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Posicionamento 
sobre Cirurgia 
Bariátrica/
Metabólica
m	 Membros da diretoria da 
SBEM e da Associação Brasileira 
para Estudo da Obesidade e da 
Síndrome Metabólica (ABESO) 
estiveram reunidos no Conselho 
Federal de Medicina, em Brasília. 
A pauta abordou a determinação 
de novos critérios para cirurgia 
bariátrica, definindo-a como 
cirurgia metabólica. (página 7)

m	 Ainda faltam alguns meses para o CBEM 2016, na Costa do Sauípe, mas o 
número de pré-inscritos demonstra que os especialistas brasileiros estão se 
programando com antecedência. Segundo o presidente do CBEM, Dr. Fábio 
Trujilho, já são 2 mil pré-inscritos para o Congresso e a expectativa é que 
ultrapasse os 3 mil. O Dr. João Eduardo Salles, presidente da Comissão Cien-
tífica, fala sobre a grade científica e as novidades definidas para o Congresso. 
(página 8 e 9)

Divulgada a Lista dos Aprovados

m	 Diretoria da SBEM e Comissão do TEEM divulgam os aprovados na prova 
do Título de Especialista em Endocrinologia e Metabologia e como solicitar o 
documento. A prova aconteceu em maio, em São Paulo.  (página 6)

Congresso Brasileiro de 
Endocrinologia e Metabologia

Semana 
Internacional  
da Tireoide
m	 Departamento de Tireoide da 
SBEM faz campanha pela data e con-
segue adesão por todo o país. As 
ações em diversos estados utilizaram 
os mesmos materiais para esclareci-
mento sobre mitos e verdades sobre 
a glândula. 

(página 14)

Especial Endo 2016
m	 O Congresso da Endocrine 
Society foi especial em 2016, sendo 
o segundo maior de todos os tempos 
em número de participantes e o 4º 
maior em participação científica. 
Foram quase 8 mil presentes e a dele-
gação brasileira foi a segunda maior, 
perdendo apenas para a americana. 
Um grande ponto de encontro dos 
brasileiros.  (página 13)
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Bons 
Resultados 
no EBEP 2016

C erca de 700 participantes 
estiveram presentes ao V 

EBEP – Encontro Brasileiro de En-
docrinologia Pediátrica, organi-
zado pelo Departamento de En-
docrinologia Pediátrica da SBEM 
Nacional. O Dr. Paulo Cesar Alves 
da Silva, presidente do evento e 
do Departamento, conta que os 
resultados foram muito positi-
vos. As inscrições tiveram que 
ser encerradas antes do início 
do evento, devido a capacidade 
definida pelo Centro de Conven-
ções.

“Isto demonstra o interes-
se na especialidade em todo o 
Brasil e atesta a qualidade do 
atendimento endócrino para a 
população pediátrica no país”. O 
Dr. Paulo explicou que a propos-
ta central do EBEP é o estímulo 
para os profissionais pensarem 
na criação dos ambulatórios de 
transição, onde os Serviços de 
“adultos” possam interagir com 
os Serviços Pediátricos. “Dessa 
forma, pacientes pediátricos, 
portadores de doenças crônicas 
como hipotiroidismo, diabetes, 
possam sair das nossas mãos e 
serem atendidos em ambulató-
rios de adultos com segurança e 
qualidade”, disse o presidente. 

O Departamento da SBEM é 
formado pelos seguintes espe-
cialistas: Dr. Paulo César Alves 
Silva (presidente), Dra. Juliene 
Ângela Ramires de Carvalho (vi-
ce-Presidente) e os diretores Dra. 
Ângela Maria Spinola e Castro, 
Dr. Carlos Longui, Dra. Marília 
Martins Guimarães e Dra. Maria 
Alice Neves Bordalo c

SAP em São Paulo

O sucesso da primeira edição do 
Curso de Suplementação Ali-

mentar na Prática Clínica, realizado 
no Rio de Janeiro, se repetiu em São 
Paulo. A atividade, promovida pela 
SBEM Nacional, contou com 321 ins-
critos que acompanharam palestras 
e oficinas durante um dia inteiro. En-
tre os pontos de destaque desta edi-
ção estava o lançamento 
e a entrega a todos os par-
ticipantes do livro “Suple-
mentação Alimentar na 
Prática Clínica”.

A SBEM, também, dis-
tribuiu material informa-
tivo da entidade, como a 
Folha da SBEM, além de 
pins e etiquetas para os 
titulados. 

Os bons resultados nas duas edi-
ções e durante o Congresso Brasilei-
ro de Atualização em Endocrinolo-
gia e Metabologia 2015, em Vitória, 
mostram como deve ser alta a pro-
cura pela atividade, que está na pro-
gramação do Congresso Brasileiro 
de Endocrinologia e Metabologia 
(CBEM 2016) c

Destaques do XVIII Sine 
Q uando a Folha da SBEM esta-

va sendo impressa, mais uma 
edição do Simpósio Internacional 
de Neuroendocrinologia era reali-
zada. Em vista disso, um balanço 
mais detalhado será publicado no 
site e na fanpage da entidade, ainda 
em junho. 

O evento, presidido pelo Dr. Mau-
ro A. Czepielewski, tem espaço de 
destaque na Endocrinologia e Meta-
bologia, pelo altíssimo nível científi-
co de todas as sessões. A atividade 
é promovida pelo Departamento de 
Neuroendocrinologia da SBEM, que 
atualmente tem à frente o Dr. Lúcio 
Villar, que também é o presidente da 
Comissão Científica do SINE.

Entre os destaques, a presença de 
quatro convidados internacionais. 
Dr. Michael Buchfelder, presidente 
do Departamento de Neurocirurgia 
da Universidade de Erlangen-Nu-
remberg, na Alemanha. Dr. Wouter 

W. de Herder, professor Endocrino-
logia e Oncologia da Erasmus MC, 
em Roterdã, na Holanda, presidente 
de um grupo multidisciplinar de on-
cologia endócrina no Erasmus MC e 
chefe do centro de eNETS de exce-
lência para tumores neuroendócri-
nos. Dr. Oscar Domingo Bruno, do 
Hospital de Clínicas da Universida-
de de Buenos Aires, tendo presidido 
a Panamerican Federation of Endo-
crinology, Latinamerican Society of 
Neuroendocrinology (SLANE) e a 
Foundation of Endocrinology (Fun-
dación de Endocrinología-FUNDA-
ENDO). A especialista espanhola, 
Dra. Susan M. Webb, fecha a grade 
de convidados internacionais. Ela foi 
presidente da Sociedade Espanhola 
de Endocrinologia e Nutrição, e do 
Conselho Executivo da Sociedade 
Europeia de Endocrinologia e  atua 
no Comitê de Peritos sobre Doenças 
Raras (EUCERD) da União Europeia. c
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O Médico Endocrinologista 
e o Paciente Diabético
N os últimos anos vem se propagan-

do a informação de que não temos o 
número suficiente de médicos endocrino-
logistas no Brasil para atender a demanda 
de pacientes diabéticos. Provavelmente, 
isto seja verdade. 

No Congresso Mundial de Diabetes, 
realizado em Vancouver em dezembro de 
2015, os dados divulgados pela Internatio-
nal Diabetes Federation (IDF) mostraram 
a gravidade do problema em todo mundo. 
Atualmente temos 415 milhões de diabéti-
cos em todo planeta e a previsão para 2040 
é de mais de 640 milhões de doentes. Só no 
Brasil, os dados oficiais (que podem estar 
subestimados) calculam mais de 14 milhões 
de pessoas com Diabetes Mellitus (DM).

