DEPARTAMENTO DE NEUROENDOCRINOLOGIA
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES 2012

- Resposta à Consulta Pública do Ministério da Saúde a respeito do Protocolo de
Acromegalia, com ampla participação dos Serviços de Neuroendocrinologia de todo o
País, com contribuição individual de inúmeros colegas e da posição do Departamento de
Neuroendocrinologia. As propostas enviadas ao Ministério da Saúde enfatizavam
critérios diagnósticos e tratamento da Acromegalia.

- Mobilização e Cadastramento dos Serviços de Endocrinologia visando o Registro
Nacional de Acromegalia, sob a coordenação da Dra. Luciana Naves - SBEM/Brasília.
Referido Cadastramento, envolve uma patologia, ainda que rara, de elevado custo e de
fundamental importância para o levantamento do número de pacientes acromegálicos no
Brasil e do conhecimento das opções terapêuticas a que são submetidos, que fornecerão
importantes subsídios para avaliar a atual situação dos pacientes acromegálicos. Tal
Registro deve contribuir para ser um fator multiplicador de outros Registros Nacionais
de outras importantes doenças neuroendócrinas.

- Realização do Simpósio Internacional de Neuroendocrinologia (SINE), em Belo
Horizonte, no Hotel Mercury, de 12 a 14 de Abril, sob a presidência de Dr. Antônio
Ribeiro - SBEM/MG. Referido evento é o mais importante da programação cientifica do
Departamento e ocorre a cada dois anos. No Simpósio em Belo Horizonte, contou com
a presença de cerca de 500 participantes, dezenas de convidados nacionais e 7
convidados internacionais. O próximo SINE será em Campinas-SP, em 2014.

-Participação em dois webmeetings com tópicos de Neuroendocrinologia, patrocinado
pela SBEM Nacional.

- Envio de sugestões de tópicos de Neuroendocrinologia para a Comissão Científica do
30° Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia (CBEM), em Goiânia.
Ressalta-se, entretanto, que as sugestões enviadas, oriundas das proposições dos colegas
do Departamento, não foram respondidas pela Comissão Científica, o que contraria o
importante papel que o Departamento exerce nas sugestões e elaborações de
programações científicas.
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