
Biotinas: O que Você 
Precisa Saber

 M Muito presente na vida da 
população, o uso da biotina 
vem causando preocupação 
aos endocrinologistas. A SBEM 
faz um alerta aos especialistas 
e pede atenção para o assunto.

(página 11)

Premiações: 
Nacional e 
Internacional

 M Dr. Marcello Bronstein e Dr. 
Rui Maciel são os dois endocri-
nologistas que acabam de rece-
ber premiações importantes no 
Brasil e no exterior. (página 10)

(página 10)
(página 10)

Atividades 
Científicas

 M Os Departamentos Científi-
cos de Adrenal, Tireoide, Endo-
crinologia Pediátrica preparam 
seus eventos para os próximos 
meses e para 2018. Vejam o que 
já está em andamento.

(página 12)

Congresso Brasileiro 2018
 M Foi lançado oficialmente, 

pela SBEM, o 33° Congresso 
Brasileiro de Endocrinologia e 
Metabologia, que será em Belo 
Horizonte (Minas Gerais) entre 
os dias 7 e 11 de agosto. O evento 
contou com membros da direto-
ria da Nacional e da Regional de 
Minas Gerais. Em breve, os pre-
parativos serão divulgados nos 
canais de comunicação da Socie-
dade. (página 2)

 M Mais de 1.600 participantes no 
Centro de Eventos do Ceará, em For-
taleza, onde aconteceu o Congresso 
Brasileiro de Atualização em Endocri-
nologia e Metabologia (CBAEM 2017). 
Veja os principais momentos do evento, 
repercussão e as reuniões administrati-
vas da Sociedade - Conselho Delibera-
tivo e AGO. (páginas 5, 6 e 7)
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Público Recorde  
no CBAEM 2017
Público Recorde  
no CBAEM 2017

Representantes da Diretoria e Regional de 
Minas Gerais no lançamento do CBEM 2018

Diretoria da Nacional e Comissão 
local da Regional do Ceará



Dia do Endocrinologista: Resultados

N o dia 1 de setembro foi cele-
brado o Dia do Endocrinolo-

gista. Para marcar a data foram fei-
tas várias publicações no site e nas 
redes sociais da SBEM. A ideia era 
parabenizar os especialistas, além 
de mostrar como está o andamento 
do trabalho da Sociedade na apro-
vação do Projeto de Lei, que trans-
formará a comemoração em data 
oficial. 

As ações tiveram um resultado 
positivo. Mais de 100 mil pessoas 
foram alcançadas em apenas uma 
publicação no Facebook, com mais 
de 400 compartilhamentos, 600 cur-
tidas e 85 comentários. Os pacientes 
usaram a postagem para parabeni-
zar os seus endocrinologistas, o que 
mostrou uma grande interação do 

público leigo às atividades online 
da SBEM. 

O presidente da SBEM, Dr. Fabio 
Trujilho, foi quem assinou a pri-
meira mensagem parabenizando a 
classe. Foram divulgadas informa-
ções, explicando sobre o papel do 
endocrinologista no tratamento de 
diversas doenças, e boletins envia-
dos para associados e público. Um 
vídeo da palestra feita pelo Dr. Ri-
cardo Meirelles, sobre o futuro da 
Endocrinologia e Metabologia, du-
rante a realização do CBAEM, tam-
bém foi publicado. 

A SBEM vem trabalhando há mui-
to tempo pela oficialização da data. O 
Projeto de Lei Nº 6566 de 2016, cria-
do pelo Deputado Jorginho Melo, foi 
aprovado pela Comissão de Cultura, 

e está na Comissão de Constituição 
e Justiça, esperando a designação 
de relator. Após essa etapa, passará 
pela comissão e tramitará na Câma-
ra. Depois de aprovado, o projeto vai 
ao Senado. 

Mensagem  
Dr. Fabio Trujilho 

“A Endocrinologia e Metabologia 
é uma especialidade que fascina e 
desafia pela sua complexidade e in-
tegração dentro do próprio indivíduo 
e em todas as fases de sua vida. Que 
esse fascínio e desafio continuem 
nos inspirando a trabalhar de forma 
séria e fortalecer cada vez mais a 
nossa Especialidade. Parabéns aos 
Endocrinologistas pelo seu Dia.” n

T rabalhar de forma antecipada 
tem sido uma das metas das úl-

timas gestões da SBEM. Por isso, já 
no início de setembro, a diretoria da 
Nacional fez o lançamento oficial do 
33º Congresso Brasileiro de Endocri-
nologia e Metabologia, que aconte-
cerá em Belo Horizonte (MG). 

A reunião de lançamento, feita 
em São Paulo, teve à frente o presi-
dente da Nacional, Dr. Fábio Trujilho; 
Dr. Alexandre Hohl, vice-presidente; 
Dr. Paulo Miranda, Dr. Neuton Dor-
nelas e a presidente da SBEM-MG,  
Dra. Beatriz Santana Soares Rocha. 

A organização local está sob a 
responsabilidade da Regional Minas 
Gerais e a data do evento foi definida 
para 7 a 11 de agosto. Ao longo dos 
próximos meses a Folha da SBEM e to-
dos os canais de comunicação da So-
ciedade contarão sobre o trabalho das 
comissões na preparação do evento. 

Foi em Minas Gerais, no Congres-
so em 1992 que a comunicação da 
SBEM foi modificada. Logo no ano 
seguinte à realização do evento sur-
gia a Folha da SBEM, a partir de su-
gestão do presidente na ocasião, Dr. 

Antonio Rodrigues Ferreira. Muitas 
histórias serão contadas ao longo 
dos meses. A organização, convida-
dos, bastidores e os detalhes sobre a 
produção de evento estarão nos ve-
ículos de comunicação da SBEM. n

Lançamento do CBEM 2018
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EDITORIAL

Prezados Associados, 

Já estamos caminhando para o 
último trimestre de 2017 e é gratifi-
cante ver a SBEM caminhando forte 
para o futuro. 

Motivo de orgulho para nós foi o 
sucesso alcançado com o CBAEM 
2017 em Fortaleza com um público 
que superou os 1600 congressistas 
que presenciaram uma programa-
ção científica e organização global 
que superaram todas as expectati-
vas e que mostrou que o nosso CBA-
EM avança em grandiosidade a cada 
edição. 

Menos de 15 dias após o término 
do CBAEM 2017 já estávamos fazen-
do o lançamento do CBEM 2018 que 
acontecerá em Belo Horizonte que 
com certeza será sucesso. Durante 
o evento de lançamento, além do 
Presidente do CBEM 2018, também 
estavam presentes os Presidentes 
do CBAEM 2019 e do CBEM 2020, 
mostrando uma SBEM que preza 
pelo planejamento minuncioso de 
seus eventos nacionais e que o su-
cesso é fruto de um trabalho árduo e 
articulado pelos seus gestores. 

Sabemos que educação médi-
ca continuada é um dos pilares da 
nossa gestão, mas também temos 
como pilares a Defesa Profissional 

e o Fortalecimento da nossa Endo-
crinologia. 

A Comissão de Defesa e Ética 
Profissional junto com a Diretoria e 
as nossas Regionais tem trabalha-
do muito no encaminhamento de 
denuncias de más praticas médicas 
assim como no enfrentamento de 
médicos sem registro de especiali-
dade que se apresentam como en-
docrinologistas. É um trabalho que 
na grande maioria das vezes não se 
torna público pelo caráter sigiloso 
como esses casos são tratados le-
galmente, mas a SBEM está traba-
lhando arduamente. 