Em uma estimativa superficial, consi-
derando que somos 4.500 médicos endocri-
nologistas no Brasil, haverá mais de 3.100 
diabéticos para cada um de nós. É claro que 
este número de pacientes para um único 
médico é desproporcional. Além disso, o 
médico endocrinologista trata de outras 
doenças, como obesidade, tireoidopatias, 
doenças do metabolismo ósseo, hipogona-
dismo, entre outras.

Parece consenso que, assim como a 
hipertensão arterial e a dislipidemia, o dia-
betes precisa ser cuidado inicialmente na 
atenção básica, pelo clínico geral e pelo 
médico de família.

Entretanto, a Educação Médica Con-
tinuada (EMC) ofertada nesta área, prin-
cipalmente de forma corporativa, não tem 
atingido estas especialidades médicas bá-
sicas. O foco tem sido em outras especiali-
dades médicas. Este fenômeno não ocorre 
apenas no Brasil, mas também nos EUA e na 
Europa. Certamente, muitos diagnósticos 
de DM são e serão feitos nos consultórios 
de outras especialidades médicas, como a 
cardiologia, a nefrologia e a geriatria. O que 
preocupa neste formato de EMC é o foco: 
apenas tratamento farmacológico!

O médico endocrinologista sabidamente 

é o que tem a formação focada no diagnós-
tico, prevenção, tratamento do DM1 e DM2 
e suas complicações. Durante a residência 
médica ou especialização em Endocrinolo-
gia e Metabologia, somos treinados inten-
sivamente em ambulatórios de diabetes 
nos diferentes serviços médicos por todo 
país. Aprendemos a pensar na fisiopatologia 
da doença; nas comorbidades associadas 
(obesidade, hipertensão arterial sistêmica, 
dislipidemia, etc); nas complicações agudas 
(cetoacidose, estado hiperosmolar não ce-
tótico, hipoglicemia); e nas complicações 
crônicas. Examinamos os pés dos nossos 
pacientes para evitar lesões e micoses; 
nos preocupamos com os olhos e rins dos 
nossos diabéticos; perguntamos sobre dis-
função erétil; e lutamos para evitar o apa-
recimento de doença macrovascular, seja 
AVC ou IAM. Aprendemos a usar a tecnolo-
gia que envolve o diabetes e ensinamos para 
os nossos pacientes. Não é lógico ou ético 
segmentar o paciente diabético num único 
órgão. Ele é um doente complexo e que pre-
cisa de um cuidado amplo e sistêmico.

A Sociedade Brasileira de Endocrinolo-
gia e Metabologia (SBEM) tem participado, 
ativamente, na regulamentação de uma 
consulta diferenciada para acompanha-
mento do paciente diabético em reuniões 
da Associação Médica Brasileira (AMB). 
Precisamos de tempo adequado de consulta 
médica para falar de alimentação, exercí-
cios, monitorização glicêmica, uso de dro-
gas orais e injetáveis, revisão da aplicação 
de insulina, armazenamento, seringas, agu-
lhas, canetas, etc e etc. Mas esta consulta 
diferenciada deve ser feita pelo médico que 
cuide do diabético integralmente.

Temos participado de projetos para le-
var educação médica para médicos clínicos 
generalistas por meio de diferentes regio-
nais da SBEM. O diabético precisa ser bem 
tratado nos postos de saúde e consultórios 
médicos nas menores e maiores cidades 
de todo país. A escolha do medicamento é 

apenas uma parte deste tratamento.
Acreditamos que o endocrinologista 

seja o médico com melhor formação para 
tratar o diabético. Cada médico não endo-
crinologista que desejar cuidar do paciente 
diabético precisa fazê-lo de maneira inte-
gral. Aumentar o número de médicos que 
acompanhem adequadamente o paciente 
diabético é fundamental, mas não é sinô-
nimo de simplesmente aumentar a prescri-
ção de medicamentos antidiabéticos. Este 
cenário pode aumentar o risco de impru-
dência e imperícia por parte dos médicos 
que não tem uma base amplificada para 
acompanhar o paciente diabético.

Estimulamos parcerias da SBEM com 
diferentes sociedades médicas, visando 
o adequado acompanhamento médico do 
paciente diabético, com o objetivo final 
de aumentarmos diagnóstico, melhorar-
mos o controle metabólico e diminuirmos 
complicações micro e macrovasculares, e 
mortalidade. É dessa forma que poderemos 
otimizar o cuidado dos pacientes diabéticos 
em todo território nacional, seja por médicos 
endocrinologistas ou não especialistas.

A SBEM tem missão e tem valores. O 
nosso compromisso é buscar cada um de-
les e cumprí-los com ética e determinação. 
Como Sociedade, com a participação ativa 
de cada um de nós.

Cordiais abraços

Dr. Alexandre Hohl
Presidente da Sociedade Brasileira de Endo-
crinologia e Metabologia (SBEM)
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O Adeus a  
Clementino Fraga Filho

O mês de maio foi de tristeza 
para a comunidade médica. 

O país perdeu o médico, professor 
e pesquisador Clementino Fraga Fi-
lho, que faleceu aos 98 anos, no dia 
11/5. Foi um dos fundadores da So-
ciedade Brasileira de Endocrinologia 
e Metabologia Regional do Rio de ja-
neiro, ocupando mais tarde o cargo 
de Editor Chefe dos Arquivos Brasi-
leiros de Endocrinologia e Metabo-
logia. O especialista foi um dos prin-
cipais responsáveis pela construção 
do Hospital da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), que tem 
seu nome. 

A SBEM, através de sua revista 
científica (AE&M), prepara uma ho-
menagem para o médico. De acordo 
com o Dr. Marcello Bronstein, editor 
chefe da publicação, ele terá um Me-
morial na edição de junho. Na edição 
que completou os 50 anos dos Ar-
quivos, um encontro especial foi re-
gistrado, entre ele, Dr. João Gabriel 
Hosannah  Cordeiro e Dr. Luiz César 
Póvoa.

Nascido em 11 de agosto de 1917, 
em Salvador, Clementino Fraga Filho 
deu início ao seu trabalho em prol da 
Medicina em 1934. Foi neste ano que 
ingressou na Faculdade de Medicina 
da Universidade do Brasil e ganhou 
seu primeiro destaque na área. Por 

possuir as melhores notas, foi con-
templado com o prêmio Berchon 
Des Essats.

Antes de fundar o Hospital Uni-
versitário, no qual foi diretor geral 
até 1985, o professor deu sua con-
tribuição em outras instituições. Ele 
foi assistente de clínica médica da 
Faculdade Nacional de Medicina, 
chefiou o Serviço de Clínica Médica 
do Hospital da Santa Casa da Mise-
ricórdia e foi diretor do Instituto de 
Nutrição da Universidade do Brasil, 
cargo que ocupou durante 12 anos.

Na UFRJ, foi vice-reitor, tendo 
mais tarde assumido a presidência, 
e diretor da Faculdade de Medicina. 
Foi o responsável pela incorporação, 
em definitivo, do campus da Praia 
Vermelha à Instituição.

Esteve à frente da Associação Bra-
sileira de Educação Médica entre os 
anos de 1980 e 1982. Como presiden-
te foi responsável por desenvolver 
programas visando à melhoria das 
condições do curso de graduação 
das escolas médicas. Além disso, 
participou das Comissões do MEC 
e do Conselho Federal de Educação 
em prol da avaliação e reformulação 
do ensino médico.

Uma das afirmações de destaque 
no livro escrito pelo professor sobre 
a implementação do Hospital Uni-

versitário representa bem o que ele 
foi para a entidade: “A vida de uma 
instituição depende de muitas vidas 
que a ela se dedicam”. E foram mais 
de 50 anos de dedicação, sendo pro-
fessor, pesquisador e administrador 
da Universidade. 

