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CBAEM em
Vitória
m O evento mais importante da
SBEM em 2015, tanto no ponto
de vista científico quanto administrativo, acontece em Vitória.
Um trabalho em conjunto entre
a Nacional e a Regional Espírito
Santo. Veja os detalhes da programação científica, reuniões
administrativas e as opiniões dos
doutores Alexandre Hohl, presidente da SBEM; João Eduardo
Salles, presidente da Comissão
Científica da SBEM e do CBAEM;
e Albermar Harrigan, presidente
do Congresso. (páginas 8 e 9)
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Prêmios AE&M
m O editor-chefe da Revista Científica da SBEM – AE&M – Dr. Marcello
Delano Bronstein, fará a entrega dos melhores trabalhos de 2014, durante o
CBAEM. A cerimônia acontecerá na abertura do evento, no dia 12 de agosto,
às 8h. (página 7)

Aplicativo do Ebook de Diabetes
m Um trabalho de parceria entre a SBEM e a SBD possibilitou a liberação
do aplicativo para dispositivos móveis do Diabetes Ebook para os associados da SBEM. O app está disponível para download em Android e IOS e é
gratuito para sócios em dia. (página 10)

Comunicados Oficiais
m Entenda a dinâmica de publicação de comunicados oficiais da SBEM
Nacional nos sites, redes sociais e jornal. A proposta principal é passar para
os associados, sempre em primeira mão, informes importantes da entidade
(página 7)
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Atividades no Blog da SBEM

O

Blog Científico da SBEM –
www.blog.endocrinologia.org.br –
é um espaço destinado à Comissão
de Valorização de Novas Lideranças.
O conteúdo levanta debates sobre
artigos publicados, tanto nacionais
quanto internacionais.
A iniciativa foi inédita e surgiu em
maio de 2010, quando foi publicado
um artigo sobre Carcinoma Diferenciado de Tireoide, de autoria dos
doutores Laura S. Ward, Ana Luiza
Maia, Mario Vaisman, Léa Z Maciel.
São pouquíssimos blogs no país
com conteúdo de debate científico.
Para evitar que o Blog seja usado
como espaço para dúvidas do público, foi definido no Código de Ética
da publicação, que comentários não

científicos não serão aprovados.
Desta forma, fica caracterizado o
debate científico com temas relacionados a endocrinologia. São permitidos comentários de profissionais de
saúde. O público leigo que poderá,
somente, acompanhar os debates,
mas sem participar efetivamente.
Também não são aceitos: comentários ofensivos; comentários que
tenham a intenção de fazer publicidade de qualquer produto; quaisquer comentários de teor impróprio;
e solicitação de orientações médicas
quanto a tratamento e/ou diagnóstico, conforme legislação vigente.
Depois de um período sem atualização, o blog volta a receber conteúdo para debate e a SBEM estimula os

jovens endocrinologistas a participarem com opiniões e comentários.
O mais recente artigo é sobre Desfechos da Gravidez Após Cirurgia
Bariátrica – Outcomes of Pregnancy
After Bariatric Surgery, da Dra. Cristina Schreiber. c

Parceria SBEM e Medcenter

P

arcerias são sempre bem-vindas e necessárias. Por isso,
pensando na excelência do serviço e na qualificação dos profissionais, a SBEM anunciou um novo
trabalho em conjunto. Trata-se da
parceria com o Medcenter, portal
médico gratuito, líder na América Latina, que divulga notícias de
cunho científico direcionadas aos
médicos e profissionais de saúde.
O site – que atende mais de 400
mil profissionais e é disponibilizado em português e espanhol - será
mais um instrumento de divulgação dos eventos e trabalhos dos associados à SBEM.
E como será essa parceria?
Quem esclareceu essa questão
foi a Gerente de Relacionamentos
e Audiência do Medcenter, Anete
Ortiz. Segundo ela, o acordo será

baseado em benefícios mútuos,
sendo que cada instituição oferecerá, através de compartilhamento
de informações, com o intuito de
ampliar sua propagação e alcance. A gerente ainda explicou que o
acordo não tem fins lucrativos.
Ao longo desta parceria, várias atividades de divulgação em
conjunto serão realizadas pelas
instituições, informou a representante da Medcenter. De acordo
com Anete Ortiz, estão planejados
intercâmbios de banners nos portais das duas entidades; divulgação de eventos da SBEM; inclusão
de links para cobertura de eventos,
entrevistas e artigos com profissionais da instituição; e informações
sobre as atividades e propagação
dos conteúdos científicos.
Anete Ortiz enfatizou ainda que

a integração entre as duas entidades trará benefícios importantes
para os profissionais que participam das duas comunidades. Segundo ela, a relação proporcionará
a difusão do conhecimento, principalmente na aplicação prática
do atendimento à população em
geral, além de estimular o profissional a buscar o enriquecimento
de suas experiências. Outro ponto
importante destacado pela representante da Medcenter é o fato de
aproximar profissionais que se encontram fora dos centros de produção acadêmico dos conteúdos
produzidos pelas ações da SBEM.
É a oportunidade de ampliar a informação para essas pessoas,
convertendo o resultado da produção acadêmica à prática clínica
comum, finalizou c
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Caro (a) colega!

N

este mês, realizaremos o Congresso Brasileiro de Atualização em Endocrinologia e Metabologia (CBAEM 2015).
Este é o principal evento científico da SBEM neste ano. Durante o
congresso, acontecem as principais
reuniões que definem o futuro da
nossa Sociedade: reuniões de departamentos e de comissões, Conselho Deliberativo, e, principalmente,
a Assembleia Geral Ordinária (AGO)
da entidade. A participação dos sócios quites na AGO é fundamental.
Sob coordenação do Dr. João
Eduardo Salles, presidente da Comissão Científica da SBEM, um
cuidadoso programa científico foi
elaborado focando na parte clínica,
no dia-a-dia do médico endocrinologista. Os principais pesquisadores e professores da Endocrinologia
e Metabologia do Brasil abordarão
temas meticulosamente escolhidos
na nossa especialidade médica. Vindo diretamente dos Estados Unidos
da América, o Dr. Hossein Gharib é
reconhecido internacionalmente e
suas apresentações abordarão sobre tireoidopatias.
A capital do Espírito Santo fica

numa região privilegiada, facilitando a chegada aérea dos participantes de diferentes regiões do nosso
país. O Centro de Convenções de
Vitória possui uma excelente localização que, aliada à qualidade dos
espaços e serviços, facilitará o acesso e circulação dos congressistas. O
Dr. Albermar Harrigan, presidente do
CBAEM 2015, e todos os colegas de
Vitória trabalharam bastante e receberão de braços abertos os colegas
de todo Brasil.
A cerimônia de abertura é o
momento solene do congresso e
a participação dos congressistas é
essencial. Ela ocorrerá na manhã do
dia 12 de agosto e terá a importante
entrega dos títulos de sócios honorários da SBEM e dos dois trabalhos
premiados na nossa revista científica, os Archives of Endocrinology and
Metabolism (AE&M).
O CBAEM existe para fazer e mostrar ciência, aprimorar conhecimentos, estreitar relações profissionais,
rever e fazer amigos. Vitória está
pronta para receber você. A diretoria
da SBEM Nacional, a comissão executiva e a comissão científica trabalharam arduamente para o sucesso
do evento. Aproveitem o maior evento da Endocrinologia e Metabologia