Temos trabalhado muito a ima-
gem da nossa especialidade e suas 
doenças através de uma integração 
entre Comissão de Comunicação 
Social, Comissão de Campanhas, 
Comissão de Novas Lideranças e Re-
gionais SBEM que vem trabalhando 
a inserção da SBEM na mídia assim 
como campanhas de esclarecimen-
tos de forma cada vez aprimorada 
e efetiva. Nos próximos dias serão 
lançadas as campanhas de Osteopo-
rose, Obesidade e Menopausa que 
com certeza serão muito exitosas. 

Politicamente estamos antena-
dos com as necessidades dos nos-
sos pacientes e recentemente esti-
vemos em Brasilia junto a ABESO 

em audiência com Ministro da Saúde 
tratando sobre temas nobres como 
Rotulagem de Alimentos e uma Li-
nha de Atendimento em Obesidade 
pelo SUS. 

No campo internacional recebe-
mos recentemente a confirmação 
da SBEM como membro associado 
da Sociedade Européia de Endocri-
nologia que nos dará uma maior 
aproximação com esta importante 
instituição. 

Trabalho e compromisso com os 
ideais da SBEM é o nosso foco. 

Um forte abraço 

Dr. Fábio Trujilho 
Presidente SBEM- 2017-2018
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CBAEM 2017: Entrega de 
Certificados 

T odos os inscritos da última edi-
ção do Congresso Brasileiro 

de Atualização em Endocrinologia e 
Metabologia (CBAEM 2017), podem 
solicitar os certificados no site do 
evento. Basta entrar neste link e fa-
zer a solicitação. Os certificados só 
são enviados, mediante pedido do 
congressista. 

Relatórios de Atividades 

P ara agilizar e debater sobre os 
itens da pauta do Conselho De-

liberativo, a SBEM vem optando por 
receber os relatórios de trabalho de 
todas os Departamentos, Comis-
sões e Regionais. 

O material recebido - em arquivos 
PDF - foi incluído na área científica 
(restrita) do site da SBEM. Esse pro-
cedimento tem sido realizado com 
regularidade e fica disponível ape-
nas para os associados. 

Para acessar, basta entrar na área 
científica, com login e senha. São 
mais de 30 documentos em 2017. 

Webmeeting: Desafios 
no Tratamento da 
Osteoporose 

Foi programado - e realizado - no 
dia 19 de setembro mais uma edição 
do Webmeeting da SBEM. O tema 
abordado - “Desafios no tratamento 

da Osteoporose”, procurou levantar 
uma discussão sobre um assunto 
que estará em pauta em outubro - 
Dia Mundial de Combate à Osteopo-
rose. O webmeeting foi ministrado 
pelo Dr. Sérgio Maeda, Dr. Miguel 
Madeira e Dra. Carolina Moreira, 
presidente do Departamento de Me-
tabolismo Ósseo e Mineral. 

Como vem ocorrendo nessas 
atividades em 2017, a proposta é ter 
proximidade de datas de campanhas 
de esclarecimentos da SBEM. 

O próximo webmeeting agenda-
do será 10 de outubro com o tema 
“O que precisamos saber sobre os 
anorexígenos catecolaminérgicos”.

SBEM na Mídia: Números 

H á algum tempo a SBEM se 
tornou fonte de informação e 

consulta de diversos veículos de co-
municação. Isso acontece graças a 
um trabalho da área de comunica-
ção que se antecipa a abordagens da 
imprensa ou responde a questiona-
mentos de forma muito rápida. De 
janeiro a agosto desse ano, foram 
172 inserções nos mais variados ti-
pos de mídia como: jornal, Tv, rádio, 
sites e outros. 

Entre os mais recentes, está a 

participação - no mês de agosto - do 
presidente da SBEM, Dr. Fábio Tru-
jilho no programa “Bem Estar”, da 
Rede Globo. Ele falou sobre os mitos 
nos tratamentos na área hormonal e 
sobre o funcionamento do metabo-
lismo do corpo. 

Para que associados e público 
acompanhem, a SBEM informa so-
bre a participação de seus represen-
tantes em suas redes sociais - tanto 
na Fanpage (www.facebook.com/ 
sbemnacional/) quanto no Twitter 
(@endocrinologia). 

Organização de Eventos 

D iversas regionais e departa-
mentos já começam a fazer 

planejamento para os eventos de 
2018. A SBEM lembra que é funda-
mental acessar o link sobre a Hie-
rarquia de Eventos, no site da SBEM 
- www.endocrino.org.br/ hierar-
quia--de-eventos/. 

Esse conteúdo já foi disponibili-
zado há algum tempo, assim como 
publicado várias vezes na Folha da 
SBEM. O conteúdo tira todas as dú-
vidas sobre os procedimentos para 
solicitar divulgação, email marke-
ting assim como uso da marca da 
Sociedade. n
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M ais de 1.600 participantes no 
Centro de Eventos do Ceará, 

em Fortaleza. O número de inscri-
tos deixou organizadores e diretoria 
da SBEM Nacional satisfeitos com 
o alcance do Congresso Brasileiro 
de Atualização em Endocrinologia e 
Metabologia, realizado nos dias 16 a 
19 de agosto. 

O número foi anunciado pela pre-
sidente do Congresso, Dra. Cristina 
Façanha, em seu discurso na ceri-
mônia de abertura, realizada para o 
início da tarde do dia 16, dando início 
as atividades oficiais. Além do infor-
me de 1.680 inscritos, a presidente 
mencionou o sucesso financeiro, 
mesmo em meio a uma crise econô-
mica do país. Entre os pontos que a 
presidente do CBAEM destacou está 
a imagem de todos os associados 
em um mapa do Estado do Ceará, 
apresentado no final da abertura 
oficial. “Uma atividade como essa 
contribui muito para o crescimento 
da especialidade nacional e local. 
Convidamos você a tecer conosco 
essa rede de ciência e amizade”, dis-
se a Dra. Cristina em seu discurso de 
abertura. 

O presidente da SBEM Nacional, 
Dr. Fábio Trujilho, mencionou o de- 
safio e a proposta ousada do projeto, 
elogiando a dedicação de todos os 
organizadores. “Parabenizo a Regio- 
nal porque todos vestiram a nossa 
camisa e trabalharam pelo CBAEM. 
É muito bom ver tanta energia e ale-
gria. Tenho certeza que o abraço do 

des congressos na capital foram tra-
zidos pela especialista.

Premiações

Ainda na cerimônia de abertura, 
foram entregues dois prêmios para 
Dr. Marcello Bronstein, editor-che 

CBAEM 2017 Registra Recorde de Público

Ceará foi muito apertado e acolhe- 
dor a todos os endocrinologistas”.

Durante a cerimônia, a Dra. Adria- 
na Costa e Forti foi homenageada 
com um dos símbolos da especiali- 
dade no Ceará. Na apresentação, foi 
lembrada que a sede da Regional, 
assim com a realização de três gran 
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Cerimônia de Abertura do Congresso

Feira Expositora do CBAEM e estande da SBEM
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fe da AE&M (Revista científica da 
SBEM – Archives of Endocrinology 
and Metabolism).

Na área clínica a premiada foi a 
Dra. Diana M. Matos, com o trabalho 
publicado intitulado: “Evolution to 
permanent or transient conditions in 
children with positive neonatal TSH 
screening tests in Sergipe, Brazil “, 
e os autores Roberto J. R. Ramalho, 
Bruno M. Carvalho, Maria Augusta 
C. T. Almeida, Luciana F. D. Passos, 
Talmay T. S. Vasconcelos, Enaldo V. 
Melo, Carla R. P. Oliveira, Elenilde G. 
Santos, Karla F. Resende, Manuel H. 
Aguiar-Oliveira”.

