jovens também ganharam espaço
entre as premiações. Dr. André Faria
recebeu o Early Investigators Award,
que é voltado a estudantes de Medicina em reconhecimento às realizações
científicas nas respectivas faixas etárias e etapas da vida. Para o Dr. André
é um incentivo especial na carreira.
“Dá mais fôlego de continuar no caminho do estudo, trabalho e dedicação para atingir meus objetivos pessoais e profissionais no futuro.”
Os brasileiros deixaram San Diego orgulhosos do que apresentaram
no Endo 2015. De ações voltadas ao
público à pesquisa de ponta foi possível mostrar que se faz ciência séria
no país. “Era evidente a sensação
de que saímos fortificados do Congresso. Um grande momento para
todos nós, brasileiros”, disse a Dra.
Valéria. c

Imprensa Internacional
e nas Mídias Sociais

U

ma das áreas com grande
atuação na Endocrine Society, durante o Congresso Anual, é o contato com a imprensa
local e internacional. As press
conferences – via webcasting -,
foram realizadas durante todos
os dias do evento em San Diego,
com transmissão em tempo real
para os jornalistas inscritos (a
equipe de reportagem da SBEM
acompanhou as coletivas). Na divulgação do Congresso, a Endocrine Society usou sua conta no
Twitter (@TheEndoSociety), inclusive divulgando informes que
foram publicados pela SBEM na
mesma rede social. Ainda foram
incluídas publicações de destaques do evento na fanpage e no
canal de vídeos, com diversas
entrevistas com especialistas. c

Destaques da Endocrine Society

R

ichard J. Santen, presidente da
Endocrine Society, destacou
alguns tópicos do evento de maior
impacto como a menopausa e a reposição hormonal; as mudanças no
relacionamento entre médicos e pacientes, em um novo momento da
comunicação; e tratamentos individualizados. O investimento em jovens endocrinologistas, que faz parte de uma estratégia da atual presidência da entidade americana, fez
com que fossem programados encontros com experts para discussão
de casos. “São os pacientes que serão beneficiados,” disse o Dr. Santen.
Em uma série de reportagens,
diversos especialistas analisaram
documentos apresentados durante
o evento como o New Menopause
Clinical Practice Guidelines, Adrenal

Insufficiency - Clinical Practice Guideline e Adrenal Insufficiency - Clinical Practice Guideline. Os conteúdos
estão disponíveis na conta da WebsEdgeHealth no Youtube.
Mais uma vez, um espaço significativo foi dado aos debates sobre
os efeitos dos disruptores endócrinos. Em uma das pesquisas, em ratos, foram apresentados efeitos hereditários como o aumento do peso
corporal, mas apenas em descendentes de fêmeas, e não os machos
expostos, no útero, informou uma
das autoras, Dra. Andrea Gore, professora da Universidade do Texas,
em Austin. “Estes produtos químicos de desregulação endócrina afetam o cérebro em desenvolvimento
de forma diferente em homens e mulheres”, disse Gore.
Os gastos que envolvem as con-

sequências da exposição humana
aos disruptores impressionaram.
São cerca de € 150-260.000.000.000
por ano. Uma série de estudos com
o tema será publicados no Journal
of Clinical Endocrinology and Metabolism.
Outros tópicos, também, tiveram
repercussão como lançamentos de
medicamentos na área de andrologia,
como o da testosterona nasal gel, ministrada em três doses diárias; e em
obesidade, com os resultados com a
liraglutida que podem ajudar no tratamento do sobrepeso e obesidade.
Em relação à tireoide, foi mencionada a ligação do câncer de mama
e o risco do câncer de tireoide; e
uma pesquisa curiosa que citou um
cachorro treinado para detectar a
doença em amostra de urina dos
pacientes. c
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Site da SBEM: 18 Milhões de Cliques
E

m março de 2015 o site da SBEM
atingiu a marca de 18 milhões
de pageviews. Para avaliar esse crescimento, a Comissão de Comunicação Social (CCS) e a equipe de trabalho do site reuniram alguns dados,
extraídos do Google Analytics - serviço que permite acompanhar a visitação -, onde mostra que, apenas em
2014, o site da SBEM teve 5.800.000
páginas visitadas (pageviews), e
acessado por mais de 3.600.000 pessoas. O portal é um dos principais
meios de comunicação entre a entidade, associados, imprensa e público leigo. Criado em 2003, ele permanece em constante crescimento,
quando se fala em acessos, e em
2014 não foi diferente.
No ano passado, a série “10 Coisas que Você Precisa Saber” perma-