Como prêmio pelos serviços 
prestados à instituição e à Medicina, 
recebeu, em 1986, o título de profes-
sor emérito da UFRJ. Na ocasião, foi 
presenteado, inclusive, com uma 
medalha de ouro pelo legado deixa-
do. Por sua obra educacional rece-
beu o prêmio Alfred Jurzikowsky, da 
Academia Nacional de Medicina.

O reconhecimento pelo trabalho 
realizado por Clementino Fraga Filho 
não se restringe ao Brasil. O médico 
foi membro honorário de muitas ins-
tituições estrangeiras. Dentre elas: 
Societé Médicale des Hôpitaux de 
Paris, American Gastroenterological 
Association, International Associa-
tion for the Study of the Liver, Ameri-
can College of Physicians, Academia 
Nacional de Medicina de Buenos Ai-
res, Associación Médica Argentina 
e Sociedade Internacional de Medi-
cina Interna.

Após seu falecimento, a família 
divulgou carta de agradecimento, 
destacando sua trajetória de vida e 
acadêmica. c

“A vida de uma instituição 
depende de muitas vidas que a 

ela se dedicam” 

(Clementino Fraga Filho) Fo
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Reunião em São Paulo

A lém das diversas reuniões pe-
riódicas online da Diretoria da 

Nacional, são feitos, ocasionalmen-
te, alguns encontros presenciais, 
como aconteceu em São Paulo com 
Departamento Jurídico da entidade, 
na sede dos Archives of Endocrino-
logy and Metabolism.

A proposta foi alinhar a lista de 
atividades envolvendo, entre outros 
pontos, os relacionados  ao Congres-
so Brasileiro. Na foto, da esquerda 
para a direita: Dr. Guilherme Rollin 
(RS), Cleber Marega Perrone  (advo-
gado), Dr. João Eduardo Salles (SP), 
Dra. Nina Musolino (SP), Dr. Alexan-
dre Hohl (SC) e Dr. Fábio Trujilho 
(BA).

Como Obter o Título de 
Especialista

A pós a prova para obtenção do 
TEEM, é importante saber as 

etapas para receber o certificado de-
finitivo. Os aprovados devem seguir 
os seguintes procedimentos:
1. O médico deverá fazer a requisi-

ção do título à Sociedade, através 
do e-mail secretaria@endocrino.
org.br, enviando os seguintes da-
dos: CPF, CRM-UF, data da prova, 
data de nascimento, se é a 1ª ou a 
2ª via  e  se é TEEM ou CAAEP.

2. A Sociedade fará a requisição do 
título no site da AMB.

3. Após este 1º cadastro, o médico 
receberá em seu e-mail uma se-

nha e o login para dar continuida-
de a sua solicitação.

4. O médico deverá então comple-
tar todos os campos faltantes de 
seu cadastro, imprimir o boleto 
bancário e efetuar o pagamento. 
(www.amb.org.br/si_amb/titulos/
index_titulos_medicos.asp).

5. O recibo estará disponível para o 
médico após 48 horas, no mesmo 
endereço eletrônico.

6. O médico poderá reemitir, a qual-
quer momento, o boleto bancário 
entrando em seu endereço. A cada 
nova emissão, o sistema gera mais 
dez dias de prazo. O prazo máximo 
para pagamento do boleto bancá-
rio é 90 dias corridos. Depois disto 
o sistema elimina do programa a 
solicitação.

7. Durante o processo de confecção 
do título e assinaturas, até a entre-
ga final ao médico, o título poderá 
ser visto em entregas pendentes 
somente pelo administrador da 
sociedade de especialidade.

8. Caso o médico mude de endereço 
antes da entrega do título, ele po-
derá entrar no seu administrador 
até 45 dias da solicitação do título e 
efetuar as alterações necessárias.

 Dados da SBEM Nacional: Rua 
Humaitá, 85 – 5ºAndar - Bairro Bo-
tafogo - Rio de Janeiro – RJ - CEP 
22261-000

Inscrição para o 
Departamento de 
Endocrinologia Básica

D epartamento de Endocrinolo-
gia Básica convoca os associa-

dos para se inscreverem no Departa-
mento. Conforme o regimento apro-
vado pelo Conselho Deliberativo da 
SBEM, o DEB é constituído por as-
sociados da SBEM, com atuação em 
pesquisa básica/translacional nas 
diversas áreas da Endocrinologia e 
Metabologia.

Com o objetivo de organizar as 
atividades, prestar contas e fazer 
programação futura, a presidente 
do Departamento, Dra. Tânia Ortiga 
Carvalho, convida os colegas as-
sociados, dedicados à pesquisa na 
área e que estejam interessados em 
participar, para solicitarem a filiação, 
através do preenchimento do formu-
lário que está disponível no site da 
SBEM. A solicitação deve ser envia-
da, juntamente com o link do currícu-
lo Lattes/CNPq, para a presidente do 
Departamento, no e-mail taniaort@
biof.ufrj.br .

A solicitação será analisada pela 
Diretoria do Departamento de Endo-
crinologia Básica e respondida na 
maior brevidade possível.

Reuniões Administrativas 
no CBEM 2016

T rês reuniões importantes se-
rão realizadas durante o CBEM 

2016, na Costa do Sauípe: Assem-
bleia Geral Ordinária, Assembleia 
Geral Extraordinária e Conselho De-
liberativo. 

As datas e pautas serão infor-
madas, através de Comunicados 
Oficiais, no site da SBEM e nos in-
formativos online, enviados por 
email. A SBEM lembra a importân-
cia da participação dos sócios nas 
reuniões, que definirão questões 
que farão o planejamento do futuro 
da entidade para os próximos anos. 
Haverá eleições para a Diretoria, De-
partamentos, escolha de sedes dos 
congressos, reforma dos Estatutos, 
entre outros tópicos. c
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Resultado da Prova do TEEM 2016

N os dias 14 e 15 de maio foram 
realizados os exames para 

obtenção do Título de Especialista 
em Endocrinologia e Metabologia 
(TEEM 2016). Eles aconteceram na  
Federação do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo do Estado de São 
Paulo - Fecomercio, mesmo local 
onde aconteceu a avaliação em 2015. 

A diretoria da SBEM Nacional e a 
Comissão do TEEM acompanharam 
todas as etapas nos dois dias. O ga-

barito e as provas, assim como os 
procedimentos de recursos, foram 
publicados e continuam disponíveis 
no site da Sociedade. 

Confira abaixo os candidatos 
aprovados. c

• Adriana Albernaz Domingos 
Driessen

• Adriana Siqueira Leonel de 
Paula Ergang

• Ana Carolina Martins Silva
• Ana Heloisa Correia Bresque
• Ana Luiza de Almeida Cardoso
• Ana Paula Kannenberg
• Ana Paula Pinto Brilhante
• Andrea Faria Dutra Fragoso
• Andréia Latanza Gomes 

Mathez
• Arnaud Benini de Resende
• Barbara Dutra da Fonseca 

Castro Pinto
• Bruna Kury de Aquino
• Bruna Maria Grosso 

Mascarenhas
• Bruno Mendes Crespo 

Cordeiro
• Camila Cruz Soares Cristino
• Camilla Magalhães de Oliveira 

Amaral
• Carina Anayr Simionatto
• Carla Fernanda Nava
• Carmen Lais Gervásio Fônseca 

Alves
• Christiane Andrade de 

Azevedo
• Cinthia Minatel Riguetto
• Cristianne Serafim da Silva 

Feuser
• Dandara Almeida Reis da Silva
• Daniela Arakaki
• Débora Moroto
• Dyeego de Matos Machado
• Edoarda Vasco de 

Albuquerque Albuquerque

• Érica da Silva Gomes Ferreira
• Evelyne Morais Bezerra
• Felipe Martins de Oliveira
• Fernanda Cavalieri Costa
• Flavia Sanches Rezende
• Flávia Guimarães Rabelo
• Flávia Rother Ricci
• Gabriela Costa de Andrade
• Giovana de Nardin
• Giovanna Braganholo 