Na área Básica, o vencedor foi 
o Dr. Fábio Campanha, com o tra-
balho “Thyroxine increases Serca2 
and Ryr2 gene expression in heart 
failure rats with euthyroid sick syn-
drome “ – e os doutores Denise Pe-
rone, Dijon H. S. de Campos, Renata 
de A. M. Luvizotto, Maria T. De Sí-
bio, Miriane de Oliveira, Regiane M. 
C. Olimpio, Fernanda C. F. Moretto, 
Carlos R. Padovani, Gláucia M. F. S. 
Mazeto, Antonio C. Cicogna, Célia 
R. Nogueira.

Programação e Salas 
Cheias

No período da manhã, auditório já 
contava com mais de mil participan-
tes para acompanhar o Workshop de 
Suplementação Alimentar, coorde-
nado pelo presidente da Comissão 
Científica e vice-presidente da SBEM 
Nacional, Dr. Alexandre Hohl.

As salas permaneceram cheias 
em quase todas as atividades, algu-
mas delas com lotação esgotada. O 
Centro de Convenções contou com 
espaços muito amplos para circula-
ção, capacidade e área de exposição 
e os congressistas puderam confir-
mar que é, atualmente, um dos me-
lhores do país.

Na programação, que teve a co-
ordenação do Dr. Alexandre Hohl, 

todas as áreas da Endocrinologia 
e Metabologia foram abordadas. 
Além disso, temas importantes e 
com outra abordagem entraram 
na grade científica, como ética, 
mundo digital, campanhas públi-
cas e identidade de gênero. Dando 
continuidade ao intercâmbio inter-
nacional, o CBAEM contou com a 
presenças das convidadas portu-
guesas Dras. Cristina Ribeiro e Jo-
ana Guimarães e do holandês, Dr. 
Sewbastian Neggers.

Cobertura do CBAEM

Foram utilizadas as diversas 
ferramentas digitais que a SBEM 
adotou para a transmissão das in-
formações e flashes do evento. Na 
Fanpage – www.facebook.com/
sbemnacional – foram publicadas 
informações, em tempo real, duran-
te todo o Congresso, assim como no 
Twitter (@endocrinologia). Para agi-
lizar a transmissão das informações, 
a equipe de comunicação utilizou o 
SounCloud com entrevistas em au-
dio (https://soundcloud.com/en-
docrinologia) que chegaram a 1.000 
reproduções, nas nove entrevistas 
feitas. O conteúdo está disponível 
tanto no site da SBEM quanto no ca-
nal no SoundCloud.

No canal da SBEM no Youtube - 
www.youtube.com/user/sbemnac 
- estão liberados vídeos da abertura, 
entrevistas e duas palestras, sendo 
uma sobre as Campanhas Públicas 
(Dra. Erika Parente) e O Futuro do 
Endocrinologista (Dr. Ricardo Mei-
relles). Foram publicados também 
14 vídeos na fanpage com quase seis 
mil reproduções.

Além das dezenas de fotos na 
fanpage, foram publicados quatro 
álbuns (um para cada dia) com fo-
tos de alguns momentos do evento, 
que podem ser baixados livremente 
na conta da SBEM no Flickr - www. 
flickr.com/photos/sbemnacional . n

Dr. Alexandre Hohl, Dra. Cristina Ribeiro,
Dra. Joana Guimarães e Dra. Cristina
Façanha

Assista o Vídeo Assista o Vídeo

Assista ao balanço do Dr. Fábio Trujilho
e o discurso da Dra. Cristina Façanha,
clicando nos players

Assista o Vídeo

Entrega do Prêmio A&EM

Assista o Vídeo

Dr. Alexandre Hohl, vice-presidente da
SBEM Nacional e presidente da Comissão
Científica do CBAEM.

Dr. Sebastian Neggers, convidado
internacional
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Conselho Deliberativo e Assembleia Geral

mar pela qualidade dos candidatos 
aprovados e não pela quantidade; a 
importância de residentes e estagi-
ários participarem da prova; e que já 
está definida a data para a prova em 
2018 - 26 e 27 de maio. 

CBAEM 2019

Durante o CD foi realizada a es-
colha da sede do próximo CBAEM, 
que será em Florianópolis, com a 
Regional Paraná. A candidatura foi 
apresentada pelo Dr. Alexandre 
Hohl, que listou pontos relacionados 
à infraestrutura da cidade, centro de 
convenções e rede hoteleira.

A Regional Paraíba participou 
do processo de eleição para a sede 
do CBAEM 2019, mas, por questões 
estatutárias não observadas pelas 
partes envolvidas, quais sejam a Re-
gional da Paraíba, A Diretoria Nacio-
nal da SBEM, juntamente com sua 
Assessoria Jurídica, teve que retirar 
a candidatura. n

imprensa, já que a entidade se tor-
nou fonte de consulta de diversos 
meios de comunicação.

• Resultados das Campanhas Pú-
blicas. 

O Dr. Rodrigo Moreira, tesoureiro 
da SBEM, mostrou os dados da si-
tuação econômica da Sociedade, a 
previsão orçamentária para o próxi-
mo ano, gastos e outras informações 
importantes para os associados. Dr. 
Luiz Suzin, do Conselho Fiscal, parti-
cipou online, apresentando a análise 
do grupo em relação aos relatórios 
apresentados pela gestão atual.

Título de Especialista

A distribuição dos candidatos por 
estado, os aprovados e critérios uti-
lizados e uma avaliação geral foram 
feitos pelo presidente da Comissão 
de Título de Especialista em Endo-
crinologia e Metabologia (TEEM), Dr. 
Josivan Lima.

Nas conclusões gerais, a Comis-
são considerou que a prova está 
adequada; que é fundamental pri-

Duas importantes atividades ad-
ministrativas da SBEM Nacional - 
Conselho Deliberativo e Assembleia 
Geral Ordinária – aconteceram em 
duas tardes, durante o CBAEM 2017 
(Congresso Brasileiro de Atualiza-
ção em Endocrinologia e Metabolo-
gia), em Fortaleza.

O Dr. Fábio Trujilho, presidente 
da SBEM Nacional, iniciou as duas 
reuniões, fazendo um balanço das 
atividades este ano, incluindo núme-
ro de sócios, distribuição pelo país e 
também os seguintes tópicos:

• Presença nos eventos das Regio-
nais e Departamentos, totalizan-
do nove atividades.

• Realização do ASA-SBEM, em 
maio, no Rio de Janeiro.

• Divulgação e participação de três 
eventos internacionais.

• Realização da Prova do TEEM.
• Participação nas reuniões da 

AMB, CFM e ANS.
• Lançamento da Diretriz Conjunta 

de Doença Cardiovascular no Dia-
betes Mellitus, com a SBD e SBC.

• Publicação de posicionamentos 
oficiais, como dos anorexígenos. 

• Dados da área de Comunicação, 
onde o site da SBEM passou dos 
4 milhões e meio de pageviews. 
Presença significativa na grande 

Conselho Deliberativo e Assembleia Geral
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8REPORTAGEM

R esultados das campanhas do 
primeiro semestre deste ano, 

descrições e planejamento das pró-
ximas ações e reunião com diversos 
participantes envolvidos (Regionais 
e Comissões) com o projeto. Este é 
um breve resumo de uma agenda 
movimentada, durante o CBAEM, 
com a Comissão de Campanhas, 
presidida pela Dra. Erika Parente. 

A ocasião, como descreveu a Dra. 
Erika, foi de muitos agradecimentos 
pelas ideias, sugestões e engaja-
mento de todos. “Objetivo deste 
trabalho é melhorar, cada vez, mais 
as campanhas públicas da SBEM. 
Ressalto que, nosso maior objetivo, 
é levar a informação correta para a 
população, mas também solidificar 
a imagem da nossa Sociedade como 
referência para assuntos endócrinos 
e metabólicos”, explicou a Dra. Erika. 