SOCIEDADE BRASILEIRA DE
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CBAEM existe para fazer e mostrar ciência, aprimorar
conhecimentos e estreitar relações profissionais

do país em 2015.
“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
Alexandre Hohl

Presidente da Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Metabologia (SBEM)
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Acreditação de Escolas Médicas
“O novo modelo promove
S
aeme – Sistema de Acreditação
de Escolas Médicas. Esse é o
nome do novo sistema de avaliação
dos cursos de Medicina no país, que
foi idealizado pelo Conselho Federal
de Medicina e pela Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM).
Ele é um instrumento de avaliação
totalmente independente dos Governos Federais, Estaduais e Municipais
e foi criado na esfera da Comissão
Independente de Avaliação de Escolas Médicas. Sua implementação
está prevista para daqui a três anos,
segundo a Assessoria de Imprensa
do Conselho Federal de Medicina.
Tem como coordenadores os professores da Faculdade de Medicina
de São Paulo (FMUSP), Milton de Arruda Martins e Patricia Zen Tempski.
De acordo com o Conselho Federal de Medicina, o objetivo do Saeme
é contribuir para o aperfeiçoamento
do ensino médico no Brasil, apontando instituições que estão dentro
dos padrões exigidos e buscando
estimular aquelas que ainda não se
aperfeiçoaram. Além disso, os idealizadores do projeto informaram que
o novo modelo promove uma maior
participação da comunidade científica e da sociedade em prol do desenvolvimento de uma visão crítica
sobre a qualidade do ensino médico
no país.
A ideia do projeto é atingir – já no
primeiro ano - 20 instituições, públicas e privadas, vindas de diversas
regiões com métodos de ensino e
tempos de existência distintos. A
participação é voluntária. Porém,
segundo os organizadores, apenas
cursos que atendem requisitos para
a formação de Escolas Médicas podem se inscrever e serão acreditados. Esse é o reconhecimento formal
da qualidade dos serviços oferecidos
pela instituição, tendo como base

uma maior participação

da comunidade científica
e da sociedade em prol do
desenvolvimento de uma visão
crítica sobre a qualidade do
ensino médico no país”.
uma avaliação padronizada por um
organismo independente que comprove que o curso tem competência
para realizar seu papel com eficácia
e de forma segura.
Mas, reformulações como essas
do Saeme, que buscam a melhoria
das Escolas Médicas, não são novidades. Segundo a Dra. Ruth Clapauch, presidente da Comissão de Educação Médica Continuada da SBEM,
atualmente existem dois modelos
para desenvolver o currículo médico. A médica esclareceu que há um
modelo tradicional, baseado em disciplinas fechadas (Bioquímica, Biofísica, as especialidades – a Endocrinologia se insere dentro da Clínica
Médica - especialidades Cirúrgicas,
Pediátricas, Ginecológicas e etc.), e
um modelo baseado em problemas.
“São casos clínicos colocados para
os alunos em que várias dessas disciplinas se inserem simultaneamente na tentativa de resolver aquele
caso clínico. É um modelo ainda
novo, que não foi testado ou aplicado de uma forma mais abrangente.
A maioria ainda possui o formato
antigo das disciplinas, e não se sabe
ainda se vai funcionar porque não é
simplesmente importar um modelo
estrangeiro para ver se aplica aqui”,
explicou.
Dra. Ruth enfatizou ainda que,

com esse novo molde de currículo,
estamos caminhando para dois tipos
de formações diferentes: da instituição pública, mais antiga e que possui aquele currículo tradicional, e de
algumas instituições novas, as particulares, que é uma parcela menor
e que está adotando esse sistema
baseado em problemas. “Não sabemos se isso vai contribuir, ou qual
modelo será mais interessante para
formar o melhor médico”, finalizou
a médica.
Voltando ao tema Saeme, os pesquisadores e idealizadores informaram que a base para a criação deste
projeto foi um estudo comparativo
entre o sistema de avaliação dos cursos de Medicina do Brasil, que é adotado pelo Ministério da Educação (SINAES), e seis sistemas de avaliação
internacional (Liaison Committee on
Medical Education (LCME) do Canadá
e Estados Unidos; o General Medical
Council (GMC), da Grã-Bretanha; o
Australian Medical Council (AMC); o
ARCU-SUL, responsável pelos cursos universitários do Mercosul; o
Neederlands-Vlaamse Accreditation
Organization (NVAO), da Holanda e o
Institution for Academic Degrees and
University Evaluation (NIAD), do Japão. Ao final do estudo, os pesquisadores observaram pontos fracos no
SINAES que serviram de subsídios
para a elaboração do Saeme.
De acordo com as informações,
as etapas do processo passarão por
preenchimento online de questionários, análise de dados e visita ao
curso. A primeira está prevista para
outubro deste ano e as visitas iniciais
devem acontecer nos meses de novembro e dezembro. A previsão para
o resultado é 1° trimestre de 2016,
sendo que o processo de acreditação deve ocorrer apenas no ano seguinte, segundo os organizadores. c
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Assembleia Geral da SBEM

A

SBEM realiza no dia 13 de
agosto de 2015, quinta-feira,
às 13h30, a Assembleia Geral Ordinária, durante o 6º Congresso Brasileiro de Atualização em Endocrinologia e Metabologia (CBAEM), em
Vitória, Espírito Santo.
O comunicado foi publicado no
site da SBEM e enviado a todos os
sócios quites, através de boletim eletrônico e correio. O documento de
convocação oficial está disponível
na área de Comunicados do www.
endocrino.org.br. Na pauta da reunião estão incluídos os seguintes
itens:
1. Aprovar a proposta orçamentária para o exercício subsequente,
apresentada pela Diretoria Nacional (art. 26, II);
2. Examinar e julgar o relatório de
atividades e a prestação de contas do exercício social de 2014,
apresentados pela Diretoria Nacional, com o parecer do Conselho Fiscal (art. 26,III);
3. Aprovar o estudo para reforma
estatutária na forma proposta
pelo Conselho Deliberativo (art.
26, V c/c art. 31, II);
4. Conceder título de associado Honorário (art. 26, IV);
5. Deliberar sobre outros assuntos
de interesse da Associação, que
lhe sejam submetidos pelo Conselho Deliberativo, Diretoria Nacional ou Conselho Fiscal (art. 26, V).

Fanpage da SBEM
Nacional

A

inda existem algumas dúvidas
sobre como ficar por dentro
das informações que são publicadas
na Fanpage da SBEM Nacional no Facebook. Para quem tem conta nesta
rede social é só clicar em “curtir” a
página. Ao fazer isso, todas as publi-

cações que forem feitas aparecerão
na timeline (sua linha do tempo).
Nos últimos meses, avisos importantes, que são publicados no
site da SBEM, também são informados pela fanpage, devido à agilidade
e alcance das publicações. Um dos
exemplos recentes foi o comunicado sobre o risco de cetoacidose em
usuários de inibidores do SGLT2 que
teve quase 10 mil pessoas alcançadas. Estes informes também são
enviados por boletim eletrônico aos
associados, mas quem tem cadastro
no Facebook pode contar com mais
uma ferramenta para receber as informações rapidamente.