neceu entre as páginas mais procuradas pelos internautas. Entre as dez
mais lidas, cinco estão relacionadas
à série, sendo a primeira, as “10 Coisas Sobre Tireoide”, com quase 600
mil pageviews, ou seja, 10% do total
visualizado no ano passado. Além de
tireoide, outros itens da série como
hipotireoidismo, cirurgia bariátrica,
anabolizantes e crescimento e GH
também estão entre os mais acessados, representando 25% do total das
páginas vistas.
Outro número bastante significativo, e que cresce cada vez mais,
está relacionado às visitas via dispositivos móveis, ou seja, através
de smartphones e tablets. Em 2014,
foram 1.500.000 acessos, totalizando 35.60% do total de visitas ao site.
O número é 240% maior do que o

ano anterior, já que em 2013 foram
registradas 440 mil visitas por dispositivos móveis. c

Comparação com 2013

O

número de acessos e visualizações de página no
site da SBEM, em 2014, foi significativo e, comparando com
2013, é possível perceber esse
crescimento.
• Visitas: 2014 – 4.211.138 /
2013 – 2.374.294 (+77.36%)
• Usuários (pessoas que acessam o site): 2014 – 3.604.928
/ 2013 – 1.991.811 (+80,99%)
• Visualizações de Página:
2014 – 5.803.158 / 2013 –
3.706-957 (+56.55%)

e-book “Diabetes na Prática Clínica”
P

rofissionais de saúde têm mais
uma ferramenta atualizada online sobre o tratamento do diabetes. O
novo projeto foi lançado, em fevereiro deste ano, pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), com o apoio da
SBEM. O e-book “Diabetes na Prática
Clínica”, edição 2.0-2015, foi produzido
com a participação de 60 especialistas
brasileiros, que se dedicaram durante
um ano para a atualização de todo o
conteúdo. O editor-chefe da publicação é o Dr. Marcos Tambascia; o editor associado é o Dr. Walter Minicucci,
presidente da SBD; e a coordenação
geral foi feita pelo Dr. Augusto Pimazoni-Neto.
A publicação digital é composta

por quatro módulos: (1) Diagnóstico,
Epidemiologia e Fisiopatologia do
Diabetes; (2) Complicações do Diabetes e Principais Comorbidades; (3)
Abordagens Educacionais e de Alteração no Estilo de Vida; e (4) Abordagens Farmacológicas e Cirúrgicas.
Este projeto de educação continuada online tem, de acordo com o
Dr. Walter Minicucci, informações
que ficarão sempre atualizadas. À

medida que novas pesquisas sejam
desenvolvidas, o livro digital será
atualizado. A linguagem utilizada no
e-book é clara, simples, precisa e de
fácil compreensão, segundo seus
coordenadores.
O e-book foi produzido com a
finalidade de fornecer informações
médicas de qualidade e atuais para
os mais variados profissionais de
saúde, e envolvidos com o tratamento de pessoas com diabetes. O
acesso é aberto a profissionais de
saúde e estudantes, mediante apenas login e senha no site da SBD, por
decisão da diretoria da SBD. Para ler
seu conteúdo, acesse: ebook.diabetes.org.br. c
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Anderson Silva versus
Drastonolona e a Androsterona
N
este começo de 2015, um dos
assuntos mais comentados,
relacionados ao esporte brasileiro
e mundial, foi o retorno de Anderson Silva ao Ultimate Fighting Championship (UFC) e ao fato de o lutador
ter sido reprovado no teste antidoping, pouco tempo antes da luta contra o americano Nick Diaz.
Foram encontrados no organismo do brasileiro a Drastonolona e a
Androsterona. O assunto tomou conta, rapidamente, das redes sociais e
dos veículos de comunicação. Começaram a chegar solicitações dos
jornalistas e do público, para entender melhor o que aconteceu. Para esclarecer a questão, a SBEM publicou
em seu site uma reportagem para
explicar o que são as substâncias e
suas funções no corpo humano. As
informações foram divulgadas através de boletim eletrônico para cerca
de 10 mil assinantes, entre associados e público, além da publicação na
fanpage (vejam os números no box
nesta página)
O presidente da Sociedade, Dr.
Alexandre Hohl, explicou na matéria
que a Drastonolona é um derivado
sintético da di-hidrotestosterona,
ligado fortemente ao receptor androgênico (AR) e tem atividade anti-estrogênica. “Existem estudos do
seu uso no tratamento do câncer de
mama, mas atualmente não é utilizado com este fim terapêutico. Por ser
um derivado da testosterona, tem uso
ilegal como uma droga anabolizante.
Apresenta um efeito de queima de
gordura, sendo moderadamente androgênico e anabólico, o que produz
os ‘efeitos estéticos’. A drastonolona
não aromatiza e assim evita o aparecimento de ginecomastia”.

