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Apoio

Alimentação  
para Atletas

Dr. José Egídio de Oliveira coorde-
nou a mesa redonda sobre Nutri-
ção do Atleta Baseada em Evidên-

cias. O médico agradeceu o auditório 
lotado e ressaltou a importância de pro-
fissionais de saúde se informarem sobre 
o assunto, pois as projeções de obesida-
de no Brasil são alarmantes.

Uma das palestrantes foi a Dra. Ka-
tiúce Borges Sapata, nutricionista espe-
cializada em alimentação para atletas. Ela 
explicou a importância do oxigênio, em 
quantidades adequadas, para o bom fun-
cionamento do organismo. Além disso, 
foram apresentados tópicos sobre radi-
cais livres, sobre suas ações negativas 
e positivas.

Dra. Katiúce falou sobre alimentos 
que contém vitaminas de ação antioxi-
dantes e sobre quando a suplementação 
vitamínica é necessária ou não para os 
atletas. Ela esclareceu que a quantidade 
necessária de vitaminas oxidantes pode 
ser encontrada em uma alimentação sau-
dável, sendo raros os casos que necessi-
tam de suplementos. #

O Tempo

A previsão do tempo para este domingo 
é de sol, com pouca variação de nu-
vens. Segundo Instituto Nacional de 

Meteorologia, deve gear. Mínima de 2 graus 
e máxima de 15. #

2
min.

15
máx.

Pôsteres por Área

Os pôsteres do Endócrino 2010 es-
tão divididos por assunto. Não 
deixe de conferir os trabalhos de 

sua área de interesse:
Área A Metabolismo Ósseo-Mineral e 

Neuroendocrinologia.
Área B Diabetes.
Área C Obesidade, Tireoide, outros;
Área D Adrenal e Hipertensão. 

Endocrinologia Feminina e 
Andrologia, Endocrinologia 
Pediátrica.

Área E Dislipidemia e Aterosclerose, 
Endocrinologia Básica. #

O presidente do Endócrino 2010, Dr. Rogério Friedman, 
recebeu os participantes do congresso na entrada do 

ExpoGramado, na manhã. Nem o frio e chuva afastaram os 
cerca de 3.600 participantes. Durante o dia, foi divulgado 
que o evento superou as previsões quanto ao número de 

participantes no Endócrino 2010. 



Expediente – Equipe de jornalismo: DC Press; Editor: Cristina Dissat (MTRJ 17.518);  
Reportagem: Pablo de Moraes e Paula Camila; Projeto Gráfico e diagramação: Celso Pupo; 
Consultoria Científica-CCS SBEM: Drs. Ruy Lyra, Ricardo Meirelles, Edna Kimura, Marisa Cesar 
Coral, Severino Farias, Balduino Tschiedel.

História das Ideias 
Médicas

A palestra de abertura do even-
to foi apresentada pelo presi-
dente do Endócrino 2010, Dr. 

Rogério Friedman. O tema “Ideias 
Médicas” foi exposto por Dr. Moacyr 
Scliar, gaúcho, Imortal da Academia 
Brasileira de Letras e médico sani-
tarista.

Ele fez um relato sobre a evo-
lução da história médica geral. A 
humanidade sempre lidou com as 
doenças e nem mesmo quem tinha 
recursos financeiros escapava das 
doenças. Segundo o médico e es-
critor, a Medicina é uma profissão 
relativamente nova, mas há milha-
res de anos as pessoas se tratavam 
com recursos, de ajuda espiritual a 
remédios fitoterápicos.

O palestrante citou os vários con-
ceitos que os povos tinham sobre as 
doenças; o trabalho de Hipócrates; 
descobertas importantes para a Me-
dicina (como os estudos de anatomia 
feitos por artistas e a descoberta do 
microscópio); pesquisas de Pasteur 
e a iniciativa de campanhas de saú-
de pública no Brasil, feitas por Dr. 
Oswaldo Cruz.

O médico disse que, em home-
nagem aos 60 anos da SBEM e ao 
destaque que a especialidade tem 
no cenário brasileiro, também apre-
sentaria um pouco da história da en-
docrinologia. Começou falando do 
antigo diagnóstico e tratamento de 
diabetes (médicos provando a urina 
dos pacientes e qual a quantidade 
de formigas que a urina atraía), até a 
descoberta dos hormônios e diversas 
doenças endócrinas.

Dr. Scliar encerrou sua apresen-
tação dizendo que acredita que a En-
docrinologia está em seu auge, por 
causa do aniversário de 60 anos da 
SBEM. #

“Doenças Endócrinas & Gravidez”, do 
Dr. Lucio Vilar. A Publicação tem como 
objetivo oferecer aos endocrinologis-
tas, clínicos gerais, ginecologistas e 
obstetras informações que os auxi-
liem no diagnóstico e tratamento das 
doenças endócrinas mais relevantes 
relacionadas à gestação. 

“Manual Prático de Diabetes” do Dr. 
Rodrigo Lamounier. O livro foi escrito 

com a colaboração da Dra. Silmara 
Leite e Dr. Walter Minicucci e fala espe-
cialmente sobre prevenção, detecção 
e tratamento do diabetes.

“Câncer de Tireoide”, do Dr. Erivelto 
Volpi. Escrito baseado na forma práti-
ca, a publicação é direcionada a todos 
os profissionais envolvidos no trata-
mento desta doença, principalmente 
os endocrinologistas. #

pe de jornalismo da SBEM, que também 
está publicando notas e fotos em tempo 
real. Além do Twitter, Bruno criou uma 
página no Facebook e Orkut. a

Redes Sociais no Endócrino

“Usar o Twitter é fácil”.  Essa frase 
não é da equipe de jornalismo 
que está trabalhando no En-

dócrino 2010, mas de um estudante de 
medicina. Bruno Bizarro foi selecionado, 
entre vários candidatos para divulgar o 
Endócrino 2010 em redes sociais (Orkut, 
Facebook e Twitter). Ele é acadêmico do 
sétimo ano de Medicina da UFRGS e 
ganhou a hospedagem e a inscrição no 
congresso.

 Durante os dias do evento, Bruno 
anda pelo evento e vai para a sala de im-
prensa para publicar notícias. O trabalho 
está sendo feito em parceria com a equi-

Lançamentos de Livros

Pela primeira vez o Instituto Minha 
Escolha, uma associação sem fins 
lucrativos, está participando do 

Congresso Brasileiro de Endocrinologia e 
Metabologia. Um dos objetivos da parti-
cipação é trabalhar mais próximo dos en-
docrinologistas para a construção de um 
padrão de alimentação mais saudável. 
Segundo a nutricionista Carolina Godoy, 
do Programa Minha Escolha, trata-se de 
uma iniciativa de melhoria de perfil nu-
tricional em produtos processados, que 
controla, basicamente, quatro nutrientes-
-chave: gordura saturada, gordura trans, 
açúcar e sódio. Para conhecer melhor e 
entender os critérios do programa, as 
informações estão no site www.progra-
maminhaescolha.com.br . 

Os objetivos do projeto são facilitar 
escolhas mais saudáveis para o consumi-
dor e incentivar a indústria de alimentos 

O que é o Programa Minha Escolha

a desenvolver cada vez mais produtos 
nutricionalmente mais adequados.

Nas próximas edições você ficará 
conhecendo um pouco mais sobre o 
programa e estudos realizados pelo Ins-
tituto. #