Webmeetings

C

omo foi programado, dois webmeetings aconteceram nos
meses de junho e julho, no site da
SBEM Nacional, exclusivo para os
associados. Os temas foram Dislipidemia e Aterosclerose, no dia 16,
tendo os doutores Rodrigo Moreira
e Dra. Cynthia M. Valério como palestrantes. Já no dia 7 de julho, o assunto abordado foi Manuseios dos
tumores hipofisários clinicamente
não funcionantes, apresentados pelos doutores Dr. Antônio Ribeiro Oliveira Jr e Malebranche B. C. Cunha
Neto.
Os sócios que acompanharam a
atividade ao vivo, puderam enviar
perguntas, em tempo real, para os
palestrantes com uma excelente
oportunidade de interação. A conferência online dura cerca de uma
hora, começando pontualmente às
21h e sempre às terça-feiras. Os lembretes para os associados são feitos
através de boletins eletrônicos e avisos pela Fanpage da SBEM.
Caso o associado não tenha tido
a oportunidade de assistir, as conferências continuam disponíveis e

5

podem ser acessadas – com o uso
de login e senha – na área científica
do site da SBEM – www.endocrino.
org.br
Para o dia 1 de setembro está
agendado, com os doutores José
Augusto Sgarbi e Patrícia de Fátima Teixeira, um webmeeting sobre
“Dificuldades no tratamento do hipotireoidismo”. Fiquem atentos aos
avisos.

Tudo em Dia

D

urante o CBAEM, em Vitória, a
SBEM Nacional estará presente com um estande dentro da Feira
Expositora. É uma ótima oportunidade para que os sócios atualizem
seus cadastros, façam pagamentos
de anuidade pendentes e tirem dúvidas.
A equipe de trabalho da SBEM
dará a assessoria aos associados da
entidade. Também é um ótimo momento e local para troca de informações e networking.

Jornal em Versão Digital

A

SBEM Regional Rio de Janeiro, presidida pela Dra. Flávia
Conceição, inovou na área digital optando, apenas, pela versão online do
jornal da entidade. A diretoria avaliou os altos custos de impressão e
gastos com correio para decidir por
esta opção. É notório o uso de celulares pelos profissionais da área de
saúde, o que facilita a escolha da diretoria.
No site da Regional – w w w.
sbemrj.org.br – os associados podem ler a versão para folhear ou na
versão simples em arquivo PDF.
Para a Dra. Flávia é preciso pensar
em alternativas viáveis, sem deixar
de passar informações essenciais
aos associados da Regional. c
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Dia Mundial do Diabetes:
SBEM e SBD Juntas Novamente

O trabalho de parceria entre a
SBEM e a Sociedade Brasileira
de Diabetes para a realização
de uma campanha unificada
pelo Dia Mundial do Diabetes
se repete em 2015.

A

experiência bem sucedida em
2014 ampliou o relacionamento entre as duas entidades, para a definição das atividades este ano.
Na última reunião da equipe do
Dia Mundial do Diabetes realizada,
na sede da SBD, foram traçadas
novas etapas das estratégias. O Dr.
Márcio Krakauer, responsável pelas
ações, e a Dra. Marisa Cesar Coral,
coordenadora da Comissão de Campanhas da SBEM, alinharam os trabalhos.
“Compartilhar todo o processo
de trabalho é fundamental para um
engajamento maior das Regionais
das duas Sociedades e também o
público”, comentou o Dr. Krakauer.
Pode parecer que a data ainda está
longe, mas a campanha é de alcance
mundial e este é um momento de definições importantes sobre as várias
frentes de trabalho e, por isso, é tão
importante o envolvimento das Regionais e Comissões das entidades.
Entre as metas traçadas para o
período, está a concentração das informações das atividades no hotsite
do Dia Mundial do Diabetes – www.
diamundialdodiabetes.org.br . As redes sociais da SBEM e SBD trabalha-

Reunião da equipe de trabalho do Dia Mundial do Diabetes, com a presença da Dra. Marisa Cesar Coral. e Dr. Márcio Krakauer

rão juntas com a publicação simultânea das ações que acontecem no
país. Foi definido, também, que será
criado um grupo de Influenciadores
Digitais do Dia Mundial do Diabetes,
no Whatsapp, com a presença do Dr.
Krakauer e Dra. Marisa, para que os
participantes se sintam privilegiados
com nomes dos especialistas, esclarecendo questões da campanha. A
previsão é que esteja formado para
que o início do trabalho seja em
agosto.
O Cristo Redentor e o Pão de Açúcar já confirmaram participação na
Campanha, com a iluminação azul.
A SBEM e SBD lembram às Regionais que consigam mobilizar autoridades locais e pontos turísticos
para que sejam iluminados de azul
no dia 14 de Novembro, Dia Mundial
do Diabetes. Outros pontos turísticos já manifestaram interesse e a
comissão está aguardando a confirmação para divulgar. No Maracanã,
algumas reuniões ainda serão agendadas nos próximos meses para definir uma proposta de programação,
já que ainda não há tabela de jogos
definidos para o período.
A partir de solicitações, será cria-

do e publicado, também em julho,
no www.diamundialdodiabetes.org.
br , um Manual de Atividades. Desta forma, serão sugeridas ações de
pequeno, médio e grande porte que
podem ser realizadas por grupos,
Associações etc.
Está sendo preparada uma divulgação para ser feita no CBAEM 2015,
em agosto, e outra durante o Congresso da SBD, em novembro, em
Porto Alegre.
Uma parceria confirmada é com
as Pedagiadas, empresas que administram estradas no país, que farão
divulgação de folhetos para esclarecimento do público.
Uma divulgação ligando diversas
entidades importantes acontecerá
em agosto, mas que só pode ser informada após a ação ser iniciada. Segundo o Dr. Krakauer será de grande
impacto e vai chamar a atenção da
imprensa e do Governo Brasileiro.
Os informes serão repassados
aos associados e ao público também através de boletins eletrônicos,
enviados regularmente pela SBEM
Nacional. Atualmente são grupos
distintos no sistema de envio que
totalizam cerca de 10 mil pessoas. c
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Revista Científica da SBEM Entrega
Prêmios durante Congresso

O

s Archives of Endocrinology
and Metabolism - AE&M – que
tem como editor-chefe o Dr. Marcello Delano Bronstein, entregará
dois prêmios para os melhores trabalhos publicados em 2014.
A cerimônia de premiação acontecerá na abertura do Congresso
Brasileiro de Atualização em Endocrinologia e Metabologia 2015, em
Vitória, no dia 12 de agosto, às 8h.
Estarão presentes o editor-chefe
dos AE&M e o presidente da SBEM
Nacional, Dr. Alexandre Hohl. Também no Congresso, haverá a distribuição do Suplemento Especial do
AE&M, com trabalhos apresenta-

dos durante o CBAEM 2015, no Espírito Santo.

TRABALHOS PREMIADOS
Prêmio AE&M 2014 – Professor Thales Martins – como melhor trabalho
publicado na Área Básica:
“Maternal obesity and late effects
on offspring metabolismo”, da autoria de Daniele Sá Vido, Mariana Bocca Nejm, Neila Ribeiro Silva, Sylvia
Maria Affonso Silva, Sérgio Luiz Cravo, Jacqueline Luz, Vol 58(3): 301-7
Prêmio AE&M 2014 – Professor
Waldemar Berardinelli – como melhor trabalho publicado na Área Clínica.