Veja os números da matéria que o site da SBEM publicou quando o
caso de doping de Anderson Silva veio à tona, no início de fevereiro. O
assunto foi bastante procurado pelos internautas, tanto no site, quanto
nas redes sociais da entidade.
• Facebook
33.600 pessoas alcançadas
160 curtidas
154 compartilhamentos
• Site da SBEM
+8.500 visualizações de páginas em 20 dias de publicação.
Entre as 10 matérias mais lidas no site em fevereiro

Nas informações divulgadas, o
Dr. Alexandre procurou detalhar as
funções e o funcionamento da Androsterona. “O hormônio DHEA (de
hidro epi androsterona) é precursor
da androstenediona e do androstenediol, ambos precursores da testosterona. Os androgênios são produzidos no homem basicamente nos
testículos. Menos de 1% é produzido
nas glândulas adrenais. Na mulher,
essa produção é dividida (50%) entre
os ovários e as adrenais. A androsterona, na forma de DHEA, é produzida
no corpo humano. Já a drastonolona, por ser sintética, não é produzida
pelo organismo”.
O presidente da entidade explicou
que as duas substâncias são usadas
em altas doses nos “ciclos de anabolizantes”. “Como a androsterona tem
uma meia-vida curta, as aplicações
acabam sendo frequentes. Além de
homens que buscam o efeito anabolizante, mulheres também usam
essa droga. Porém, geralmente em
doses menores, mas com o comum
risco de virilização”.
Os anabolizantes têm sido assunto recorrente na imprensa e
mídias sociais, por isso, os esclare-

cimentos feitos foram de encontro
a uma necessidade de informação,
não só do público, mas de diversos profissionais de saúde. Entre as
colocações, o presidente da SBEM
explicou sobre o uso relacionado
à melhoria do desempenho físico. Segundo Dr. Alexandre, isso
significa que o rendimento de um
atleta pode ser artificialmente otimizado. “A busca estética baseia-se na diminuição de massa gorda
e aumento de massa magra. Todo
esse efeito dependerá do tipo de
anabolizantes, da dose usada, do
tempo de uso e da intensidade de
cada atividade física realizada concomitantemente”.
De acordo com o presidente da
entidade, a droga pode permanecer
no organismo mesmo alguns dias
depois da última aplicação e suas
consequências podem durar semanas e até meses. Além de comentar
o efeito, o endocrinologista explicou
sobre as formulações mais comuns
e que no mercado ilegal encontra-se de tudo formulação mais comum
são as injetáveis, mas, no mercado
ilegal, são encontrados de todos os
tipos. c
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FLASHES

Tecnologia em Diabetes

Salvador recebe LATS

A

A

cidade de São Paulo recebeu, nos dias 12, 13 e 14 de março, o Simpósio Internacional de Tecnologia em Diabetes (SITEC). O evento, promovido pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), recebeu mais de 500
participantes que conheceram novos equipamentos e refletiram sobre o impacto das novas tecnologias no tratamento do diabetes. A coordenação foi
feita pelo Dr. Walter Minicucci, presidente da SBD, e pelos doutores Marcio
Krakauer, André Vianna, Denise Reis Franco, Mauro Scharf e Luis Eduardo
Calliari. O evento contou com sete convidados internacionais e seis nacionais. c