Os resultados obtidos de janeiro 
a agosto estão entusiasmando todo 
o grupo. Os dados foram comparti-
lhados em uma palestra, dentro da 

programação do CBAEM. O vídeo 
está disponível no canal da SBEM, 
no Youtube, e para assistí-lo basta 
clicar na imagem nesta página. 

A Dra. Erika apresentou o alcance 
de várias campanhas, que iniciaram 
em fevereiro, até os números recen-
tes do Dia de Combate ao Colesterol. 
Ainda durante o evento, em Forta-
leza, o grupo começou a trabalhar 
com mais duas campanhas - Dia 
Nacional de Combate à Obesidade e 
Dia Mundial da Osteoporose. Estão 
sendo planejadas ações, nos moldes 
das anteriores, com foco na orien-
tação sobre a doença, prevenção e 

Prevenção e Promoção da Saúde

Assista o Vídeo no canal da SBEM no

diagnóstico, além de planejar o en-
caminhamento dos pacientes diag-
nosticados. 

Para agilizar a troca de informa-
ções, foi criado um grupo no What-
sapp, com as Regionais da SBEM e 
equipe de comunicação, o que vem 
facilitando bastante a atualização de 
ações. Ainda para este ano, existem 
as ações relacionadas ao Dia Mun-
dial do Diabetes, em novembro. 

“Precisamos trabalhar bastante 
com as campanhas, pois é uma fer-
ramenta muito importante de divul-
gação de prevenção e promoção de 
saúde”, enfatizou a Dra. Érika. n

Ligas Acadêmicas em Endocrinologia e Metabologia

A Comissão das Ligas Acadêmi-
cas da SBEM, presidida pela 

Dra. Vivian Ellinger, vem trabalhan-
do muito para a ampliação do rela-
cionamento em todos os estados do 
país. Entre os destaques das ações 
recentes, está o Fórum das Ligas 
Acadêmicas que fez parte da progra-
mação científica do CBAEM 2017. As 
apresentações foram de altíssimo 
nível e os participantes dividiram a 
plateia com alguns dos maiores en-
docrinologistas brasileiros. 

Uma das confirmações que essa 
atividade vem tendo grande apoio 
da diretoria da Nacional foi a presen-
ça, dentro do CBAEM, do presiden-

te da SBEM, Dr. Fábio Trujilho, que 
não poupou elogios aos trabalhos. 
A presidente do CBAEM, Dra. Cristi-
na Façanha, e a Dra. Vivian Ellinger 
coordenaram a atividade. Uma das 
palestras foi feita pelo Dr. Ricardo 
Meirelles, que falou sobre o futuro 

da especialidade e que os jovens 
profissionais irão encontrar pela 
frente. O vídeo da apresentação, na 
íntegra, está no canal da SBEM no 
Youtube, assim como momentos da 
entrega das premiações. 

Foram entregues premiações du-
rante o Fórum aos melhores traba-
lhos. Para ver o registro basta clicar 
na imagem, que será direcionado ao 
vídeo, no canal da SBEM no Youtube. 

A Dra. Vivian lembra que existe 
um email - liga.academica.sbem@ 
endocrino.org.br – que precisa ser 
mais utilizado, para que haja um 
levantamento do maior número de 
ligas existentes. n

Assista o Vídeo no canal da SBEM no
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 http://www.capetownconvention.com 
https://www.youtube.com/watch?v=P_5dMioVpPE&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=P_5dMioVpPE&t=68s


Comunicação da SBEM
P ara que os associados possam 

ler as edições da Folha da SBEM, 
as reportagens no site, recebam os 
boletins eletrônicos, acompanhem 
as publicações nas redes sociais e a 
presença na imprensa acontece uma 
intensa troca diária de informações 
da Comissão de Comunicação Social, 
presidida pelo Dr. Ricardo Meirelles, 
e todas as equipes de trabalho (DC 
Press Agência de Conteúdo, Contex-
to Assessoria e Frick Consulting and 
Web Development Studios).

São muitos emails e mensagens 
por whatsapp em casos mais urgen-
tes. O resultado desse trabalho está 
publicado no relatório na área cien-
tífica do site da SBEM.

Dados Principais

No site, foram mais de 70 publi-
cações, incluindo reportagens e ma-

térias sobre eventos, lançamentos, 
esclarecimentos ao público, etc.

O www.endocrino.org.br já ul-
trapassou, este ano, as 480 mil 
views e os principais acessos são 
via Google (oque significa que está 
bem indexado pelo mecanismo de 
busca),link direto para o site (mui-
tas pessoas acessam em função das 
reportagens e porque salvam nos 
favoritos) e o Facebook (Fanpage 
da SBEM),sendo a mídia social que 
mais traz visitas, com quase 180 mil 
acessos desta rede. .

Atualmente, a página no Face-
book possui mais de 23.000 curti-
das, e a publicação de maior alcance 
orgânico foi de 65.738 pessoas (10 
coisas que você precisa saber sobre 
anabolizante).

Entre os assuntos mais acessa-
dos no site pelo público estão: 10 
Coisas Sobre Tireoide; Polêmica de 

Óleo de Coco; O que o Endocrino-
logista Pode Fazer pela sua Saúde; 
e 10 Coisas Sobre Hipotireoidismo.

A Folha da SBEM teve algumas 
alterações, em função de ser agora 
somente online. Vários conteúdos 
exclusivos para os sócios, além de 
inclusão de links para o canal da 
SBEM no Youtube.

Foram enviados mais de 70 bo-
letins eletrônicos para associados 
e público em geral com média de 
leitura de 45%. A SBEM monitora, 
também, as aberturas dos emails e 
tem controle de quem lê, acessa e 
clica nos links.

Outras informações sobre a 
SBEM e a Comunicação, relacio-
namento com a imprensa, podem 
ser vistas no SBEM Informa, nesta 
edição.O relatório completo com 
trabalho feito pela Comissão está 
no site, na Área Científica. n

Professor Bernardo Leo: Eternamente Jovem
E m agosto de 2017, a Endocri-

nologia brasileira sofreu mais 
uma grande perda. O Dr. Bernardo 
Leo Wajchenberg partiu, porém dei-
xou um legado de mais de 200 arti-
gos científicos, dois livros publica-
dos, dezenas de capítulos em publi-
cações, centenas de citações e ar-
tigos nos mais variados lugares do 
mundo. Além de boas lembranças 
para colegas de trabalho e alunos.

Com um dos históricos mais res-
peitados da endocrinologia brasilei-
ra, o Dr. Bernardo esteve à frente de 
diversas sociedades médicas. Em 
2007, recebeu o Distinguished Phy-
sician Award, da Endocrine Society, 
a partir da indicação do Dr. Amélio 
Godoy-Matos, ex-presidente da 
SBEM. Quando mais novo, após ter-
minar um estágio nos Estados Uni-

dos, não conseguiu emprego por 
lá, pois priorizavam nativos. Anos 
mais tarde, foi a vez dos americanos 
premiarem o Dr. Bernardo Leo pelos 
feitos na área.

Paulistano, de origem polone-
sa, ingressou na medicina não por 

vocação, e sim atendendo o desejo 
do pai. “Não vou dizer que me arre-
pendo porque seria ridículo. Já que 
estou fazendo é melhor não me arre-
pender. Eu acredito no trabalho”, ele 
disse em uma entrevista.