“Evaluation of percutaneous
ethanol injections in benign thyroid
nodules“da autoria de Camila Luhm
Silva Perez, Tayane Muniz Fighera,
Fabiola Miasaki, Cleo Otaviano Mesa
Junior, Gilberto Jorge da Paz Filho,
Hans Graf, Gisah Amaral de Carvalho” Vol 58(9):912-7
A Comissão Julgadora do Prêmio
é composta pelos seguintes especialistas: Editor-chefe, Dr. Marcello D.
Bronstein, e coeditores, Bruno Ferraz, Francisco Bandeira, Lício Velloso,
Melanie Rodacki, Monica Gadelha,
Nina Musolino, Poli Mara Spritzer,
Ricardo Meirelles, Rui Maciel, Sergio
Dib e Tânia Bachega. c

Comunicados e Avisos da SBEM Nacional
A
Diretoria da SBEM sabe da importância dos associados serem informados, com rapidez, sobre comunicados oficiais da entidade. Para isso, tem usado de várias
ferramentas online. Além das notificações, publicadas no www.endocrino.org.br, são enviados boletins
eletrônicos e avisos são dados na
Fanpage - www.facebook.com/sbemnacional.
A diretoria tem adotado uma linha para a sequência de avisos para
que os associados sejam informados
em primeira mão, já que ao publicar
na Facebook, a notícia passa a ser de
domínio público.
As prioridades usadas são variadas, dependendo da importância e
foco do Comunicado. No caso de
informes de cunho mais científico,
como o sobre o risco de cetoacidose
em usuários de inibidores do SGLT2,

a opção foi primeiro o envio de boletim, e quase simultaneamente incluído no site na área científica (fechada
só para associados), com o anexo do
documento técnico e, em seguida,
foi publicado nas redes sociais. O
alcance na fanpage chegou a quase
10 mil pessoas.
A anuidade também faz parte
dos comunicados oficiais – que conta com uma área específica no site
da SBEM - e tem outra linha já que é
importante um alcance maior e o interesse é, basicamente, dos sócios.
Ou seja, a publicação atingir cerca de
900 pessoas, o que foi considerado
um bom número se somada à visitação e índice de abertura de e-mails
(também é acompanhado pela CCS).
Editais da Assembleia Geral e sobre
o TEEM são específicos no site, pois
têm um público muito específico.
O Posicionamento que atingiu o

maior número de pessoas foi o realizado com ABESO (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade
e Síndrome Metabólica), que falou
sobre o uso da Gonadotrofina Coriônica Humana (hCG), que atingiu, no
Facebook, cerca de 43.000 pessoas.
O sobre a Modulação Hormonal chegou a 28.320 de alcance.
Além dessas alternativas, os temas são abordados, também, na Folha da SBEM. A entidade informa que
dessa maneira, todas as opções para
manter o associado bem informado
estão sendo feitas. Publicando online e off-line atende aos que utilizam
a internet de forma mais intensa, assim como os que preferem alternativas diferentes. É importante manter
o endereço de email e de recebimento atualizado, que é feito pelos associados diretamente no site da SBEM
na área de cadastramento. c
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A Hora do Congresso
Brasileiro de Atualização em
Endocrinologia e Metabologia

Comissão Organizadora

V

itória tem pela frente um desafio: realizar pela primeira vez
um dos Congressos Nacionais da
SBEM. A sede do Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia foi definida durante a edição 2013
do evento em Natal. Na reunião do
Conselho Deliberativo, na ocasião,
o Dr. Albemar Harrigan, presidente
da Regional Espírito Santo, agradeceu a oportunidade e já começava a
trabalhar, a partir daquele momento.
Dois anos se passaram, mas as
comissões, com certeza, viram os
meses voarem. Muitas atividades
para organizar e um formato um
pouco diferente das edições anteriores, o que aumentava a responsabilidade quanto ao resultado do evento.
E chegou o momento. Correria
aumentando e uma lista interminável de itens para preparar. Mas não é
só a organização do CBAEM que passa por isso. Enquanto os detalhes de
toda a logística do Congresso eram
feitos, todas as Comissões, Departamentos e Regionais da SBEM Nacional estavam fechando relatórios de
trabalho. Hora de apresentar o que
foi feito nessa primeira etapa à frente de cada equipe. O material é sem-

Ana Marcia Oliveira de Gusman
• Carla Coelho Siqueira • Christina Cruz Hegner • Daniela Oliveira Franco Lube • Juliana de
Paula Peixoto • Lusanere Cruz •
Mariana Guerra Paulino Guerra
• Mario Sergio Zen • Mirna Piredda da Graça

Comissão Científica
Albermar Roberts Harrigan •
Alessandra Ferri Casini • Alexander A. L. Jorge • Amely Pereira
Silva Balthazar • Cintia Cercato
• Cleo Otaviano Mesa Junior •
Dolores Perovano Pardini • Estela Muszkat Jatene • Everlayny
Fiorot Costalonga • Fernando
Flexa Ribeiro Filho • Francisco
Alfredo Bandeira e Farias • Gisah Amaral de Carvalho • Laerte
Ferreira Damaceno • Lucio Vilar
• Marta de Aguiar Ribeiro Santos • Milena Coelho Fernandes
Caldato • Paulo Cesar Alves da
Silva • Ronald Freire de Almeida
• Ruth Clapauch • Sergio Setsuo
Maeda • Sonir Roberto R. Antonini • Tania Maria Ruffoni Ortiga
• Victor Gervásio • Victoria Z. C.
Borba • Walter José Minicucci

pre apresentado durante a reunião
do Conselho Deliberativo e, posteriormente, liberado na área científica
do site da entidade.
PROGRAMAÇÃO – A Programação
Científica do CBAEM começa com
dois Workshops. Um aborda a Endocrinologia do Esporte, assunto
que tanto vem chamando a atenção
dos especialistas. Suplementos Alimentares, performance de atletas,
papel do endocrinologista no acompanhamento deste tipo de paciente
e anabolizantes estão entre os temas
a serem apresentados.
O outro Workshop tem como
abordagem a tireoide, que também
é um tema que desperta, sempre,
grande interesse dos endocrinologistas em relação a exames e procedimentos. Ultrassonografia, análise
de resultados em relação aos nódulos, Doppler, PCI, PET, indicação de
punção, estão entre os assuntos.
No dia 12 de agosto começam
todos os debates da programação
científica oficial, com a abertura do
evento, feita na Sala 4, às 8h. Entre
os convidados, presença internacional do Dr. Hossen Guarib. Após