Jornada Teórico-Prática
M

ais uma edição da Jornada Teórico-Prática de Endocrinologia Pediátrica aconteceu no Rio de Janeiro, no dia 11
de abril. O evento vem sendo realizado, anualmente, pelo Departamento de Endocrinologia Pediátri-

Congresso
da ABRASSO

O

6º Congresso Brasileiro de
Densitometria Osteoporose e
Osteometabolismo (Bradoo) acontece de 18 a 20 de abril em Curitiba
(PR). A atividade científica, que tem
como presidente o Dr. Sebastião Cezar Radominski, conta com a participação dos doutores Vera Sjznfeld,
Marise Lazaretti Castro, Victoria Borba, Almir Urbanetz, Carolina Kulak,
Marília Gameiro Silva, Jaime Kulak,
e Rosana Bento Radominski na composição da Comissão Organizadora.
A programação científica apresenta temas como avanços na área clínica, “hot topics” de pesquisas, novos
recursos e aplicações da densitometria óssea, que terão destaque especial durante todo o evento. Mais informações em www.6bradoo.com.br. c

ca da SBEM e com apoio da SBEM
Rio de Janeiro. Foi coordenada
pelos doutores Claudia Braga, Maria Alice Neves Bordallo, Marilia
Martins Guimarães, Paulo Ferrez
Collett- Solberg, Renato Torrini e
Vera Leal. c

COPEM 2015
O

tradicional evento da Regional
SBEM São Paulo terá sua 11ª
edição entre os dias 14 e 16 de maio.
O Congresso Paulista de Endocrinologia e Metabologia (COPEM) tem o Dr.
Evandro Portes como coordenador e
acontecerá no Centro de Convenções
Frei Caneca, no centro da capital.
Quatro especialistas internacionais e 86 nacionais compõem a lista
de palestrantes convidados. Para se
inscrever, basta entrar no site www.
copem2015.com.br e seguir os passos indicados. Até 27 de abril, as taxas são de: R$660 para sócios SBEM,
SBD e ABESO; R$890 para não sócios; R$100 para acadêmicos de graduação (com comprovação); R$375
para residentes e pós-graduandos.
As atividades pré-congresso possuem taxa de inscrição separada. c

cidade de Salvador (BA) sediou o “Lats Update Symposium” entre os dias 19 e 21 de março.
Organizado pela Sociedade Latinoamericana de Tireoide (LATS), o evento foi presidido pela Dra. Ana Maria
Masini-Repiso e teve o Dr. Helton Estrela Ramos como responsável pela
Comissão Organizadora Local. A
programação científica ficou a cargo
da presidência da Dra. Denise Pires
de Carvalho e entre os palestrantes,
a Dra. Gisah Amaral Carvalho, presidente do Departamento de Tireoide
da SBEM. Foram cerca de 60 palestrantes brasileiros, integrando a grade científica do Simpósio. c

Congresso da ABESO

N

os dias 30 de abril, 1 e 2 de maio
será realizado o Congresso
Brasileiro de Obesidade e Síndrome
e Metabólica, promovido pela Associação Brasileira para o Estudo da
Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO). Esta será a décima sexta edição do evento de atualização
científica focado em temas como as
mudanças no estilo de vida, cirurgias
bariátricas e tratamentos.
O evento tem como organizadores, os doutores Alexander Benchimol (presidente do congresso), Ricardo Meireles (presidente da comissão organizadora), Walmir Coutinho
(presidente da comissão cientifica),
Amélio Godoy-Matos (presidente da
comissão social) e Maria Edna Melo
e Mario Carra (comissão executiva).
Os prazos para submissão de
trabalhos, bem como o período de
inscrições com desconto estão encerrados. A programação científica
está disponível no site www.obesidade2015.com.br. c
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Endocrinologia EndoRecife e COLAEN
Pediátrica
Acontecem em Maio
“D

a Atualização à Transição”
é o tema do 11º Congresso Brasileiro Pediátrico de Endocrinologia e Metabologia (Cobrapem
2015), que acontecerá de 3 a 6 de junho, em Natal (RN). O Congresso tem
o Dr. Ricardo Fernando Arrais como
presidente e para o primeiro dia, está
programado um painel que discutirá
as perspectivas de carreira dos profissionais e o momento atual da endocrinologia pediátrica. A programação completa pode ser conferida no
site www.cobrapem2015.com.br.
Até o dia 30 de maio, as inscrições custam: Médicos associados
SBP/SBEM R$800; Não associados
ou não quites R$1.150; Médicos Pós-Graduandos Associados R$ 600;
Não associados R$950; Residentes
inscritos no PMR (Projeto Médico
Residente) da SBP R$460; Residentes não inscritos R$560; Estudantes
de graduação inscritos na Liga SBP
R$230; Estudantes de graduação
R $280; Outros profissionais não
prescritores R$520. c

