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Apoio

TEEM / CAAEP 2010

Candidatos fizeram, na manhã do 
dia 3 de setembro, a prova escri-
ta para a obtenção do Título de 

Especialista em Endocrinologia e Meta-
bologia e para Certificado para Área de 
Atuação em Endocrinologia Pediátrica. 

O início foi às 8h30, no Centro de 
Convenções de Gramado (RS). Os can-
didatos estavam ansiosos para começar 
a prova e a aglomeração na frente da 
sala era grande. O Dr. Francisco Bandei-
ra, presidente da Comissão do TEEM, re-
cebeu os candidatos na entrada da sala.

Foram, ao todo, 100 questões de 
múltipla escolha, com cinco alternati-
vas e apenas uma resposta correta. Não 
caberá recurso do resultado e os casos 
omissos serão resolvidos pela Diretoria 
da Sociedade Brasileira de Endocrinolo-
gia e Metabologia e pela Comissão de 
Título de Especialista.

O Título de Especialista em Endo-
crinologia e Metabologia tem validade 
de cinco anos e deve ser renovado de 
acordo com as normas estabelecidas 
pela Comissão Nacional de Acreditação 
AMB/CFM.

Presidente do Endócrino 2010, Dr. Rogério Friedman, 
e presidente da SBEM Nacional, Dr. Ricardo Meirelles, 

desejam a todos os participantes um ótimo congresso. Tudo 
foi preparado com muito cuidado e com infra-estrutura 
diferenciada. São cerca de 3.500 inscritos chegando a 
Gramado. O congresso pode ser acompanhado pelo  

site da SBEM, “twitters” @endocrinologia e  
@endocrino2010 e, aqui, no Jornal do Congresso.

Sejam Bem-vindos

Mesmo antes de chegar a Grama-
do, a expectativa para fazer a pro-
va do TEEM era grande. Daniel 

Barreto Kendler foi um dos inscritos na 
prova. A reportagem da SBEM acompa-
nhou o médico, que aproveitou o voo para 
Porto Alegre para estudar um pouco mais. 
Ele repassou os comentários e questões, 
publicados no site da SBEM. No final, a 
boa notícia: candidato aprovado! 

A lista dos aprovados na prova do 
TEEM e do CAAEP foi publicada na tarde 
do dia 3 no site da SBEM. 

Aprovado!

História das Ideias Médicas

O tema da conferência de abertura do Endócrino 2010 pretende trazer 
diversas curiosidades sobre a medicina. A sessão, que começa às 9h 
(sala 1)  será apresentada pelo médico, escritor e membro da Academia 

Brasileira de Letras: Dr. Moacyr Scliar. A coordenação é do presidente da SBEM, 
Dr. Ricardo Meirelles.
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O Endócrino 2010 oferece um serviço gratuito 
de ônibus, entre vários hotéis e o ExpoGra-
mado. Confira os horários do dia 4.

Atividade Linhas Saída:  Hotel-Atividade Retorno:  Atividade-Hotel
Congresso 1 / 2 / 3 / 4 /  

5 / 6 / 7 / 8 / 9
08:30 / 08:50 / 09:10 / 09:30 / 
09:50 / 10:10

17:00 / 17:40 / 18:20 / 19:00

10 / 11 08:10 17:30
Cerimônia 
de Abertura

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 
6 / 7 / 8 / 9

17:20 / 18:00 / 18:40 / 19:20 20:10 / 20:30 / 20:50 / 21:10 / 
21:30

10 / 11 18:20 21:00

Serviço de Transporte

Assembleias e 
Eleições

A SBEM Nacional lembra aos 
sócios as datas e horários 
das assembleias e eleições.  

Quem não puder comparecer pode 
ir ao stand SBEM assinar a procura-
ção, que está disponível para todos 
os associados.

5 de setembro 
•  Votação para a Diretoria Biênio 

2011/2012 durante todo o dia, no 
stand da SBEM.

•  16:00 – Reunião extraordinária 
– 1ª convocação, com a maioria 
dos associados.

•  16:30 – Reunião extraordinária 
– 2ª convocação, com um terço 
dos associados.

Objetivos: discutir a reforma de es-
tatuto, conforme propostas aprova-
das pelo Conselho Deliberativo.