Carpentieri
• Gisele Caneschi
• Gracielly Suemi Miamae
• Gustavo Bittar Cunha
• Gustavo Rocha Dissenha
• Isabel Christina de Oliveira 

Vieira
• Isabela Silveira de Resende
• Jessica Castro de Vasconcelos
• Joana Vieira Frare
• Julia Ines Fleitas Branda
• Juliana de Mattos Lima Lepsch 

Guedes
• Karina Aguiar do Amaral
• Karoline Matias Morais de 

Medeiros
• Lara Moreira Baptista de 

Sousa
• Leilane Vensão
• Leticia Alarcão Maxta
• Livia Justen Tristão
• Lorenna Rodrigues Silva
• Luana Aparecida de Lima 

Ramaldes
• Luciana Mafacioli Gollin
• Luiza Braga da Cunha
• Manuella Nery Dantas Crisanto

• Maria Carolina Ribeiro 
Magalhães

• Mariana Ferreira
• Mariana Mohr
• Marilia de Almeida Cardoso
• Michelle dos Santos Miranda
• Monique Lima e Silva
• Morgana Lima e Maia
• Nara Nóbrega Crispim 

Carvalho
• Narriane Chaves Pereira de 

Holanda
• Natália Eiras Sakuma
• Natalia Gattass Ferreira 

Soares Pereira
• Nicole Balster Romanzini
• Paula Marina Francisco da Cruz
• Phelipe Guimarães de Ornellas
• Rafael Lobo Fonseca
• Rafaela Queiroz Lopes de 

Araujo Kosop
• Raiane Pina Crespo
• Rebeca Esteves Matos 

Rodrigues Ramiro
• Renata Peixoto Barbosa
• Rodrigo Rosa Giampietro
• Sérgio Elias Estefan Junior
• Shirlei Aiçar de Suss
• Stela Lima Matos Rezek 

Rodrigues
• Thayse Graciella Batisti 

Lozovoy
• Vanessa Castro Ramos Pupo 

Natale
• Vanessa Porto de Araújo 

Meneguz Moreno
• Victor Sousa da Silveira
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N o início de abril, membros da 
diretoria da SBEM e da As-

sociação Brasileira para Estudo da 
Obesidade e da Síndrome Metabóli-
ca (ABESO) participaram de impor-
tante reunião no Conselho Federal 
de Medicina, em Brasília. A pauta 
abordou a determinação de novos 
critérios para cirurgia bariátrica, de-
finindo-a como cirurgia metabólica. 
A SBEM foi representada pelo presi-
dente, Dr. Alexandre Hohl, e pelo se-
cretário executivo, Dr. Fábio Trujilho. 
Dra. Cíntia Cercato, presidente da 
ABESO, representou a entidade.

Dr. Alexandre Hohl explicou que 
esse é um assunto que as socieda-
des médicas vêm debatendo junto 
ao CFM ao longo dos anos. “A SBEM, 
a ABESO e a SBD têm participado 
de reuniões periódicas de grupos 
de trabalho em prol da avaliação 
da criação de um score metabólico 
para pacientes com diabetes, e que 
tenham IMC entre 30 e 35, incluindo-
-os na indicação de cirurgia bariátri-
ca/metabólica”.

Essas reuniões entre as socieda-
des e o Conselho Federal de Medici-
na culminaram no documento assi-
nado e entregue à entidade médica 
no mês de abril. O posicionamento 
oficial, segundo explicou Dr. Hohl, 
indica que atualmente não há clareza 
na definição de critérios sobre qual 

paciente com IMC entre 30 e 35 teria 
benefícios com o procedimento.

“Acreditamos que exista um 
grupo que possa se beneficiar da 
cirurgia. Porém, atualmente, não há 
como identificar com clareza quem 
são esses pacientes. Por isso, não 
há condição de liberar a cirurgia 
para pacientes com IMC menor que 
40 sem que esses critérios estejam 
bem definidos. Estudos precisam 
ser feitos para se ter certeza que a 
cirurgia trará benefícios e não riscos 
ao paciente”, disse.

A presidente da ABESO, Dra. Cín-
tia Cercato, enfatizou que a realiza-
ção de mais estudos foi um dos pon-
tos levantados nos encontros. “Em 
2015, as sociedades clínicas procu-
raram discutir junto ao CFM a ausên-
cia de estudos randomizados, com 
número significativo de pacientes 
com IMC 30-34,9 para regulamentar 
a cirurgia metabólica no país”.

“Acreditamos que o CFM deva-se 
pautar em evidências científicas de 
qualidade para tomar essa decisão. 
Sabemos que há uma melhora do 
diabetes nesses pacientes, mas são 
necessários dados de segurança em 
longo prazo. Não é correto extrair 
dados de trabalhos realizados em 
pacientes com IMC maior. É preciso 
estudar essa população específica”, 
concluiu a médica.

Para o Dr. Alexandre Hohl é impor-
tante que se compreenda que o de-
bate não gira em torno de pacientes 
com IMCs altos. O endocrinologista 
destacou que pessoas com IMC aci-
ma de 40, independente de ter diabe-
tes ou não, e com IMC entre 35 e 40, 
apresentando outras comorbidades, 
estão aptos a realizar a cirurgia bariá-
trica. Dr. Hohl esclareceu que o ponto 
principal da discussão refere-se aos 
pacientes com IMC entre 30 e 35.

“É importante entender que a dis-
cussão não é da cirurgia bariátrica. 
O posicionamento, publicado há al-
guns meses atrás sobre novos crité-
rios de cirurgia bariátrica, foi para in-
dicar as comorbidades do IMC entre 
35 e 40. A discussão sobre cirurgia 
metabólica é justamente para criar 
uma cirurgia com IMC entre 30 e 35 
para diabéticos.”

As sociedades clínicas voltam a 
discutir a questão com o CFM em ju-
lho. As instituições foram convida-
das para participar, junto aos repre-
sentantes das sociedades cirúrgicas, 
de uma reunião no dia 7 de julho. 
As entidades farão uma análise e 
revisão da literatura atual para que 
se possa discutir se houve alguma 
alteração ou evidência que dê su-
porte a esses scores metabólicos, e 
justifique a indicação da cirurgia em 
pacientes com IMC entre 30 e 35. c

Posicionamento sobre 
Cirurgia Bariátrica/
Metabólica

Dr. Alexandre Hohl, Dra. Cíntia Cercato e Dr. Fábio Trujilho
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O calendário mostra que ain-
da há tempo para o início do 

CBEM 2016, na Costa do Sauípe, mas 
o número de pré-inscritos demons-
tra que os especialistas brasileiros 
estão se programando com mais an-
tecedência. Segundo os organizado-
res já são 2 mil pré-inscritos para o 
Congresso e a expectativa é que ul-
trapasse os 3 mil. 

Como relatou o presidente do 
CBEM, Dr. Fábio Trujilho, o número de 
reuniões das comissões está aumen-
tando para as definições finais como 
é o caso da Programação Científica. 
“A mais recente definiu a grade cien-
tífica, que está pronta e entra comple-
ta no site do Congresso em junho”.

Entre as questões que a Comissão 
esclarece é que não há mais vaga no 
hotel sede, mas o presidente lem-
bra que grandes atividades, como 
o sorteio da Copa do Mundo, foram 
feitos no local com o apoio dos ho-
téis que ficam no entorno da Costa 
do Sauí pe. O Dr. Trujilho explica – e 
pode ser observado no mapa na pá-
gina ao lado – e que os outros hotéis 
ficam no entorno e são bem próxi-
mos. Haverá transfers para o local do 
evento, que é de praxe nos Congres-
sos Brasileiros. Entre as vantagens, 
destacadas pela organização, é que 
há opções que atendem a todos os 
congressistas e com boa variedade 
de preços, incluindo outros Resorts. 