Passou seus últimos anos de 
vida se dedicando à diabetologia. 
Foi professor emérito da Faculdade 
de Medicina da USP e responsável 
pela formação de gerações de pro-
fissionais em todo o Brasil. Gostava 
de caminhar com os jovens, e acre-
ditava que através deles era possível 
se renovar sempre.

“Não gosto de gente velha. Só es-
tou atualizado porque fico cercado 
dos residentes”, dizia.

A SBEM deixa registrada a ho-
menagem por toda a contribuição à 
especialidade. n
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F oi divulgado, oficialmente, pela 
Endocrine Society os especia-

listas premiados com o Laureate 
Awards. Entre eles está o brasileiro 
Marcello Bronstein, editor-chefe dos 
Archives of Endocrinlogy and Meta-
bolism (revista científica da SBEM).

O Dr. Marcello vive um momento 
especial de reconhecimento do tra-
balho a nível internacional. “Estou 
muito honrado porque Endocrine 

Reconhecimento Brasileiro  
na Endocrine Society

Society é a maior Sociedade de En-
docrinologia do mundo, com cerca 
de 18 mil sócios de 122 países. De-
dico, realmente, essa conquista aos 
médicos brasileiros”, descreveu o 
especialista.

São ao todo, 14 premiados em di-
ferentes áreas de atuação, sendo que 
o Outstanding Clinical Practitioner 
Award foi destinado ao Dr. Marcello.

A escolha é feita através de uma 
Comissão Especial da Endocrine So-
ciety, que se reúne anualmente, re-
cebe as indicações e faz uma análise 
cuidadosa dos indicados, através de 
seus currículos na área de atuação 
específica. No caso do Dr. Marcello 
Bronstein, na área clínica.

Para o endocrinologista a premia-
ção é mais um incentivo para conti-
nuar formando novos endocrinolo-
gistas na área de hipófise, dentro do 
Hospital das Clínicas, na Disciplina 

de Endocrinologia e Metabologia. “É 
uma atividade que me dá satisfação 
e me faz sentir muito útil à especiali-
dade. Sem dúvida a atuação na área 
acadêmica teve grande contribuição 
para a minha prática de consultório.”

A SBEM é a terceira maior Socie-
dade de Endocrinologia e Metabolo-
gia do mundo e para o Dr. Marcello, 
ver o trabalho reconhecido pela ES 
é uma forma de valorização dos pro-
fissionais brasileiros. “Nossa área 
acadêmica e científica tem crescido 
cada vez mais, tanto em termos de 
publicações como de convites para 
palestras e comitês em congressos 
internacionais.”

A entrega dos prêmios será feita 
antes das conferências plenárias du-
rante o 100th Annual Meeting & Expo 
da Endocrine Society, a ser realiza-
do de 17 a 20 de Março de 2018, em 
Chicago n

C om cerca de 220 publicações 
em revistas indexadas e seis 

livros editados, o Dr. Rui Monteiro 
de Barros Maciel se tornou o mais 
novo Membro Titular da Academia 
Nacional de Medicina. A eleição 
aconteceu no dia 14 de setembro. 
Dos 90 votos, o médico teve 72 a fa-
vor. O especialista ocupará a cadei-
ra de número 49 (patrono Enjolras 
Vampré). 

Com a conquista, Dr. Rui se jun-
ta à lista de endocrinologistas da 
SBEM Nacional que fizeram parte 
da Academia como: Dr. Waldemar 
Berardinelli, fundador da SBEM e 

primeiro editor-chefe dos Arquivos 
Brasileiros de Endocrinologia e Me-
tabologia (hoje, A&EM); Dr. Clemen-
tino Fraga Filho, também editor do 
A&EM; e Dr. Luiz César Póvoa, que 
integrou diversas diretorias e co-
missões da SBEM. 

A Academia Nacional de Medici-
na (ANM) conta com 100 membros. 
Além do Dr. Rui Maciel, outros dois 
sócios da SBEM fazem parte atual-
mente da ANM. São elas: Dra. Mô-
nica R. Gadelha, Membro Titular; e 
a Dra. Doris Rosenthal, Membro Ho-
norário Nacional. n

Dr. Rui Monteiro de Barros Maciel

Fo
to

: D
C

 P
re

ss
/C

el
so

 P
up

o

Eleição: Academia Nacional de Medicina

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

10

n
o
 1

15
 -

 o
u

tu
b

ro
 d

e 
20

17

Dr. Marcello Bronstein



Biotinas nos Exames Hormonais
os ensaios imunométricos usam a 
biotina e sua capacidade de se li-
gar à estreptavidina. Já os ensaios 
de tipo competitivo, o hormônio a 
ser dosado no sangue do paciente 
compete com o hormônio marcado 
pela ligação a um anticorpo. “Nos 
ensaios imunométricos, quando a 
biotina está em grande quantidade 
ligando-se à estreptavidina - que 
ancora os imunocomplexos à fase 
sólida - ocorre a interferência. Com 
isso, impede que os complexos tipo 
sanduíche, formados pelos dois anti-
corpos com a substância que se quer 
quantificar, se liguem à fase sólida. 

Os mesmos são perdidos quando 
há a lavagem, gerando um falso re-
sultado diminuído da substância que 
se quer quantificar. Já no competi-
tivo, a biotina em excesso no soro 
do paciente se une à estreptavidina 
da fase sólida, impedindo que os 
complexos anti marcado-hormônio 
biotinilado sejam imobilizados na 
parte sólida. A baixa quantidade de 
complexos permanece para leitura. 
Como a curva de leitura é inversa-
mente proporcional à quantidade de 
complexos ligados à fase sólida, isto 
gera, consequentemente, um falso 
resultado elevado.”

A especialista informou que a alte-
ração do ensaio imunométrico ocor-
re com as dosagens dos hormônios 
(TSH, FSH, LH, prolactina, insulina, 
beta HCG e pró-BNP), com marcado-
res tumorais como tireoglobulina (CA 
125, CA 15.3 e CEA), e em sorologias 
para diagnóstico de doenças virais 
(HbsAg, Anti HBc IGM e Anti HIV). No 
ensaio tipo competitivo, afeta as do-
sagens dos hormônios T3 e T4 total e 
livre, testosterona, DHEA, estradiol 
e progesterona, anti TPO, anti tireo-
globulina e TRAb, e os marcadores 
de hepatite anti core (HBC total), anti 
HAV IgG e IgM, e anti hepatite C. 

exemplo um resultado que indicaria 
um diagnóstico de hipertireoidismo 
por Doença de Graves em que apa-
rece um TSH suprimido com T4 Livre 
alto, mas com um paciente muito as-
sintomático. “Um paciente com hiper 
tem perda de peso, nervosismo, irri-
tabilidade, tremores e sudorese. Se 
o paciente estiver com esses resulta-
dos laboratoriais, mas sem apresen-
tar esses sintomas,  o médico deve 
desconfiar. O ideal é entrar em con-
tato com o laboratório e trocar ideias, 
ou perguntar ao paciente se ele está 
tomando a biotina. Essa seria a me-
lhor maneira de descobrir esse erro.”

Além da utilização como suple-
mento vitamínico, ela também pode 
ser usada em altas doses para tra-
tamento da alteração metabólica 
hereditária, que cursa com deficiên-
cia dessa substância, e na esclerose 
múltipla. Por isso, é importante o 
médico – além da anamnese – sem-
pre verifique, de forma ativa, o uso 
de medicamentos ou outras subs-
tâncias que o paciente possa estar 
fazendo uso. “A recomendação é 
que a biotina seja suspensa e o exa-
me refeito. Como ela é hidrossolú-
vel, é rapidamente metabolizada e 
excretada. Entre 48 e 72 horas após 
a sua retirada, o exame já pode ser 
repetido que não sofrerá mais inter-
ferência, informou a médica. 