Endocrinologia
no Sul
S

anta Catarina receberá o
Congresso Catarinense de
Endocrinologia, realizado pela
SBEM Santa Catarina, nos dias
3 e 4 de julho, no Hotel Majestic.
O evento é coordenado pelo endocrinologista Dr. Dalisbor Marcelo Weber Silva. As inscrições
estão abertas e devem ser feitas
diretamente com a Regional. c

P

orto de Galinhas receberá
a 18ª edição do EndoRecife entre os dias 20 a 23 de maio.
Esse ano o evento será realizado
em conjunto com o Congresso Latinoamericano de Endocrinologia
(COLAEN), sendo presidido pelos
doutores Ruy Lyra e Maria Amazonas.
Estão confirmados diversos
simpósios institucionais em parceria com a Endocrine Society,
International Society of Endocrinology, Associação Latinoamericana de Diabetes, Sociedade
Brasileira de Diabetes, Sociedade
Latinoamericana de Tireoide e de
Obesidade, entre outras. Segundo
os organizadores, tais simpósios

foram pensados para ampliar o
debate científico, com aspectos
funcionais para a prática médica.
Dez convidados estão confirmados. São eles: Aart van der
Lely (Holanda); Bart Clake (EUA);
Bryan McIver (EUA); Dennis M.
Styne (EUA); Elizabeth Pearce
(EUA); Gudmundur Johannson
(Suécia); Jane E. B. Reusch (EUA);
Janet Schlechte (EUA); Julio Rosenstock (EUA) e Marc-Andre Cornier (EUA).
As inscrições são feitas pelo
site da SBEM Regional PE (www.
endocrinologiape.com.br) e os valores com desconto vão até 30 de
abril. A data limite para envio de
temas livres encerrou em março. c

Atualização
Sétima Edição em Diabetes
do EndoRio
P
O
EndoRio tem data e local
marcado para este ano.
A 7ª edição do evento acontecerá nos dias 28 e 29 de agosto de 2015, no Windsor Atlântica Hotel, em Copacabana (RJ).
A Dra. Flávia Lúcia Conceição,
presidente da SBEM Rio de Janeiro, organizadora do evento,
também é a responsável pela
coordenação geral da atividade. Os informes serão divulgados no site da Regional no www.
sbemrj.org.br. c

orto Alegre, RS, receberá a vigésima edição do Congresso
da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), o Diabetes 2015. O evento
está programado para os dias 11, 12 e
13 de novembro e tem o Dr. Balduíno
Tschiedel como presidente.
A inscrição está disponível no site
do evento www.diabetes2015.com.br
e os valores são: R$675 para médicos
sócios SBD, ABESO e SBEM; R$960
para médicos não sócios; R$480 para
outros profissionais sócios: SBD e
ABESO; R$675 para outros profissionais não sócios; R$500 para residente
e pós-graduandos e R$350 para acadêmicos de graduação. Essas taxas
são válidas até o dia 2 de junho. c
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REPORTAGEM

Jubileu de Prata à Frente do IEDE
O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Jayme Rodrigues, do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione, prestou uma
homenagem, dia 12 de março, ao Dr.
Ricardo Meirelles, em comemoração
ao seu Jubileu de Prata na Direção
do IEDE. O presidente da Comissão
de Comunicação Social da SBEM (da
qual faz parte há mais de 10 anos)
e ex-presidente da SBEM Nacional
está à frente do Instituto há 25 anos.
A presidente do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Jayme Rodrigues, Dra. Carmen Reginal Leal,
foi responsável por comandar a cerimônia. A médica abriu a solenidade
convidando o Dr. Alexandre Hohl,
atual presidente da SBEM Nacional;
Dr. Daniel Rosa, diretor administrativo da Fundação Saúde; Dr.Pablo
Vazquez, presidente do Conselho
Regional de Medicina do Rio de Janeiro; Dr. Gutemberg Leão, diretor
de Instituto de Genecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro; e Valéria Mol, Subsecretária de
Unidades Próprias da Secretaria de
Saúde, representante do Secretário de Saúde do Rio de Janeiro para