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

a abertura oficial no primeiro dia, as
demais atividades se iniciam sempre
às 8:30h e se encerram às 18h.
Temas como tireoide, obesidade, diabetes, endocrinologia básica,
endocrinologia pediátrica, adrenal,
neuroendocrinologia, metabolismo
ósseo, dislipemia, reposição hormonal feminina e masculina estão
na programação.
Além delas, foram incluídas abordagens sobre novas tecnologias no
tratamento do diabetes, esporte,
valorização do endocrinologista,
desreguladores endócrinos, cirurgia
bariátrica e vitamina D, entre outros.
PROGRAMAÇÃO SOCIAL – Depois
de muito estudo, hora da confraternização e de relaxar um pouco. A
Festa do CBAEM 2015 será realizada
na Ilha Show, dia 13 de agosto, às
20h30. Para quem desejar ir, é preciso retirar sua pulseira, que dá acesso
à atividade, na secretaria do evento
a partir das 14h, no dia 12/08. O local
da festa fica no endereço: Alameda
Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto.
REUNIÕES PARALELAS – Os Congressos Brasileiros têm programação complexa, já que diversas atividades administrativas acontecem
simultaneamente. No primeiro dia,
às 15h, será realizada a Reunião Conselho Fiscal (sempre a primeira nos
eventos), na Sala Beija Flor. Já no dia
12, às 13h30, no mesmo local, será a
do Conselho Deliberativo. Mais tarde, às 16h30, é a vez da Reunião da
Comissão do TEEM, na Sala Navegantes.
A Assembleia Geral, que é aberta
a todos os associados quites, está
marcada para o dia 13 de agosto, às
13h30, na Sala Beija-Flor. No fim do
dia, das 17h às 19h, acontece a reunião dos AE&M.
ACOMPANHE O CBAEM 2015 – Como
tem sido feito nos Congressos da

DEPOIMENTOS
DR. ALEXANDRE HOHL – PRESIDENTE DA SBEM NACIONAL
CBAEM é o principal evento da Sociedade Brasileira
de Endocrinologia e Metabologia em 2015. No Congresso nos reunimos para decidirmos o futuro da
Sociedade, seja através do Conselho Deliberativo,
seja na Assembleia Geral dos sócios. Além disso, é
o principal fórum de discussão científica do ano. É
muito importante que os associados compareçam para atualização
científica, confraternização e, principalmente, acompanhar a evolução
do trabalho em sociedade.
DR. JOÃO EDUARDO – PRESIDENTE DA COMISSÃO
CIENTÍFICA DA SBEM E DO CBAEM

A Comissão Científica do CBAEM se esforçou em
trazer temas relacionados à atualização dos endocrinologistas. Dessa forma, os assuntos terão cunho
prático para que os colegas possam adotar melhores
condutas, beneficiando diretamente os pacientes.
DR. ALBERMAR ROBERTS HARRIGAN – PRESIDENTE
DO CBAEM 2015

Estamos felizes com a presença de todos. Desejamos
que aproveite as atividades científicas oferecidas.
Avalie a programação com atenção, pois encontrarão
a opção desejada tal a preocupação da abrangência
da grade científica.
Reserve algumas noites para conhecer a gastronomia capixaba, seguindo orientações oferecidas pela comissão organizadora. c

SBEM, a Comissão de Comunicação
Social preparou uma cobertura especial das atividades. Dentro das mudanças que vêm acontecendo na área
digital, serão feitas entrevistas em vídeo, áudio e acompanhamento dos
principais momentos com notícias no
site e nas redes sociais da entidade.
O material será publicado, diariamente, na Fanpage ( www.facebook.
com/sbemnacional), no canal de
vídeos no Youtube ( www.youtube.
com/sbemnac) e no canal de áudios
(https://soundcloud.com/endocrinologia), que serão incluídos no site
www.endocrino.org.br

A CIDADE – ALGUMAS SUGESTÕES
DE ENTRETENIMENTO – E de noite?
O que fazer? Após as atividades do
Congresso é hora de se distrair um
pouco. Momento oportuno para fazer compras, conhecer mais da cidade, jogar conversa fora com os colegas e apreciar uma comida de boa
qualidade pelos lugares atrativos do
Espírito Santo. É normal não saber
ao certo para onde ir, principalmente
quando não se conhece bem a capital. Um bom motivo para troca de
informações entre os participantes,
além de ouvir quem mora na cidade,
dicas especiais. c
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PROENDÓCRINO: Ciclo 6
O
novo ciclo do Programa em
Atualização de Endocrinologia
e Metabologia (PROENDÓCRINO) da
SBEM já está disponível no site do
SECAD – Sistema de Educação Continuada à Distância. Esta é a 6ª edição do programa, que é destinado
a endocrinologistas, médicos generalistas, cardiologistas, ginecologistas, obstetras, médicos de família,
pediatras, geriatras e profissionais
da área. A inscrição pode ser feita no
site do PROENDÓCRINO, por telefone ou email. Os associados da SBEM
têm valor diferenciado.
Cada ciclo é dividido em 4 volumes, que corresponde a um ano. Na
edição atual os temas são: Anabolizantes na prática esportiva (benefícios e riscos); Bomba de insulina:
quando e como prescrever; Hipercal-

cemia: fisiopatologia e tratamento;
Inibidores de tirosina-quinase no tratamento de câncer de tireoide; Novos aspectos da ultrassonografia da
tireoide; Tratamento não cirúrgico
do bócio multinodular; Diagnóstico
e manejo dos adenomas hipofisários não secretores; Fisiopatologia
endócrina do estresse; Neuropatia
diabética: diagnóstico e tratamento;
Síndrome do climatério: tratamento
hormonal e não hormonal; Avaliação diagnóstica de pacientes com
distúrbios de diferenciação sexual;
Terapia baseada em incretinas; Diagnóstico e tratamento da síndrome
de Kallman; Abordagem à gestante
com endocrinopatia não diabética;
Diagnóstico dos transtornos alimentares em pacientes candidatos
à cirurgia bariátrica; Lipodistrofias:

diagnósticos e opções terapêuticas; Gigantismo: diagnóstico e tratamento; Osteoporose; Terapia do
hipogonadismo com testosterona e
risco cardiovascular; Tratamento do
carcionoma diferenciado de tireoide:
uso de radioiodo frente às novas estratificações de risco da doença e o
impacto na sobrevida e TSH elevado: Diagnóstico diferencial.
O conteúdo do PROENDÓCRINO
é de responsabilidade da SBEM que
coordena toda a parte científica.
Os atuais organizadores, indicados
pela SBEM, são Dra, Gisah Amaral
de Carvalho, Dr. Mauro Czepielewski
e Dr. Ricardo Meirelles que, com o
objetivo de abordar temas atuais
baseados em pesquisas recentes e
avanços científicos na área, convidam os autores de cada tema. c

O Novo Aplicativo do E-book
Os sócios da SBEM e da
Sociedade Brasileira de Diabetes
podem ter acesso ao novo
aplicativo, lançado pela SBD com
o apoio da SBEM, do E- book
2.0 - Diabetes na Prática Clínica.
A versão Premium é gratuita para
associados ativos de ambas as
entidades e, também, é voltado
para profissionais de saúde. Ele
faz parte do projeto de manter
informações atualizadas e de fonte
segura sobre o tratamento do
diabetes, visando à melhoria.