Ingerida em doses elevadas, a 
biotina pode causar interferências 
nos ensaios para quantificação de 
hormônios ou outros analíticos. 
Isso induz resultados falsamente 
elevados ou baixos. De acordo com 
Dr. Rosita, a alteração dependerá do 
método utilizado: ensaios imunomé-
tricos ou do tipo competitivo.

 A endocrinologista esclarece que 

U ma questão que vem preocu-
pando a SBEM é o uso de al-

guns remédios ou substâncias que 
podem alterar resultados de exa-
mes. Um deles é a biotina. A Socie-
dade faz um alerta aos endocrinolo-
gistas e pede atenção, principalmen-
te, com os exames hormonais. Eles 
podem sofrer uma falsa alteração 
e, consequentemente, propiciar um 
diagnóstico equivocado de doenças 
tireoidianas. 

A Dra. Rosita Fontes, membro 
da SBEM, explica que a biotina é en-
contrada em alguns alimentos e está 
inserida na vida da população diaria-
mente. É uma vitamina do complexo 
B (B7), utilizada como suplemento 
vitamínico empiricamente e, geral-
mente, sem prescrição médica. “Os 
pacientes usam para queda de ca-
belos, unhas fracas e atividade física 
como musculação. A quantidade re-
comendada para ingestão da subs-
tância ainda não está bem definida, 
mas estima-se que o ideal seria em 
torno de 30 mcg por dia para adultos 
saudáveis e entre 55 e 60 mcg duran-
te a gestação e lactação.”

Segundo o Dr. Rui Maciel, membro 
da SBEM, a biotina faz parte da pla-
taforma do desenho dos ensaios que 
dosam a maior parte dos hormônios, 
inclusive os da tireoide. Para que se 
dose esses hormônios, é necessário a 
inserção da biotina, pois ela tem uma 
grande afinidade com os anticorpos 
e, por isso, é muito útil no desenho 
do ensaio. “Em quantidades muito 
pequenas elas não interferem em 
qualquer ensaio laboratorial. Porém, 
quando ela é tomada em megadoses 
elas interferem na dosagem hormo-
nal, levando a resultados estranhos.”

O médico explicou que os resulta-
dos se tornam incompatíveis porque 
a clínica do paciente não está de acor-
do com os exames. Dr. Rui deu como 

Assista o Vídeo no
Gentilmente cedido pela Sociedade Brasileira 
de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial
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Atividades dos Departamentos

O s Departamentos de Adrenal 
e Hipertensão, Endocrinologia 

Pediátrica e Tireoide fecharam suas 
atividades para os próximos meses 
e também para 2018. Muito trabalho 
pela frente para os presidentes Dr. 
Madison Almeida, Adrenal; Dra. Cé-
lia Nogueira, Tireoide; e Dra. Julien-
ne Carvalho, Endocrinopediatria. 

Adrenal

O evento mais próximo é o 6th 
International Adrenal Cancer Sym-
posium, que acontece ainda este 
ano, nos dias 12 e 13 de outubro, em 
São Paulo. O objetivo é discutir os 
aspectos mais importantes do cân-
cer adrenal . O Simpósio tem a co-
ordenação dos doutores: Madson 
Queiroz Almeida, Maria Candida B. 
Villares Fragoso e Ana Oliveira Hoff. 

O comitê científico é composto 
por diversos especialistas interna-
cionais, que buscou montar um pro-
grama envolvendo o conhecimen-
to em Ciências Básicas, Clínicas e 
Gestão do Câncer Adrenal. As boas 
vindas serão dadas no dia 12, às 8h, 
seguida de intensa programação 
científica até às 18h e 19h. 

Estão confirmadas as presenças 

de convidados internacionais vindos 
da Itália, Alemanha, Estados Unidos 
e Canadá. Os brasileiros são: Ana 
Claudia Latronico, Ana Maria Ca-
margo, Isadora Cavalcante, Sonir 
Antonini. Luiz Antonio Senna Leite, 
Francisco Dénes, Ricardo Freitas 

Tireoide

Para 2018, o Departamento de Ti-
reoide já iniciou os trabalhos de or-
ganização do EBT, que terá Campos 
do Jordão, no Convention Center, 
como sede. A data definida para o 
Encontro foi de 27 e 30 de abril, com 
organização dos doutores Danilo 
Villagelin e Laura Sterian Ward. 

A comissão científica tem à fren-
te a Dra. Célia Nogueira, presidente 
do Departamento, e Dr. José Au-
gusto Sgarbi, membro da direto-
ria do Departamento. A Dra. Laura 
Ward explicou que a montagem do 
evento está baseada na rotina dos 
endocrinologistas.”Será um EBT 
muito especial, pois, estamos man-
tendo a tradição na qualidade das 
apresentações, da valorização de 
nossos jovens pesquisadores e da-
quilo que é produzido pela Ciência 
Brasileira”, comentou. 

A divulgação começou já no Con-
gresso Latino-americano de Tireoi-
de, no Rio de Janeiro, e já está sendo 
publicada no site e redes sociais do 
Departamento. 

Endocrinologia Pediátrica

A cidade de Curitiba, no Paraná, 
receberá a sexta edição do Encontro 
Brasileiro de Endocrinologia Pediá-
trica (EBEP). O evento é uma reali-
zação do Departamento de Endocri-
nologia Pediátrica da SBEM, coorde-
nado pela Dra. Julienne de Carvalho, 
e acontecerá no Estação Eventos, 
entre os dias 24 e 26 de maio de 2018. 

Segundo a Dra. Julienne Car-
valho, tudo está sendo feito com o 
objetivo de proporcionar aos parti-
cipantes a oportunidade de atualiza-
ção sobre temas do dia a dia da prá-
tica clínica, e também conhecimento 
de novas estratégias diagnósticas e 
terapêuticas. 

Serviço 
• 6th International Adrenal Cancer 

Symposium
• Encontro Brasileiro de Tireoide.
• Encontro Brasileiro de Endocri-

nologia Pediátrica

A lgumas mudanças no trabalho da Comissão de Valoriza-
ção de Novas Lideranças têm sido planejadas nos últimos 

meses. Participações em eventos e novas opções de cobertu-
ras, utilizando o blog, estão sendo reavaliadas entre os membros 
do grupo. Uma das reuniões aconteceu durante o CBAEM 2017 
(Congresso Brasileiro de Atualização em Endocrinologia e Meta-
bologia), em Fortaleza. Alguns dos membros participaram e as 
decisões serão informadas no site da SBEM. Estiveram presentes 
neste encontro, o presidente da Comissão, Dr. Joaquim Custódio 
da Silva Junior, Dr. Marcelo Fernando Ronsoni, Dr. Manoel Ricar-
do Alves Martins e Dra. Denise Prado Momesso. 

A proposta está sendo alinhada com a Comissão de Comu-
nicação Social da SBEM, presidida pelo Dr. Ricardo Meirelles. n
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Comissão de Novas 
Lideranças 
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Dr. Mário Vaisman e Dra. Flavia Conceição

Endosul: Mais  
de 400 inscritos

Quarto Endo Centro-Oeste

Oitava Edição do EndoRio
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D e 4 a 6 de agosto foi rea-
lizado, em Curitiba, mais 

um Endosul, a décima primei-
ra. O evento é promovido pelas 
Regionais da SBEM Paraná, Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina 
e foi presidida pela Dra. Silma-
ra Leite (SBEM/PR). A atividade 
contou com a presença de 430 
médicos inscritos.