A comissão organizadora confe-
riu as distâncias e lembra que giram 
em torno de 10km, com a vantagem 

de não ter congestionamento de 
trânsito. “O deslocamento é mais 
simples do que nas grandes capi-
tais”. No site do Congresso, na área 
de Hospedagem, estão detalhadas 
as distâncias dos hotéis dentro da 
rota para o Centro de Convenções.

MAIS NOVIDADES NA PROGRAMA-
ÇÃO CIENTÍFICA – Como já vem sen-
do feito nos Congressos Brasileiros, 
a Diretoria Científica da SBEM Nacio-
nal trabalha em conjunto com o Co-
mitê de Organização na montagem 
da programação do evento. Na edi-
ção anterior da Folha da SBEM, o Dr. 
João Eduardo Salles, presidente da 
Comissão Científica, contou sobre as 
diversas parcerias internacionais em 
2016. Além de novos desdobramen-
tos dessa área, o Dr. João Eduardo 
relata, com detalhes, a estrutura da 
programação do CBEM 2016.

Folha da SBEM: Todas as parcerias 
internacionais foram confirmadas? 
Quais as novidades na programação?
Dr. João Eduardo: Com as parcerias 
com a Endocrine Society, a European 
Society of Endocrinology, a Biocien-
tífica e a Hormone Research Foudan-
tion a programação internacional já 
está fechada. Estamos aguardando a 
confirmação de mais dois nomes na 
área de diabetes, que serão informa-
dos em breve. É importante destacar, 
também, que convidados internacio-
nais que estarão nos simpósios das 
entidades, também foram inseridos 

na Grade Científica.
Ainda na programação interna-

cional, teremos o “The Year One”, 
com a presença das principais revis-
tas de Endocrinologia e Metabologia 
do mundo, apresentando os seus 
artigos mais importantes. Estarão 
presentes da Endocrine Reviews, a 
European Journal of Endocrinology 
e os Archives of Endocrinology and 
Metabolism (A&EM). 

No dia 20 de setembro teremos 
o Simpósio com Highlights da En-
docrine Society e será feita o BEST 
- Brazilian Endocrine Society Trial, 
das 15h30 às 18h. Durante a progra-
mação científica acontecerá um Sim-
pósio da European Society  e um da 
Growrh Hormone Research Society.

Folha da SBEM: Destacaria algum 
momentos especial da programação 
no início e encerramento do evento? 
Dr. João Eduardo: No primeiro dia, 
20 de setembro, à tarde, teremos o 
Simpósio de Suplementação Ali-
mentar na Prática Clínica (SAP), das 
13h às 15h e depois segue a progra-
mação internacional como men-
cionei. No último dia, acontecerá o 
Simpósio sobre Endocrinologia no 
Esporte, que tem despertado cada 
vez mais interesse.

Folha da SBEM: Como a comissão 
científica estruturou a programação? 
Dr. João Eduardo: A Comissão orga-
nizou a programação da seguinte for-
ma. Os temas foram sugeridos pelos 

Congresso Brasileiro 
de Endocrinologia e 
Metabologia
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Departamentos da SBEM e a grade foi monta-
da com a participação de todos os respectivos 
representantes. Está bastante densa no ponto 
de vista da prática clínica diária, assim como os 
mecanismos fisiopatológicos que levam a deter-
minadas doenças e a ligação com o tratamento. 
Nossa proposta não é só dar a solução e sim ex-
plicar o porquê da prática ser feita dessa maneira.

Folha da SBEM: Existirá uma área da programa-
ção voltada para temas não científicos?
Dr. João Eduardo: O Simpósio da Biocientífica 
é um exemplo disso. A abordagem será sobre 
como preparar uma publicação científica, quais 
os principais erros cometidos, o porquê de uma 
publicação ser negada etc.

Folha da SBEM: As atividades administrativas, 
como as Assembleias Gerais, serão feitas du-
rante a programação do CBEM?
Dr. João Eduardo: Sim. Estudamos muito a pro-
gramação e é uma tarefa difícil ter horários libe-
rados exclusivos, pois serão duas Assembleias 
e uma reunião do Conselho Deliberativo. Esse 
ano teremos, além da Assembleia Geral Ordi-
nária, temos a Assembleia Geral Extraordinária 
para discussão de alterações nos Estatutos da 
SBEM. 

Folha da SBEM: Qual a sugestão para se pro-
gramar e fazer a agenda pessoal do Congresso?
Dr. João Eduardo: Teremos um aplicativo do 
CBEM, que está em fase de desenvolvimento, 
onde os participantes poderão ficar por dentro 
das novidades e atividades do evento. c

Praia do Forte

Costa do
Sauípe

Sauípe Resort 
Sauípe Pousadas

Sauípe Premium

Hotel Costa dos Coqueiros (20,6) 

Iberostar Bahia (27,7km)

Grand Palladium Imbassai 
Resort & Spa (18,6 km)

Eco Atlantico (32,3 km)

Sa
lv

ad
or

Dr. Fábio Trujilho, 
presidente do congresso

Dr. João Eduardo, presidente  
da comissão científica

Veja no infográfico, 
a localização e 
distância do Hotel 
Sede e demais 
opções.
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Boletins Eletrônicos  
da SBEM

U tilizado desde 2007 pela SBEM, o Boletim Online 
é uma das ferramentas da Diretoria e da Comis-

são de Comunicação da SBEM para a agilizar o envio de 
informações aos associados e o público. São eventos, 
posicionamentos oficiais, webmeetings, edições dos Ar-
chives of Endocrinology and Metabolism, entre outros 
itens, publicados no site da entidade ou divulgados pela 
Nacional.

Cerca de 10 mil pessoas recebem o informativo digi-
tal, divididas de acordo com as áreas de interesse. São 
sete grupos no total: administração; associados acadê-
micos; associados ativos; informativos internos; público 
leigo; Secretárias da SBEM; e equipes de trabalho.

O programa usado permite enviar e-mails setoriza-
dos, além de monitorar a quantidade de usuários que 
abriram a mensagem, links mais procurados e quantos 
cliques eles tiveram. 

A Folha da SBEM também é encaminhada assim que é 
liberada para o correio, com acesso restrito, assim como 
os AE&M ao serem publicados no site www.aem-sbem.
org.br. 

Caso o sócio não esteja recebendo esses e-mails ele-
trônicos é importante conferir o cadastro para verificar 
se as informações estão atualizadas. Essas alterações 
são feita pelo próprio associado na área restrita do site.

DIVULGAÇÃO DE EVENTOS – A divulgação de eventos é 
muito utilizada nos boletins eletrônicos. Periodicamente 
são enviados informes com as datas, inscrições, prazo 
para enviar trabalho científico e assuntos relacionados. É 
importante frisar que a entidade estabelece regras para 
a divulgação desses eventos em seus meios de comuni-
cação. É fundamental que os organizadores saibam para 
que o fluxo de informações possa ser agilizado: 
• Boletins eletrônicos com apenas um evento são au-

torizados, apenas, para o Congresso Brasileiro de 
Endocrinologia e Metabologia (CBEM) e o Congres-
so de Atualização em Endocrinologia e Metabologia 
(CBAEM).

• Divulgação de eventos das Regionais e Departamen-
tos só podem ser enviados em conjunto.

• Não são permitidos envios de boletins eletrônicos 
com e-flyer (panfletos digitais enviados por email), 
pois o sistema configura como spam e não dispara 
o material.