P

ara ter acesso ao app é preciso solicitar sua senha através
do link www.diabetes.org.br/cadastro-app-e-book, preenchendo o formulário. A senha será enviada para
o e-mail. Para o profissional não sócio das duas entidades, o custo é de

R$121,00. O aplicativo está disponível também nas lojas virtuais, para
download, com versões para Android e iOS.
Para fazer o download do E-book
basta acessar pelo dispositivo móvel a Apple Store ou o Google Play
e buscar pelo nome “E-book SBD”
ou “Diabetes Ebook”. Estarão disponíveis duas versões: para associados, indicado no arquivo, e para
não sócios. Após instalar é só abrir
e selecionar o módulo e o capítulo
desejado.
O apoio da SBEM Nacional foi
feito através de um trabalho em
conjunto do Dr. Alexandre Hohl,
presidente da entidade e Dr Walter
Minicucci, presidente da SBD. O
projeto está em sua terceira versão
e tem como editor chefe o Dr. Marcos
Tambascia, como editor associado o

Dr. Walter Minicucci, presidente da
SBD, e coordenação editorial do Dr.
Augusto Pimazoni Netto. A publicação é composta por quatro módulos,
45 capítulos e 60 autores diferentes.
O QUE É O E-BOOK? – O “Diabetes
na Prática Clínica” tem como proposta editorial apresentar conceitos
médicos, utilizando recurso didático, para facilitar a compreensão e a
atualização do profissional de saúde envolvido em cuidados com as
pessoas diabéticas. A versão inicial
do conteúdo foi realizada a partir de
um trabalho de escolha, feito pelos
editores médicos. Na versão mais
recente, liberada este ano, foi feita
uma atualização e revisão do conteúdo, além da reformulação visual. Os
detalhes foram publicados na edição
de abril da Folha da SBEM. c
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Clinical Update
2015 e Endo 2016

E

Hotel Swan & Dalphin, em Orldando

Trabalho Internacional

O

Dr. Gilberto Paz-Filho teve seu
abstract aprovado para apresentação oral no 15th ITC - 15th International Thyroid Congress. “Treatment of Hypothyroidism with Levothyroxine Plus Triiodothyronine:
A Randomized, Double-Blind Crossover Study” é o título do trabalho.
O Congresso acontece de 18 a 23
de outubro, em Lake Buena Vista, Florida, no Walt Disney World Swan and
Dolphin Resort. A programação está
online no www.itc2015.thyroid.org.c

m setembro, de 10 a 12, a
Endocrine Society realiza
o Clinical Endocrinolgy Update
2015, no Intercontinental Hotel,
em Miami. A programação final
está online. O objetivo do 67th
Annual Clinical Endocrinology
Update (CEU) é de atualização
na área clínica, com atividades
começando às 7h30. Nos informes da Endocrine Society, a
entidade americana aproveita
para lembrar que o Congresso
anual – The Endocrine Society’s
98th Annual Meeting & Expo –
será de 1 a 4 de abril, em 2016,
em Boston.
Para quem deseja se preparar para participar do Endo
2016 pode deixar alguns itens
anotados na agenda. O período
de envio de abstract vai de 9 de
setembro a 10 de novembro e
o último prazo para desconto
na inscrição termina em 17 de
fevereiro de 2016. c

The Lancet: Aviso noTwitter

O

The Lancet também está usando sua conta no Twitter - @
TheLancet – para avisos de “call for
papers”. A revista científica publicou, por exemplo, o deadline para
envio de abstracts para o World Diabetes Congress, que acontece no fim
do ano, em Vancouver.
Estão incluindo, também, destaques de publicações e pesquisas
publicadas. Mesmo que os endocrinologistas não participem dessa
rede social, é possível acompanhar
publicações, bastando clicar www.
twitter.com/TheLancet. Outras entidades também estão usando a ferramenta. c

Guia Internacional de Pé Diabético

E

m fim de maio foi lançado o
Novo Guia Internacional para
Tratamento e Prevenção para Cuidado com os Pés: Guidance 2015,
do International Working Group on
the Diabetic Foot (IWGDF). O documento foi apresentado durante o 7th
International Symposium on the Diabetic Foot, realizado no World Forum
em Haia, que aconteceu na Holanda
entre 19 a 23 de maio. Os representantes brasileiros foram a Dra. Hermelinda Pedrosa e o Dr. Luis Clemente Rolim (SP).
O IWGDF conta com 85 representantes de diversos países, das várias

regiões da IDF (International Diabetes Federation) em todo o mundo.
No evento onde o Guia foi apresentado, estiveram presentes cerca de
1.500 pessoas, com representação
de todos os países. O Guidance 2015
foi oficialmente liberado para ser
acesso e sem custos no site: www.
iwgdf.org. (http://iwgdf.org/guidelines/development-of-the-iwgdf-guidance-documents-2015/)
Alguns trabalhos (em formato de
pôsteres) foram apresentados por
especialistas brasileiros nas áreas de
neuropatia, educação e prevenção,
organização e cuidados e projetos

11

nacionais. A Dra. Hermelinda apresentou Workshop com a presidente
do IWGDF, Dra. Kristien Van Acker
(Bélgica) e foi Chair de Visita a Posteres em Epidemiologia. Em Boston,
haverá reunião do SbS-SACA, com
a participação das doutoras Adriana
Forti, Rosangela Réa e Geisa Macedo.
Para o Grupo Internacional, IWGDF, os resultados das recomendações de 2015, certamente, irão resultar em uma melhor gestão dos
problemas nos pés de pessoas com
diabetes em todo o mundo e uma
redução nas tragédias causadas por
essa complicação crônica. c
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FLASHES

Aconteceu no Sul

A

Regional Santa Catarina realizou, em Florianópolis, nos dias 3 e 4 de julho, o
Congresso Catarinense de Endocrinologia (CCEM 2015), coordenado pelo Dr. Dalisbor Marcelo Weber Silva.
O evento aconteceu no Hotel Majestic e recebeu cerca
de 200 participantes, entre especialistas em endocrinologia,
geriatria, cardiologia e clínica
médica, além de residentes,
pós-graduandos e estudantes.
O presidente da SBEM, Dr. Alexandre Hohl, atual presidente
da Nacional, esteve presente,
prestigiando o evento.
Nas palestras, os participantes puderam conferir apresentações do cenário da Endocrinologia e Metabologia em Santa
Catarina, os Hot Topics no tratamento do diabetes, entre outros.
Além da participação dos sócios
catarinenses, estiveram entre os
inscritos especialistas do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Bahia e Minas Gerais.

Falando Sobre Avaliação Corporal

O

rganizado pela SBEM e pela
International Society for Clinical Densitometry (ISCD) foi realizado
no dia 11 de julho, no Rio de Janeiro,
o Curso Avançado de Avaliação da
Composição Corporal (CAACC). Entre os presentes, estavam o Dr. Alexandre Hohl, presidente da entidade;
o Dr. Rodrigo Moreira, membro da
diretoria da SBEM Nacional; o Dr. Fabio Moura, presidente da Comissão
Temporária para o Estudo da Endocrinologia do Exercício e do Esporte
(CTEEE) da SBEM; e os membros da
CTEEE, Dr. Roberto Luis Zagury e o
Dr. Ricardo Oliveira.
O Dr. Alexandre Hohl abriu as
atividades e lembrou que o médico endocrinologista tem buscado
informação científica, tanto na área
de suplementação alimentar, quanto
na área de composição corporal. “A
SBEM vem trabalhando intensamente, desde a criação da CTEEE, com temas, como, suplementação alimentar, informações científicas do uso
inadequado de anabolizantes, questão do exercício físico em doentes,
entre outros pontos importantes”.