Obesidade, diabetes, hipertensão 
arterial e doenças cardiovascu-
lares são males que avançam de 

forma alarmante. Estimativas da OMS 
mostram que as Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT) já são responsá-
veis por aproximadamente 60% de todas 
as mortes ocorridas no mundo.

A escolha de hábitos mais saudáveis 
é a maneira mais simples e eficaz para a 
prevenção destes problemas. Pensando 
nisso, a SBEM Nacional e o Instituto Mi-
nha Escolha lançam a Campanha Escolha 
Saúde, que busca atingir todo o país, in-
centivando a vida mais saudável. 

Levando informações com credibi-
lidade científica para a população, e de 
fácil compreensão, a Campanha Escolha 
Saúde é um amplo programa de cons-
cientização. De acordo com o Dr. Ricardo 
Meirelles, presidente da SBEM, “a cam-
panha é fundamental, pois é através da 
informação que as pessoas adotarão as 
medidas necessárias para mudar os há-
bitos de vida, pontuou. 

Segundo Carolina Godoy, nutricio-

nista do Instituto Minha Escolha, quase 
50% dos consumidores têm dificuldade 
para identificar um alimento saudável no 
momento da compra. “Isso ocorre por 
conta de informações, muitas vezes, sem 
embasamento científico, divulgadas na 
mídia, disse ela. A nutricionista acredita 
que “programas de saúde como a Campa-
nha Escolha Saúde são fundamentais para 
orientar a população que vem sofrendo as 
consequências de suas escolhas erradas”. 

A cada mês, um novo tema de interes-
se público será lançado pela Campanha, 
como a obesidade, a alimentação saudá-
vel e a prática correta de exercícios físicos, 
abordados sempre com a participação de 
especialistas da SBEM. Pretende-se, com 
isso, mostrar a importância do trabalho 
de endocrinologistas e nutricionistas para 
cuidar do paciente com estes problemas 
de saúde. “A endocrinologia se preocupa 
com a prevenção de doenças, por isso 
muitas das nossas ações estão voltadas 
para evitar o problema antes mesmo que 
ele se manifeste”, explicou o Dr. Ricardo 
Meirelles.

SBEM e Instituto Minha Escolha  
Lançam Campanha Escolha Saúde

Atualização em 
Obesidade

Um dos cursos que marcaram as 
atividades pré-congresso do 
CBEM 2010 foi o de Atualiza-

ção em Obesidade, coordenado pelo 
Dr. Marcio Mancini e Dr Mário Carra.

Entre os destaques esteve a pa-
lestra “Fisiopatologia e Genética”, co-
mandada pelo Dr. Bruno Geloneze. 
Na aula, o especialista apresentou 
os índices de obesidade no mundo, 
falou sobre as mudanças no estilo de 
vida, que contribuem para o sedenta-
rismo, além de temas como estresse, 
tabagismo e desnutrição fetal. 

Na apresentação “Análise Crítica 
dos Tratamentos Alternativos”, pro-
ferida pelo Dr. Henrique Suplicy, o 
especialista falou sobre as crescentes 
terapias e medicamentos que prome-
tem redução no peso, porém, sem 
comprovação científica, entre eles 
a utilização de chás (verde, branco, 
oolong e preto), Quitosana, CLA, Ca-
feína, Lipostabil, Homeopatias, Gel 
Redutor, Hipnose, entre outros.

Participaram das apresentações:  
Rosana Randominski (presidente da 
ABESO), Mário Carra, Alfredo Hal-
pern, João Eduardo Nunes Salles.

Desafio do Conhecimento

O Desafio do Conhecimento mobilizou vários parti-
cipantes do Endócrino 2010 no Hotel Serro Azul. 
A gincana, pioneira na endocrinologia brasileira, 

foi organizada pela SBEM e pela SBD, com patrocínio 
da Novartis. Foram 1800 inscritos e apenas 60 foram 
selecionados para a final. Segundo Dr. Ricardo Meirel-
les, presidente da SBEM, o objetivo das sociedades foi 
estimular estudo, educação continuada e conhecimento 
de todos os setores da endocrinologia. A coordenação 
dos trabalhos foi feita pelo presidente da SBD, que se 
apresentou, brincando, como Saulo “Jô” Cavalcanti.