• A SBEM não repassa o mailing de associados para 
nenhuma empresa, nem organizadores de eventos. c

Diabetes no Dia 
Mundial da Saúde

E m 7 de abril é celebrado o Dia Mundial da Saúde sem-
pre com um tema central definido pela Organização 

Mundial da Saúde. Neste ano, o escolhido foi diabetes, 
que visava alertar sobre a doença e suas complicações. A 
OMS aproveitou a ocasião para divulgar o primeiro rela-
tório sobre o diabetes - Global Report On Diabetes – que 
ganhou grande repercussão no mundo inteiro.

O documento aborda o estágio atual do diabetes, as 
suas complicações, os fatores de risco, o impacto econô-
mico, a prevenção, a gestão e o controle da doença, além 
das estratégias e políticas públicas para desacelerar o 
avanço da pandemia.

A OMS explicou que o relatório é um alerta aos gover-
nos para que a população possa ter a devida orientação, 
e que os sistemas de saúde possam dar o diagnóstico, 
tratamento e cuidados no momento adequado. Além dis-
so, os dados são úteis para incentivo a melhores hábitos 
alimentares, para a prática de atividade física e para a 
prevenção da obesidade.

De acordo com o presidente da SBEM, Dr. Alexandre 
Hohl, escolher o Diabetes Mellitus como o tema central 
foi uma ótima proposta. “ Vivemos uma pandemia mun-
dial e esse é o reconhecimento da gravidade da situação 
e como é importante mobilizar governos e gestores em 
diferentes países”.

Além disso, o presidente afirma que a Campanha é 
fundamental para gerar novas discussões: “É preciso 
prevenir o diabetes, reconhecer, fazer o diagnóstico e 
tratar de maneira adequada, evitando as complicações. 
Políticas de saúde pública são essenciais em todas as 
esferas. A SBEM participa ativamente destes processos 
e sempre estará disposta a ajudar os órgãos públicos 
com informações de qualidade para que em nosso país, 
isso seja feito de maneira eficiente”, comentou. 

CASOS DE DIABETES NO MUNDO – Segundo o rela-
tório da OMS, o número de diabéticos quadriplicou de 
1980 até 2014. Os dados mostram que na década de 80 
o número chegava a 108 milhões de pessoas. Nos dias 
de hoje, cerca de 422 milhões de adultos têm diabetes, 
passando de 4,7% da população para 8,5%.  Além disso, 
o número de crianças com diabetes tipo 2 vem aumen-
tando ao longo dos anos. Esses dados são reflexos do 
aumento do sobrepeso e obesidade, principalmente nos 
países de média e baixa renda.

O relatório pode ser acessado no site da SBEM no link 
http://www.endocrino.org.br/global-report-diabetes/ c
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D urante o Encontro, o Departamento realizou sua reunião de ava-
liação do evento, detalhes para a Semana Internacional da Tireoi-

de e definição da chapa que se candidatará para gestão em 2017. São 
eles: Dra. Celia  Regina Nogueira (presidente), Dr. José Sgarbi (vice-
-presidente), Dra. Janette Cerutti (secretária), Dra. Ana Luiza Maia, Dra. 
Laura Ward, Dra. Gisah Amaral e Dra. Patrícia de Fátima (diretores) e Dr. 
Mário Vaisman (suplente). A decisão sobre a sede do EBT 2018 será di-
vulgada em breve no site do Departamento, após avaliação do grupo. c

W orkshop e Cursos com óti-
mo público; interação e per-

guntas dos participantes via apli-
cativo; premiações para trabalhos 
e projetos; muitas discussões de 
casos clínicos; entrega do Prêmio 
EBT;  reunião administrativa do De-
partamento de Tireoide; e divulga-
ção de Posicionamento sobre Dosa-
gens Hormonais. Esses são apenas 
alguns tópicos, que dão uma visão 
geral do que aconteceu em Grama-
do durante o XVII Encontro Brasilei-
ro de Tireoide, com organização da 
Dra. Ana Luiza Maia, presidente do 
EBT; Dra. Gisah Amaral, presiden-
te do Departamento; e Dra. Celia 
Nogueira, presidente da Comissão 
Científica do evento. 

O XVII EBT, como vem ocorren-
do em edições anteriores, reuniu 
um grande público. Foram cerca de 
1.500 pessoas circulando pelo Cen-
tro de Convenções do Wish Serrano 
Resort, durante quatro dias e mes-
mo com as atrações da cidade de 
Gramado as salas permaneceram 
cheias. 

A primeira atividade foi voltada 
ao público leigo, organizada pelo 
Dr. José Miguel Dora, seguida pelo 
Workshop - “Metas & Desafios do 
Tratamento do Câncer de Tireoide 
no Brasil”, coordenado pela Dra. 
Ana Luiza e Janete Cerruti. 

A abertura do evento, contou 
com as presenças do presidente 
da SBEM Nacional, Dr. Alexandre 
Hohl; Dra. Gisah Amaral; Dra. Ana 
Luiza; Dra. Celia Nogueira; e o Dr. 
Luis Canani, presidente da SBEM 
Regional Rio Grande do Sul. O pre-
sidente da SBEM Nacional citou, 
em sua fala, a divulgação do Co-
municado sobre Dosagens Hormo-
nais, liberado naquele dia, à tarde, 
onde foram feitos diversos alertas 

Encontro Brasileiro de Tireoide

sobre o problema à população e à 
classe médica.

Os discursos na cerimônia fo-
ram muito objetivos, seguindo os 
padrões dos EBTs.  O Dr. Alexandre 
mencionou os diversos posiciona-
mentos divulgados pela SBEM e a 
importância da divulgação do con-
teúdo, tanto para médicos quanto 
para a população, lembrando sobre 
as solicitações de exames na área 
de tireoide, tema do posicionamen-
to lançado no EBT. 

A Dra. Ana Luiza comentou, entre 
diversos pontos, o que representa 
um congresso médico no cenário 
científico e para a sociedade civil, 
agradecendo a fidelização do públi-
co, sempre presente aos EBTs. 

A Dra. Gisah parabenizou o tra-
balho impecável da comissão cien-
tífica, presidida pela Dra. Celia No-
gueira, que trabalhou diretamente 
com o Departamento, resultando 
em uma excelente programação 
científica. 

Em seguida, foi realizada a en-
trega do Prêmio EBT à Dra. Edna 
Kimura, ex-editora dos Archives 
of Endocrinology and Metabolism. 
Trechos da abertura e demais apre-
sentações em vídeo estão publica-
das na fanpage do Departamento. 
A cobertura completa está no site 
do Departamento – www.tireoide c
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EndoSul em 
Gramado
A c idade de Gramado, no 

Rio Grande do Sul, rece-
beu a 10ª edição do Congresso de 
Endocrinologia e Metabologia da 
Região Sul: o Endosul. O evento 
aconteceu entre os dias 20 e 22 de 
maio, no Master Gramado, tendo à 
frente o Dr. Luis Henrique Canani, 
presidente da Regional. A conferên-
cia da Dra. Beatriz D`Agord Schaan, 
presidida pela Dra. Maria Cristina Go-
mes Matos, foi a atividade que ini-
ciou o evento. O presidente da SBEM 
Nacional, Dr. Alexandre Hohl, minis-
trou a conferência de abertura sobre 
“O Endocrinologista no Cenário Mé-
dico Brasileiro”.  c

Evento em Santa Catarina

N os dias 8 e 9 de julho está pro-
gramado mais um Congresso 

Catarinense de Endocrinologia e Me-
tabologia 2016 (CCEM 2016). O evento 
será em Joinville, em Santa Catarina, 
tendo a Regional da SBEM-SC como 
entidade organizadora. Participando 
da comissão de organização: Dr. Da-
lisbor Marcelo Weber, presidente da 

Regional; Dra. Adriana Striebel; Dra. 
Cristina da Silva Schreiber; Dr. Fulvio 
Clemo Thomazelli; Dra. Lireda Mene-
ses Silva; e Dr. Urubatan Alberton. 