Dra. Silmara destacou que, 
este ano, o Endosul teve caracte-
rísticas inovadoras no formato. A 
novidade  ficou por conta dos de-
bates e oficinas teórico-práticas 
em todas as áreas de atuação da 
Endocrinologia e Metabologia. 
Para a especialista, o resultado fi-
nal foi bastante positivo. “O obje-
tivo de proporcionar uma experi-
ência prática, interativa e próxima 
dos participantes com os pales-
trantes foi amplamente atendida 
pelo que observamos nos depoi-
mentos durante o evento.”

 A cerimônia de abertura foi 
marcada pela homenagem ao Dr. 
Edgard Niclewicz, pioneiro da en-
docrinologia no Paraná e presi-
dente da SBEM-PR, nas gestões 
de 1977/1978 e 1985-1986. Foram 
lembrados também os doutores 
Jorge Gross e Mirela Jobim, fa-
lecidos em um acidente de carro 
este ano. Dr. Gross seria o prin-
cipal palestrante da Conferência 
Magna do Endosul. 

F oram mais de 200 inscritos e 15 
trabalhos apresentados. Assim 

foi o Endo Centro-Oeste, evento pro-
movido pelas Regionais da SBEM de 
Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul. O Encontro, 
presidido pelo Dr. Jued Tuma, que 
está à frente da SBEM-GO, aconte-
ceu de 3 a 5 de agosto, em Goiânia.

O presidente fez um balanço do 
evento e agradeceu aos que estive-
ram presentes. O especialista desta-
cou, ainda, que os temas abordados 
preencheram todas as áreas de atu-
ação da Endocrinologia e Metabo-
logia. “As Regionais se esforçaram 

muito para obter esse resultado final 
e só tenho agradecer aos que contri-
buíram para isso. Procuramos cobrir 
todos os campos de atuação da área, 
desde a básica até a prática clínica 
diária.”

Com a participação ativa de im-
portantes endocrinologistas nacio-
nais e presença de representantes 
da SBEM Nacional, como o vice-
-presidente, Dr. Alexandre Hohl, o 
Endo Centro-Oeste foi realizado si-
multaneamente com o XI Congrego. 
Contou com 16 palestrantes e abor-
dou temas como tireoide, diabetes, 
hipófise, adrenal e obesidade. 

A uditório lotado com mais de 
400 participantes na oitava 

edição do EndoRio. O evento,  pro-
movido pela SBEM-RJ e coordena-
do, pela segunda vez, pela presiden-
te da Regional, Flavia Conceição, foi 
realizado em Copacabana, no Rio de 
Janeiro.  

“Cada vez que realizamos um 
novo projeto aprendemos mais. 
Ter organizado o evento em 2015 
foi um aprendizado para os ajustes 
em 2017. Um ponto que buscamos 
melhorar foi a pontualidade. Esta 
edição do EndoRio aconteceu sem 
atrasos na programação. Além dis-
so, realizamos pela primeira vez 
uma exposição de pôsteres. Essa 
iniciativa certamente será feita ou-
tras vezes”, comentou a Dra. Flávia.

Um dos momentos mais emocio-
nantes do evento foi a entrega do 
Prêmio EndoRio. Após a palestra 
da Dra. Fernanda Vaisman, ela in-
terrompeu o debate para anunciar 
o indicado ao prêmio: seu pai. O Dr. 
Mario Vaisman, membro do Depar-
tamento de Tireoide da SBEM, ficou 

emocionado e o registro foi publi-
cado na fanpage da SBEM Rio, no 
Facebook.. A médica relembrou a 
história profissional do especialista, 
com fotos e relatos da sua trajetória. 
Todo auditório aplaudiu o momento 
de pé. 

Mais uma novidade foi progra-
mada no EndoRio 2017. A redação 
que transmitiu o evento, com entre-
vistas e flashes nas redes sociais, foi 
montada dentro do auditório. Além 
das entrevistas, o local serviu para 
que os participantes registrassem 
seus momentos no evento. 
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FLASHES

Congresso  
da SBD 

Encontro Anual do IEDE: Parceria PUC-Rio

32ª Edição do Endocaipira

Imersão em Metabolismo Ósseo

Dra. Nina Musolino, em palestra no Endocaipira
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F altam dois meses para o 46° Encontro Anual do 
IEDE. Depois de Búzios será a vez da Costa Ver-

de. Dessa vez o local escolhido é o Centro de Conven-
ções Hotel Portobello, em Mangaratiba/RJ. O Encon-
tro está marcado para os dias 8, 9 e 10 de dezembro 
e tem como tema os  “50 anos do IEDE – PUC – Com-

binação Eficaz”. 
Os preparativos para o evento estão em andamen-

to e as reservas podem ser feitas no site da Assex 
(Associação dos Ex-Alunos do Instituto Estadual de 
Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione): www.as-
sex.org.br. A programação em breve será divulgada. 

E m setembro aconteceu a 32ª 
edição do Endocaipira, evento 

itinerante da SBEM-SP. Coordenado 
pela Dra. Jacira Caracik, realizado no 
município de Jaú/SP, teve como 
tema “Neuroendocrinologia”. A par-
tir de 2016 é promovido em conjunto 
com a Regional paulista, sendo in-
corporado ao calendário oficial da 
instituição. Acontece três ou quatro 
vezes ao ano e percorre as principais 
cidades do interior paulista.

Com recorde de inscrições, a ati-
vidade contou com a participação da 
Dra. Nina Musolino, presidente da 
Comissão de Estatutos, Regimentos 
e Normas da SBEM Nacional; Dr. Jú-
lio Abucham e Dra. Vânia Nogueira, 
membros da Regional São Paulo. Os 

especialistas apresentaram dois ca-
sos de patologias da hipófise. 

C onsenso Brasileiro de Hipo-
paratireoidismo e uso do pa-

ratohormônio no tratamento do hi-
poparatireodismo foram alguns dos 
assuntos presentes na programa-
ção científica do Curso de Imersão 
em Metabolismo Ósseo (CIMO). O 
evento aconteceu no Hotel Bourbon 
Convention Ibirapuera, em São Pau-
lo, nos dias 29 e 30 de setembro, e foi 
uma iniciativa do Departamento de 

Metabolismo Ósseo da SBEM, coor-
denado pela Dra. Carolina Moreira. 

De acordo com a presidente, 
informações importantes de um 
evento americano foram trabalha-
das durante a programação do cur-
so. “Mais de 400 inscritos estiveram 
presentes e, na abertura, lançamos 
a Campanha pelo Dia Mundial de 
Combate à Osteoporose”, explicou 
a Dra. Carolina.  

E ntre os dias 16 e 18 de no-
vembro, São Paulo rece-

berá o vigésimo primeiro Con-
gresso da Sociedade Brasilei-
ra de Diabetes (SBD). O even-
to é coordenado pelo Dr. João 
Eduardo Nunes Salles, e tem 
como tema “Tecnologia e In-
formações pelo Diabetes”. É a 
atividade oficial da SBD, presi-
dida pelo Dr. Luiz Turatti, que 
responde pelo Departamento 
de Diabetes da SBEM. O últi-
mo congresso da SBD na capi-
tal paulista foi realizado há 24 
anos, sob a presidência do Prof. 
Antônio Roberto Chacra. A ex-
pectativa é de reunir um públi-
co recorde no evento que acon-
tecerá no Transamérica Expo-
Center.