Drs. Fábio Mouce, Rodrigo Moreira, Alexandre Hohl e Ricardo Oliveira

No período da manhã aconteceram palestras sobre “Avaliação da
Composição Corporal” e o Dr. John
Shepherd, dos Estados Unidos,
apresentou sua aula pela internet. Já
no período da tarde, o tópico tratado foi a “Suplementação Nutricional
para o Clínico”.
O Dr. Fabio Moura destacou tópicos relacionados ao Whey Protein,
que é uma proteína do soro do leite,
de alto valor biológico e de alta digestabilidade. O especialista ainda
afirmou que a SBEM está em alerta para as necessidades do mundo
moderno e a crescente demanda do
uso deste tipo de suplemento, que
precisa ser avaliado pelos endocrinologistas. c

Suplementação Alimentar em Pauta

N

o dia 3 de outubro acontecerá o 1º Curso de Suplementação Alimentação na Prática Clínica.
O evento acontecerá no Windsor
Flórida Hotel, no Flamengo, no Rio
de Janeiro, e está sendo organizado pela SBEM Nacional.
Entre os assuntos abordados
estarão: “Preceitos básicos da suplementação alimentar. Quando
indicar e quando não indicar?”;
“Como escolher o suplemento mais
apropriado para o meu cliente?”;
“Whey Protein – Como eu faço?”;

“Creatina – Como eu faço ?”; “Pré-treinos – O que são e como usar?”;
“Caso Clínico 1:TPC: Terapia Pós
Ciclo – Como minimizar os eventos
adversos em quem já fez uso indevido de anabolizantes?”; “BCAA baseado em evidência”; “ Caso Clinico
2: Maltodextrina, Gel de Carboidratos e similares”; “HMB”; “Estações
práticas (aprendendo a escolher)”
e “Como solicitar e interpretar a
avaliação da composição corporal
na prática clínica?”.
A inscrição pode ser feita no site

da www.acfarmaceutica.com.br.
Os valores são: R$385 para sócio
SBEM (membro ativo e quite - 30%
de desconto); e R$400 para residentes e estudantes e R$550 para
médicos.
O Dr. Alexandre Hohl, presidente da SBEM Nacional, fará a moderação do evento e os doutores
Dr. Fabio Moura; Dr Roberto Luís
Zagury; Dr Yuri Galeno; Dr. Felipe
Henning Gaya e Dr. Ricardo de Andrade Oliveira serão os responsáveis pelas palestras. c
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Encontro em
Mangaratiba

O

44º Encontro Anual do
Instituto Estadual
de Diabetes e Endocrinologia Luiz
Capriglione (IEDE)
já tem data e local
definido. O evento acontecerá no
mesmo local da edição passada, em
Mangaratiba, no Hotel Portobello,
entre os dias 11 e 13 de dezembro de
2015. A Dra Erika Paniago Guedes,
presidente da ASSEX (Associação
dos Ex-alunos do IEDE), é a responsável pela coordenação geral.
Informações sobre inscrições e
hospedagem, já que o evento sempre trabalha com as duas opções
em conjunto, podem ser obtidas no
site www.assex.org.br. Outros detalhes podem ser solicitados usando
o email - assex.iede@gmail.com. c

Congresso Brasileiro da SBD

D

e 11 até 13 de novembro será
realizado mais uma edição
do Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD). O evento
acontecerá em Porto Alegre, no Rio
Grande do Sul, no Centro de Convenções FIERGS, tendo o Dr. Balduíno Tschiedel como presidente da
atividade.
As inscrições podem ser feitas
no site: www.diabetes2015.com.br.

Os valores são: R$750,00 para Sócios da SBEM, SBD, Abeso, SBCBM;
R$1.050 para médicos não sócios;
R$550 para outros profissionais sócios SBD, SBCBM e ABESO; R$750
para outros profissionais não sócios; R$600 para residentes; R$600
para Pós Graduandos e R$400 para
acadêmicos de graduação. É importante lembrar que essas taxas são
válidas até o dia 3 de outubro. c

Curso do CREMERJ

F

oi realizado no dia 11 de julho,
das 9h às 12h50, o Curso de Educação Médica Continuada em Endocrinologia, promovido pelo Conselho Regional do Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ). No total, 100 pessoas estiveram presentes no evento.
O evento aconteceu no auditório
Júlio Sanderson e abordou tópicos

como: “Tratamento da dislipidemia:
o que há de novo?”; “Atualização
no Tratamento do DM2”; “Complicações Cardiovasculares no DM2”;
“Incidentalomas de tiroide: quando
e como investigar” e “Alterações do
TSH no idoso - como tratar?”. A atividade científica contou com o apoio
da SBEM. c

Endocrinologistas no Rio

N

os dias 28 e 29 de agosto será
realizada a 7ª edição do EndoRio. O evento acontecerá no Windsor Atlântica Hotel, em Copacabana
(RJ), e tem a Dra. Flávia Lúcia Conceição, presidente da Regional da
SBEM Rio de Janeiro, como coordenadora e presidente da entidade.
Os interessados podem fazer
a inscrição no site da Regional. Os
valores são: R$850 para não sócios;
R$350 para sócios SBEM (quites) e
Residentes não sócios; R$250 para
graduandos e residentes sócios
SBEM; R$150 para ligantes de endocrinologia. Essas taxas são válidas
até o dia 20 de agosto. Para outras informações basta entrar em contato
pelo email contato@sbemrj.org.br .
Até o momento os temas confirmados são: “Suplementos e Ana-
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bolizantes”; “Insuficiência Adrenal
- Novo Consenso”; “Tratamento dos
Adenomas Clinicamente não-funcionantes”; “Tratamento da Doença de
Cushing”; “Alterações Endócrinas
nos Distúrbios do Sono”; “Diabetes
Gestacional e Gestação na Paciente
com Diabetes”; “Hipoglicemias no
Diabético e Não Diabético”; “Novas
Drogas para o Tratamento do Diabetes”; “Caso Clínico: Nefropatia
Diabética”; “Tratamento do Hipertireoidismo em Situações Especiais”;
“Oftalmopatia de Graves: Novos Tratamentos”; “Novas Diretrizes para o
Tratamento do Câncer de Tireoide”;
“Puberdade Precoce”; “Puberdade
Atrasada”; “SOP: Uma Desordem
Metabólica”; “Hipogonadismo Masculino: Diagnóstico e Tratamento”;
“Diagnóstico da Osteoporose”; “Os-

teoporose: o que Fazer na Falha Terapêutica?”; “Interpretação dos Testes
de Função Tireoidiana”; “Hipotireoidismo: Novo Consenso”; “Caso Clínico: Hipogonadismo e Apneia do
Sono”; “Perspectiva no Tratamento
das Dislipidemias” e “Hipovitaminosa D: Uma Pandemia”.
O ENDORIO vem sendo realizado através de uma parceria entre os
Serviços Credenciados do Estado.
Integram o grupo: Instituto Estadual
de Diabetes e Endocrinologia Luiz
Capriglione (IEDE); Santa Casa; Hospital Geral de Bonsucesso; Hospital
Universitário; Clementino Fraga Filho; Hospital Lagoa; Hospital Universitário Pedro Ernesto; Hospital
Servidores do Estado; Hospital Antônio Pedro; Hospital Universitário
Grafrée Guinle. c
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REPORTAGEM