Entre os temas abordados: neu-
roendocrinologia, obesidade, endo-
crinologia pediátrica, ostemetabolis-
mo, diabetes, endocrinologia femini-
na e andrologia e tireoide. c

Endocrinologia Feminina 
N os dias 1 e 2 de julho, o Depar-

tamento de Endocrinologia Fe-
minina agendou a 13ª edição do En-
contro de Endocrinologia Feminina 
(Endofeminina). A atividade é coor-
denada pela Dra. Poli Maria Spritzer e 
acontecerá no Hotel Plaza São Rafael, 
em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Estão confirmados: Dra. Ana Lui-
za Maia, Dra. Beatriz Schaan, Dra. 
Carolina Sales Vieira, Dr. Cesar Bo-
guszewski, Dra. Cristiane Leitão, Dr. 
Dalisbor Marcelo Weber Silva, Dra. 

Dolores Pardini, Dr. Fernando Mar-
cos dos Reis, Dr. Guilherme Alcides, 
Dra. Helen Corleta, Dra. Jaqueline 
Lubianca, Dra. Karen Oppermann, 
Dra. Letícia Weinert, Dra. Marga-
ret Boguszewski, Dra. Maria Celes-
te Wender, Dra. Maria Inês Lobato, 
Dra. Maria Inês Schmidt, Dra. Marisa 
Lazaretti, Dr. Ricardo Francalacci, Dr. 
Ricardo Meirelles, Dra. Poli Spritzer, 
Dra. Ruth Clapauch, Dr. Sebastião 
de Medeiros, Dr. Tiago Rosito e Dra. 
Victória Borba. c

Edição 2016 
do EndoRecife

N o fim de junho será realizada 
mais uma edição do EndoRe-

cife, que vem com nova roupagem 
e novo endereço. Acontecerá no pe-
ríodo do dia 30 até o dia 2 de julho, 
no Sheraton Reserva do Paiva Hotel 
Convention Center, em Recife (PE). 
A Dra. Maria Amazonas é a respon-
sável pela coordenação, e explicou 
que a opção pelo novo local foi com 
o objetivo de atender às novas de-
mandas do evento.

TRH Feminina; Insulinoterapia 
no DM1; Iodo radioativo no micro-
carcinoma de tireoide; e Alterações 
endócrinas induzidas por drogas 
são alguns dos tópicos que serão 
abordados durante essa edição. c

Curso de Osteometabolismo

N o dia 4 de junho foi realiza-
do o Curso de Imersão em 

Osteometabolismo, sob a coorde-
nação do Departamento de Meta-
bolismo Ósseo e Mineral. O even-
to aconteceu no Hotel Pestana, em 

São Paulo, com a coordenação do 
Dr. Sergio Maeda. A programação 
do curso foi desenvolvida, tendo 
como base os tópicos comentados 
no livro “Guia Prático em Osteme-
tabolismo”. c

Congresso do Centro Oeste

T ambém no fim de maio, de 20 a 
22 de maio, a SBEM Distrito Fe-

deral, com o apoio das Regionais de 
Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul, realizaram em Brasília o 3º Con-
gresso de Endocrinologia e Metabo-
logia da Região Centro-Oeste (3º En-
do-Centro Oeste). O evento, presidi-
do pelo Dr. Neuton Dornelas Gomes, 

contou com palestras, apresentações 
e trabalhos científicos, abordando os 
principais tópicos da endocrinologia 
(doenças da tireoide, diabetes melli-
tus, obesidade, dislipidemia e meta-
bolismo ósseo, entre outros). c

Congresso do
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13PANORAMA INTERNACIONAL

Panorama Internacional - Especial Endo 2016
O Congresso da Endocrine So-

ciety foi especial em 2016. 
Como descreveu a Dra. Ana Luiza 
Maia, endocrinologista brasileira 
membro da comissão científica do 
ENDO 2016, foi o centenário da So-
ciedade de Endocrinologia e a histó-
ria da entidade foi “celebrada” du-
rante todo o evento. 

“O ENDO 2016 foi o segundo 
maior congresso de todos os tempos 
em número de participantes e o 4º 
maior em participação científica. Os 
eventos pré-congresso incluíram: 
Workshops em Educação, Cursos 
de Ultrassonografia da Tireoide, 
Diagnóstico e Manejo do Diabetes, 
Obesidade, além do Fórum para pes-
quisadores em início de carreira”, 
descreveu a Dra. Ana Luiza. Ela ainda 
mencionou a apresentação de três 
novos Guidelines Clínicos, incluindo 
as orientações para nova tecnologia 
no diabetes, obesidade em crianças 
e hipopituitarismo.

Foram quase 8 mil participantes 
(7.528 participantes totais, incluindo 
cerca de 5.900 endocrinologistas clí-
nicos). “De modo geral, como sem-
pre, o evento foi considerado um 
sucesso. A maioria dos participan-
tes elogiou o excelente nível das pa-
lestras, destacando que as apresen-
tações foram na sua imensa maioria 
baseadas em evidências cientificas 
e imparcialidade”. 

A Folha da SBEM conversou com 
alguns especialistas presentes.

Dra. Ana Luiza Maia
Uma novidade no Endo 
foi a campanha: Respeite 
a Ciência: Não tire fotos! 
Uma ideia para cons-

cientizar os participantes quanto ao 
sigilo do material apresentado nas 
sessões. O ENDO quer que, cada vez 
mais, seja apresentada no evento 

“ciência de ponta”, incluindo dados 
não publicados e essa campanha 
visa proteger essas informações. 
Outra inovação foi o formato para 
apresentação de trabalhos orais, 
chamado de “Knock-Out”. Foram 
selecionados jovens pesquisadores, 
com resumos avaliados como exce-
lentes, para apresentar seu trabalho 
em três minutos e em um único sli-
de, mostrando ao público porque o 
mesmo era importante para ciência. 
Cada apresentação foi avaliada e 
recebeu uma nota de uma banca de 
pesquisadores seniors e do público 
presente. 

Dr. Rogério Friedman
Foi nítida a presença 
de muitos brasileiros, 
especialmente jovens, 
inclusive em pôsteres 

e temas livres. Foram muitas ses-
sões interessantes, entre elas uma 
mesa redonda sobre dosagens de 
hormônios livres, que mostrou cla-
ramente o quão inacurados são os 
imunoensaios disponíveis no Brasil. 
A recomendação foi de se empregar 
métodos de HPLC e espectrometria 
de massa.

Fora das sessões mais científi-
cas, houve um programa muito in-
teressante sobre oportunidades de 
financiamento à pesquisa, apresen-
tado por profissionais do NIH e de 
fundações de pesquisa.

Dr. Cesar Boguszewski
Esse ano o destaque foi a 
comemoração do cente-
nário do ENDO (embora 
o meeting tenha sido o 

98º, pois em dois anos da segunda 
Guerra Mundial ele não foi realiza-
do).

Minha contribuição foi a confir-
mação do workshop SBEM - Endo-
crine Society, com cinco convidados, 

no CBEM 2016. O primeiro aconteceu 
no CBEM Curitiba.

Dra. Ruth Clapauch
Na área de gônadas, a 
sexualidade foi desta-
que no programa, com 
dois simpósios inteiros 

- Disfunção Sexual Feminina e Pro-
blemas Reprodutivos no Homem 
- e dois “Meet the Professor” (nova-
mente Disfunção Sexual Feminina e 
Diferenciação Sexual). Muita discus-
são, mas ainda pouca resolução. Um 
simpósio para discutir Menopausa 
e Hipogonadismo Masculino e um 
“Meet the Professor” cada, além de 
apresentação de dois artigos, con-
siderados alguns dos melhores do 
JCEM - SWAN, de acompanhamento 
de gordura cardiovascular na tran-
sição menopáusica -; e o estudo 
EMAS, de reversão de hipogonadis-
mo masculino secundário.