As inscrições podem ser fei-
tas no site: www.diabetes2017.
com.br. O evento contará com 
diversos cursos pré-congresso 
no dia 15 e a participação de 
especialistas internacionais - 
Chantal Mathieu, Daniel J. Dru-
cker. Decio Laks Eizirik, Elif A. 
Oral, José Silva Nunes, Michael 
Nauk, Rodica Pop-Busui e Ste-
ven Shoelson. n
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Europeu de Diabetes

Congresso Europeu de Endocrinologia

IDF Congress 2017

Assista o Vídeo

Assista o Vídeo
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da Comissão Internacional 
da SBEM Nacional, Dr. Cesar Bo-
gusweski está integrando a equipe 
que está organizando o Congresso 
Europeu de Endocrinologia. O ECE 
2018 será em Barcelona, Espanha, de 
19 a 22 de maio de 2018. 

A missão será desafiadora por-
que a edição de 2017 bateu recorde 
de público e contou com 2% de espe-
cialistas brasileiros participando do 

evento. Foram 3.600 participantes e 
cerca de 1.800 trabalhos apresenta-

dos em Lisboa. O objetivo, segundo 
o Dr. Cesar é tentar superar esses 
números. 

O convite para os brasileiros 
prestigiarem a atividade aconteceu 
em Fortaleza, onde o Dr. Cesar e o 
Dr. Sebastian Neggers (Holanda) in-
centivaram especialistas a estarem 
presentes. O Dr. Sebastion lembrou 
que todas as áreas estarão sendo 
contempladas, inclusive com um 
grupo especial sobre andrologia. 

F oram quase 16 mil participan-
tes, mil trabalhos e uma presen-

ça brasileira significativa no EASD 
2017 - 53rd Annual Meeting of the 
European Association for the Study 
of Diabetes, em Lisboa. 

O Dr. Luís Gardete Correia, pre-
sidente da Comissão Organizadora 

  iof ossergnoC o euq uomrifa ,lacoL
“uma das maiores realizações na 
área da Medicina em Portugal”. O 
presidente afirmou, também, que o 
EASD 2017 teve uma enorme reper-
cussão em diversos países. “Basta 
ver a sala de imprensa do Congresso 
enviando, permanentemente, infor-
mações para todo o mundo”. 

Durante todos os dias do evento - 
de 11 a 15 de setembro - no site e nas 
redes sociais da SBEM foram repas-
sados diversos registros do que acon-
tecia no Centro de Convenções, que 
fica dentro do Parque das Nações. 

Para que as informações chegas-
sem com agilidade, a equipe de co-
municação da SBEM fez um trabalho 
junto aos jornalistas da EASD, que 
repassaram dados sobre os prin-

cipais debates e foram liberados 
os webcasting e transmissões ao 
vivo. Vários tópicos estão no site da 
SBEM. No twitter - @endocrinologia 
- foram concentradas grandes par-
tes dos avisos, já que é uma das mí-
dias mais utilizadas tanto na Europa 
quanto nos Estados Unidos, usando 
a hastag #easd2017.

No último dia, o Dr. Alexandre 
Hohl, vice-presidente da SBEM Na-
cional; Dra. Erika Parente, presiden-
te da Comissão de Campanhas da 
SBEM; e Dra. Erika Paniago, membro 
do Departamento de Obesidade da 
SBEM, fizeram um balanço de alguns 
dos principais pontos do evento. 

Para quem deseja assistir as apre-
sentações, a EASD já disponibilizou 
uma área - Virtual Meeting - onde 
estão publicadas todas as apresen-
tações, não só do evento deste ano, 
mas desde 2008. 

IDF Congress 2017
A International Diabetes Federa-

tion promove no início de de-
zembro - 4 a 8 - o Congresso Mundial 
de Diabetes, em Abu Dhabi, Emira-
dos Árabes Unidos. O evento tem 
na programação mais de 200 pales-

trantes, representantes de 230 as-
sociações nacionais de diabetes de 
170 países e outras organizações de 
saúde.

O programa científico inclui te-
mas como gerenciamento, educa-

ção, prevalência e problemas de 
saúde pública. Serão mais de 160 
horas de sessões e 1000 pôsteres. 
Para acessar a grade completa cli-
que neste link.  n
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PANORAMA INTERNACIONAL

https://www.youtube.com/watch?v=r9uSwVaEC5w&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=KYUGclZVqII&t=29s
https://www.idf.org/our-activities/congress/programme-and-abstracts.html
https://www.idf.org/our-activities/congress/programme-and-abstracts.html


Setembro 2017

Clinical Endocrinology Update (CEU)
 ▪ Data: 23 a 27
 ▪ Local: Chicago, IL, EUA
 ▪ Informações:www.endocrine.org/ceu

2º Curso de Imersão em  
Metabolismo Ósseo
 ▪ Data: 29 e 30
 ▪ Local: Hotel Burbon Convention Ibirapuera – 
São Paulo, SP

 ▪ Informações: www.cimosbem.com.br

Outubro

43rd Annual Conference of the ISPAD
 ▪ Data: 18 a 21
 ▪ Local: Innsbruck, Austria
 ▪ Informações: http://2017.ispad.org/

EndoBridge 2017
 ▪ Data: 19 a 22
 ▪ Local: Antalya, Turquia
 ▪ Informações: www.endobridge.org

10th International Conference on 
Endocrinology
 ▪ Data: 30 de outubro a 1º de novembro
 ▪ Local: Chicago, IL, EUA
 ▪ Informações: http://endocrinology.conference-
series.com

Novembro 2017

XXI Congresso da Sociedade Brasileira 
de Diabetes
 ▪ Data: 16 a 18
 ▪ Local: Transamerica Expo - São Paulo, SP
 ▪ Informações: www.diabetes.org.br /  
Tel.: (11) 3846-0729

Dezembro 2017

International Diabetes Federation 2017
 ▪ Data: 4 a 8
 ▪ Local: Abu Dhabi, Emirados Árabes
 ▪ Informações: www.idf.org/congress/idf-2017/

46º Encontro Anual do IEDE
 ▪ Data: 8 a 10
 ▪ Local: Centro de convenções Hotel Portobello, 
Mangaratiba, RJ

 ▪ Informações: www.assex.org.br/eventos.asp

Março 2018

ENDO 2018
 ▪ Data: 17 a 20
 ▪ Local: Chicago, IL, EUA
 ▪ Informações: www.endocrine.org/endo-2018

Abril 2018

Encontro Brasileiro de  
Tireoide (EBT 2018)
 ▪ Data: 28 a 30
 ▪ Local: Convention Center – Campos do 
Jordão, SP

 ▪ Informações: www.ebt2018.com.br

Maio 2018

Encontro Brasileiro de Endocrinologia 
Pediátrica (EBEP)
 ▪ Data: 24 a 26
 ▪ Local: Estação Eventos, Curitiba, PR
 ▪ Informações: www.ebep.com.br

Junho 2018

American Diabetes Association’s  
78th Scientific Sessions
 ▪ Data: 22 a 26
 ▪ Local: Orlando, Florida, EUA
 ▪ Informações: https://professional.diabetes.org

Agosto 2018

CBEM 2018
 ▪ Data: 7 a 11
 ▪ Local: Belo Horizonte, MG
 ▪ Informações: www.cbem2018.com.br
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FUTUROS ENCONTROS

http://www.endocrine.org/ceu
http://www.cimosbem.com.br
http://www.cimosbem.com.br
http://2017.ispad.org
http://www.endobridge.org
http://endocrinology.conferenceseries.com
http://endocrinology.conferenceseries.com
http://www.diabetes.org.br
http://www.diabetes.org.br
http://www.idf.org/congress/idf-2017/
http://www.idf.org/congress/idf-2017/
http://www.assex.org.br/eventos.asp
http://www.endocrine.org/endo
http://www.ebt2018.com.br
http://www.ebep.com.br
https://professional.diabetes.org
http://www.cbem2018.com.br