Área de Comunicação da SBEM

M

uitos sócios não têm ideia
sobre como algumas reportagens são produzidas para o site da
SBEM e publicações nas redes sociais da entidade. Dois fatos recentes
são bons exemplos de integração e
resolução rápida das equipes envolvidas.
Uma reportagem veiculada no
Jornal Hoje, na sexta-feira, dia 25 de
julho, chamou a atenção do público
para um tema que ainda é pouco
explorado: andropausa. Dentro do
site da entidade, na série “10 Coisas
Sobre” existem várias dicas para o
público. A matéria foi revista pelo
presidente da Comissão de Comunicação Social da SBEM (CCS), Dr. Ricardo Meirelles, foi para a homepage do site e publicada na fanpage da
Sociedade, no Facebook. No meio da
tarde, a equipe de trabalho recebeu
um alerta de alto número de pesso-

Reportagem sobre a Maratona do Rio de Janeiro foi publicada no
site da SBEM

as online, simultaneamente, no site,
ferramenta muito usada pela equipe
de programação.
Outra situação aconteceu com a
reportagem sobre como o organismo se comporta, na área hormonal,
em uma Maratona. O número de
matérias na grande imprensa sobre
a Maratona do Rio de Janeiro, realizada no dia 26 de julho, aumentou
muito em um curto espaço de tempo, a partir da proximidade da prova.
A proposta foi ouvir a Comissão

Endocrinologia em Pauta
T
emas ligados à área de Endocrinologia e Metabologia estão
cada vez mais presentes nos veículos de comunicação do Brasil. Sejam
em manchetes nas capas de revistas, jornais, blogs, sites ou em produções para a TV, mais importante
do que ter um conteúdo na área de
saúde sendo pautado, é o cuidado
como ele é divulgado na imprensa.
Através de matérias, abordando
assunto da área de Endocrinologia,
que muitas dúvidas de pacientes
podem ser esclarecidas de maneira
rápida e objetiva. Há algum tempo
que a SBEM se transformou em uma
fonte segura de informação para os
jornalistas.
Muitos jornalistas sabem que para
uma matéria ir ao ar ou ser publica-

da, sem sensacionalismo, e de maneira prudente, é fundamental contar
com a colaboração de especialistas
qualificados no assunto. Para isso, a
entidade tem sido procurada por diversas vezes, sendo um diferencial
na produção de conteúdos.
Através da assessoria de imprensa da SBEM, a Sociedade mantém
contato com os principais veículos
de comunicação do país, tais como
jornais, emissoras de televisão e sites. No ano passado, o número de
inserções, por tipos de mídia, até novembro de 2014 foi: 1.184 vezes nas
rádios; 118 vezes nos portais e sites;
35 vezes em programas de TV; 152
vezes em matérias em impressos
(jornais e revistas). Para informar e
facilitar o acesso a alguns programas,

Temporária para o Estudo da Endocrinologia, Exercício e Esporte (CTEEE). Um dos membros é o Dr. Josivan Lima, que também corre nesse
tipo de prova. Troca de e-mails, mensagens no Facebook e no whatsapp
na sexta e sábado. A matéria foi produzida, encaminhada para a CCS e
para o Dr. Josivan para aprovação
e publicada no fim do dia. Cerca de
4.800 pessoas viram a publicação
no Facebook. Sempre um dos cinco
membros da Comissão está conectado e responde rapidamente. Dessa vez, o conteúdo foi ajustado pela
Dra. Marise Lazaretti e publicado no
mesmo dia.
A CCS é responsável pela definição de pautas e conteúdos de todas
as publicações na área de comunicação da SBEM, fazendo com que a
informação chegue rapidamente ao
público e aos associados. c

foi criada um canal no SoundCloud
(compartilhamento de áudios na
internet) onde algumas entrevistas
concedidas são publicadas. Os links
estão dentro do www.endocrino.org.
br, no menu SBEM na Mídia.
Esse ano a presença da SBEM
nos meios de comunicação tem se
mantido. Entre os assuntos noticiados que contaram com a participação de especialistas da Sociedade
estão: “A Dieta da Presidente Dilma
Rousseff”; “Drostanolona: substância encontrada em exame de
Anderson Silva”, entre outros. Para
ter acesso a esses e outras matérias
com a participação de especialistas
da entidade, basta acessar o clipping
online: www.endocrinologia.org.br/
sbemnamidia. c
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FUTUROS ENCONTROS

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

EndoBridge 2015
▪▪ Data: 15 a 18
▪▪ Local: Antalya, Turquia
▪▪ Informações: endobridge.org/2015
15th International Thyroid Congress
▪▪ Data: 18 a 23
▪▪ Local: Orlando, EUA
▪▪ Informações: www.thyroid.org/itc2015

7º EndoRio
▪▪ Data: 28 e 29
▪▪ Local: Windsor Atlântica Hotel, Copacabana, RJ
▪▪ Informações: www.sbemrj.org.br / (
21) 2527-1487

XVII Congresso SBCBM
▪▪ Data: 20 a 23
▪▪ Local: Hangar Centro de Convenções, Belém, PA
▪▪ Informações: www.sbcbm2015.com.br /
(51) 3086-9100

Setembro 2015

Novembro 2015

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

Outubro 2015
54th European Society for Paediatric
Endocrinology Annual Meeting
▪▪ Data: 1 a 3
▪▪ Local: Barcelona, Espanha
▪▪ Informações: www.eurospe.org
1º Curso de Suplementação Alimentar na
Prática Clínica
▪▪ Data: 3
▪▪ Local: Windsor Flórida Hotel, Rio de Janeiro, RJ
▪▪ Informações: acfarmaceutica.com.br/sap-1o-curso-pratico-de-suplementacao-alimentar-2 / (11) 5080-0770

▪▪

3rd International Conference on
Endocrinology
▪▪ Data: 2 a 4
▪▪ Local: Atlanta, EUA
▪▪ Informações: endocrinology.conferenceseries.com
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

World Diabetes Congress – IDF 2015
▪▪ Data: 30 de novembro a 4 de dezembro
▪▪ Local: Vancouver, Canadá
▪▪ Informações: www.idf.org.br/worlddiabetescongress

Dezembro 2015
44º Encontro Anual do IEDE
▪▪ Data: 11 a 13
▪▪ Local: Hotel Portobello, Mangaratiba, RJ
▪▪ Informações: www.assex.org.br /
(21) 2224-8587

Abril 2016
ENDO 2016
▪▪ Data: 1 a 4
▪▪ Local: Boston, EUA
▪▪ Informações: www.endocrine.org/endo-2016

Maio 2016
ENDOSUL 2016
▪▪ Data: 20 a 22
▪▪ Local: Gramado, Rio Grande do Sul
▪▪ Informações: www.sbemrs.com.br /
(51) 3384-8251

Junho 2016
ADA 76th Scientific Sessions - American
Diabetes Association
▪▪ Data: 10 a 14
▪▪ Local: Los Angeles, EUA
▪▪ Informações: www.diabetes.org