Dra. Valéria Guimarães
Foi um sucesso o deba-
te no Endo e destaco as 
participações da Dra. 
Ana Claudia Latrônico e 

Dra. Ana Luiza Maia. Continuo traba-
lhando na Comissão para educação 
de pacientes - HHN e, recentemente, 
fui convidada a compor a comissão 
de nomeação, que escolhe os nomes 
dos futuros líderes da Sociedade. 

Lançamos, durante o Endo 2016, 
para o público leigo um aplicativo - 
Essential Guide to Your Hormone - A 
Patient’s Pocket Guide. A apresenta-
ção foi feita através de um vídeo no 
Youtube, o mais acessado da Endo-
TV 2016. 

Como o Endo divulga o trabalho 
de jovens pesquisadores brasileiros, 
destaco uma pesquisa premiada so-
bre estatina x diabetes e os gêmeos, 
na área genética em hipopara/pseu-
dohipopara. c
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14 REPORTAGEM

Campanha sobre Tireoide Mobiliza o País

Repercussão

A s notícias se espalharam na 
mídia e nas redes sociais. 

Publicações com informes e escla-
recimentos chegaram a mais de 80 
mil pessoas alcançadas em ape-
nas um das publicações na fanpa-
ge, além de dezenas de fotos pu-
blicadas. O site do Departamento 

foi sendo atualizado durante todo 
o período, a medida que as infor-
mações chegavam. 

As manifestações dos integran-
tes do grupo de trabalho estão to-
das publicadas no site do Departa-
mento, no balanço da campanha 
(www.tireoide.org.br). 

Por Cris Dissat

E ste ano, a Semana Internacio-
nal da Tireoide ficará marcada 

pelos excelentes resultados obtidos 
em todo o país. Uma campanha pa-
dronizada em conteúdo e imagens, 
envolvimento das redes sociais e tra-
balho em conjunto das assessorias 
de imprensa e conteúdo, somada o 
engajamento de dezenas de Servi-
ços e Hospitais garantiram o suces-
so do trabalho.

A estratégia, traçada pelo Depar-
tamento de Tireoide, começou um 
pouco antes da realização do En-
contro Brasileiro de Tireoide, com a 
definição de um tema a ser aborda-
do: uso inadequado de hormônios 
tireoidianos.

A coordenação foi feita pelo Dr. 
José Sgarbi, membro da diretoria 
do Departamento, e pela Dra. Gisah 
Amaral, presidente do Departamen-
to de Tireoide da SBEM. O passo ini-
cial foi trabalhar o conteúdo de um 
folheto informativo, detalhando os 
mitos e verdades sobre a tireoide. 
Esse material foi usado por todas 
as Regionais da SBEM que aderiram 
à campanha, Serviços de diversos 
hospitais etc. 

Para criar um engajamento do 
público, as informações foram sen-
do publicadas de forma gradativa e 
regular na fanpage do Dia Interna-
cional da Tireoide e também na do 
Departamento. 

A outra etapa, de grande impor-
tância, foi ação em conjunto com 
SBEM Nacional, com a divulgação 
de um posicionamento sobre as do-
sagens hormonais (ainda durante o 
EBT), e amplamente divulgado nos 
canais de comunicação da entidade. 
De acordo com o Dr. José Augusto 
Sgarbi, foi uma grande mensagem 
de alerta para a sociedade. 

Foi, também, criado um grupo no 
Whatsapp, composto por endocrino-
logistas de quase todos os estados 
brasileiros e equipes de trabalho, 
trocando informações quase 24h 
por dia. 

Ainda no dia 25 de maio, já no 
fim da tarde, a Dra. Gisah enviava 
uma mensagem emocionada a todo 
o grupo. “Estamos felizes por ver 
tanta gente envolvida, com paixão. 
Agradeço a todos que estiveram co-
nosco, os Serviços de Tireoide, as 
Regionais da SBEM, estudantes e os 
profissionais de comunicação. Foi 
uma campanha muito linda e emo-

cionante. De Norte a Sul a participa-
ção de todos foi incrível”.

Também no mesmo dia, o Dr. 
Sgarbi agradeceu o apoio e cada pa-
lavra de incentivo. “Confesso agora 
não ter forças nem as palavras cer-
tas e coordenadas para responder 
a altura manifestações tão doces, 
generosas e gratificantes de todos. 
Em nome de todo Departamento de 
Tireoide, agradeço a Europa Press 
Brasil, que nos deram todo apoio 
logístico; à Sanofi pelo apoio; e as 
assessorias de imprensa e conteúdo 
que trabalharam sem parar durante 
todo o mês”. c
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16 FUTUROS ENCONTROS

Junho

Curso de Imersão em Osteometabolismo
 ▪ Data: 4
 ▪ Local: Hotel Pestana, São Paulo, SP
 ▪ Informações: www.stelamariseventos.com.br / 
Tel.: (11) 5080-4933

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

XIV SINE - Simpósio Internacional de 
Neuroendocrinologia
 ▪ Data: 16 a 18 de junho de 2016 
 ▪ Local: Hotel Plaza São Rafael, Porto Alegre, 
RS

 ▪ Informações: www.sine2016.com.br / 4007-
2249 ou (51) 3086-9100

EndoRecife 2016
 ▪ Data: 30 de junho a 2 de julho
 ▪ Local: Sheraton Reserva do Paiva Hotel & 
Convention Center, Cabo de Santo Agostinho, 
PE

 ▪ Informações: www.endocrinologiape.com.br / 
(81) 2125-7473

Julho

13º Endofeminina
 ▪ Data: 1 e 2 de julho
 ▪ Local: Hotel Plaza São Rafael, Porto Alegre, 
RS

 ▪ Informações: www.endofeminina.com.br

Congresso Catarinense de Endocrinologia 
e Metabologia
 ▪ Data: 8 e 9
 ▪ Local: Joinville, SC
 ▪ Informações: www.sbemsc.org.br /  
(48) 3231-0336

Agosto

V Encontro Paulista de Endocrinologia 
Clínica
 ▪ Data: 20
 ▪ Local: Vitória Hotel Concept, Campinas, SP
 ▪ Informações: www.epec.com.br /  
Tel (11) 3849-0099

17th International Congress of 
Endocrinology
 ▪ Data: 31 de agosto a 4 de setembro
 ▪ Local: Pequim, China
 ▪ Informações: www.ice-cse2016.org/

Setembro 

52nd EASD Annual Meeting
 ▪ Data: 12 a 16 
 ▪ Local: Munique, Alemanha
 ▪ Informações: www.easd.org 

CBEM 2016
 ▪ Data: 20 a 24
 ▪ Local: Costa do Sauípe, BA
 ▪ Informações: www.cbem2016.com.br /  
(51) 4007-2249 ou (51) 3086-9100

IFSO 2016 - 21th World Congress 
 ▪ Data: 27 de setembro a 1º de outubro
 ▪ Local: Rio de Janeiro, RJ
 ▪ Informações: www.ifso2016.com 

Outubro

VII Congresso Brasileiro de 
Densitometria, Osteoporose e 
Osteometabolismo (BRADOO)
 ▪ Data: 29 de outubro a 1 de novembro
 ▪ Local: Expoville, Joinville, SC
 ▪ Informações: abrasso.org.br / (11) 3253-6610

Novembro

XVI Congreso Latinoamericano de 
Diabetes
 ▪ Data: 4 a 8 de novembro
 ▪ Local: Bogotá, Colômbia
 ▪ Informações: www.congresoalad2016.com
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