Drs. Ricardo Mweirelles e Alexandre Hohl

compor a mesa.
Dr. Alexandre comentou sobre
o período que Dr. Ricardo presidiu
Sociedade. “Ele foi o primeiro presidente eleito por voto direto na gestão de 2009/2010. Fez uma gestão
ímpar e divisora de águas”. Além
disso, o presidente da SBEM Nacional, falou sobre a sua admiração
pelo que o Dr. Ricardo fez pelo IEDE.
“Vinte e cinco anos à frente de um
Instituto é para ser extremamente

comemorado, admirado e ventilado
aos quatro cantos. Que existam mais
‘Ricardos Meirelles’ pelo Brasil, para
que possamos nos inspirar”.
Foram feitas apresentações em
vídeo e fotos, relembrando a trajetória do Dr. Ricardo. Na comemoração,
estavam presentes a filha, Tatiana
Meirelles, e a esposa, Valéria Paiva.
Ambas fizeram suas homenagens,
inclusive com uma divertida mensagem de seus netos em vídeo.
Dr. Ricardo Meirelles falou sobre
a emoção de ver tantos amigos reunidos em uma ocasião muito especial em sua vida. “Ver todo esse grupo do IEDE, neste auditório lotado; o
carinho das pessoas; as fotografias,
que trouxeram tantas recordações;
as homenagens dos meus familiares
...foi muito emocionante. O Instituto
é minha segunda casa. Estou aqui
desde antes de me formar, e é aqui
que eu quero ficar até meus últimos
dias.” Para conferir a declaração
que o Dr. Ricardo deu para a Equipe
de Reportagem da Folha da SBEM,
acesse o canal de vídeos da entidade no Youtube: www.youtube.com/
sbemnac. c

Memória da Folha da SBEM
C
omo divulgado na edição 100 da Folha da SBEM e
no estande no Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia, em Curitiba, o jornal surgiu durante
a gestão do Dr. Antonio Rodrigues Ferreira (Regional Minas Gerais). Infelizmente, ele não pode comparecer ao
evento, mas a Dra. Maria Regina Calsolari o representou,
relatando a homenagem feita na ocasião.
Muito feliz com a lembrança, o Dr. Antonio retribuiu
o carinho, enviando para a Nacional uma encadernação
que fez em 1994, ao deixar a presidência da entidade.
O volume contem todas as edições nos dois primeiros anos do jornal. O material ficará para o acervo da
SBEM, que fica na sede no Rio de Janeiro. c

FUTUROS ENCONTROS

Abril 2015
7ª Jornada Teórico-Prática de
Endocrinologia Pediátrica
▪▪ Data: 11 de abril
▪▪ Local: Hotel Windsor Flórida - R. Ferreira
Viana,75 - Flamengo, Rio de Janeiro
▪▪ Informações: Departamento de Endocrinologia
Pediátrica da SBEM – (21) 2579-0312

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

7º EndoRio
▪▪ Data: 28 e 29
▪▪ Local: Windsor Atlântica Hotel, Copacabana,
RJ
▪▪ Informações: www.sbemrj.org.br

Junho 2015

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

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

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

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

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

Maio 2015

Congresso Catarinense de Endocrinologia
e Metabologia
▪▪ Data: 3 e 4 de julho
▪▪ Local: Hotel Majestic, Florianópolis, SC
▪▪ Informações: www.sbemsc.org.br

COPEM 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

Julho 2015

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

Setembro

Outubro
54th European Society for Paediatric
Endocrinology Annual Meeting
▪▪ Data: 1 a 3
▪▪ Local: Barcelona, Espanha
▪▪ Informações: www.eurospe.org
XVII Congresso SBCBM
▪▪ Data: 20 a 23
▪▪ Local: Hangar Centro de Convenções, Belém,
PA
▪▪ Informações: www.sbcbm2015.com.br / (51)
3086-9100

Novembro 2015
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

