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Apoio

Forum de Pesquisa Clínica no Brasil

Nos últimos meses o debate sobre a 
ética na Pesquisa Clínica no Brasil 
tem se intensificado. Uma repor-

tagem sobre a atual situação foi feita na 
Folha da SBEM, com o Dr. Freddy Elias-
chewitz, presidente da Comissão de Pes-
quisa Clínica da SBEM e, recentemente, 
foi publicada uma matéria sobre um de-
bate, que aconteceu na Academia Brasi-
leira de Medicina, no Rio de Janeiro, para 
discutir a atual situação da aprovação das 
pesquisas pela CONEP.

Durante o CBEM, foi promovido um 
fórum com a participação de profissio-
nais de diversas áreas. O Dr. Paulo La-
cativa (foto), endocrinologista do Rio de 
Janeiro, e um dos integrantes da mesa 
mencionou a importância da resolução 
196/96, como sendo fundamental para a 
pesquisa clínica no Brasil. Ele lembra dos 
problemas administrativos, atravessados 
pelo Conep, na aprovação das pesquisas, 
pelo crescimento do volume de novos 
projetos. “Atualmente o Brasil demora 
cerca de dez meses para a aprovação de 
pesquisas. O tempo médio em outros pa-
íses é de três meses”, comenta.

Dr. Lacativa mencionou os proble-
mas do CONEP e dos CEPs. Ele comen-

tou que não se discute a importância dos 
órgãos, mas a demora na aprovação das 
pesquisas, pelo volume e pendências bu-
rocráticas. Ele lembra ainda que os pro-
jetos nacionais não são diferentes dos 
multicêntricos. “A ética não depende da 
nacionalidade da pesquisa. A SBEM quer 
discutir a necessidade de descentralizar 
o processo. #

Eleições da SBEM
Durante a reunião do Conselho 
Deliberativo da SBEM foram 
anunciados todos os novos 
presidentes das várias áreas 
da entidade, inclusive Diretoria 
Nacional. Na foto, o  
Dr. Ricardo Meirelles, presidente 
da SBEM Nacional 2009-2010, 
cumprimentando o Dr. Airton 
Golbert (RS) que assume a 
entidade em março de 2011. 
Nova diretoria, junto com o  
Dr. Airton: Marise Lazaretti (SP), 
Josivan Lima (RN) , Henrique 
Suplicy (PR), Rosane Kupfer (RJ) 
e Luis Griz (PE). #

Arquivos  
Brasileiros

Os ABE&M é a revista cien-
tífica da SBEM que tem 
como editora-chefe, a Dra. 

Edna Kimura. Durante a reunião 
do Conselho Deliberativo, realiza-
da na manhã do domingo, o con-
selho editorial indicou o nome do 
Dr. Sergio Atala Dib (SP). Após a 
indicação, o Conselho aprovou o 
nome do especialista, que assu-
mirá a edição a partir de março 
de 2011. O especialista havia sido 
consultado previamente e aceitou 
o cargo. #

O Tempo
A previsão é de tempo parcialmente 
nublado, com nevoeiro e possibili-
dade de geada. A mínima será de 2 
e a máxima de 17 graus. 
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Dr. Steven Kahn (Professor de Me-
dicina, Divisão de Metabolismo, 
Endocrinologia e Nutrição da Uni-

versidade de Washington, Seattle) presi-
diu um Encontro com o Professor sobre 
o paciente com pré-diabetes.

O médico apresentou resultados de 
estudos sobre alguns pontos-chave para 
o tratamento de pacientes que estão com 
a glicose de jejum de 100 a 125mg/dL: 
mudança no estilo de vida (alimentação, 
atividades físicas, emagrecimento), uso 
de medicação (acarbose, glitazonas, me-
tformina, entre outros). Também foram 
mostradas comparações entre faixas etá-
rias, gênero e etnia. #

Tratando o Pré-Diabetes

Dr. Bruno Geloneze, professor da 
UNICAMP, disse na palestra “Me-
canismos de Ação da Cirurgia Ba-

riátrica”, que o procedimento veio para 
ficar, devido à eficiência para o tratamen-
to de obesidade. Porém, é preciso que 
os profissionais tomem muito cuidado 
com ele.

O especialista explicou que a Medi-
cina deve ser individualizada e o pacien-
te, priorizado. Dr. Bruno destacou que 
a cirurgia bariátrica não é apenas um 
procedimento cirúrgico, mas também 
endocrinológico, por alterar a produção 
de hormônios. Ele apresentou vários es-
tudos sobre resultados de novas técnicas 
cirúrgicas e ressaltou que os médicos to-
mem cuidado. “Variações técnicas são 
bem-vindas, mas que surtam diferenças 
significativas e que sejam comparadas às 
técnicas tradicionais. A prioridade é que 
surjam novas oportunidades para os pa-
cientes. Não são bem-vindas as técnicas 
cirúrgicas para vender mais equipamen-
tos ou para promover pseudocientistas”, 

Um Tipo de Cirurgia Bariátrica para Cada Paciente

esclareceu.
Dr. Bruno encerrou a apresentação 

dizendo que o ideal é uma indicação 
correta, seguimento do paciente após a 
cirurgia e, principalmente, uma aborda-
gem mais humanística. #

A CCM Eventos criou um prêmio 
para valorizar a pesquisa e o co-
nhecimento científico na área de 

saúde. No Endócrino 2010, estão concor-
rendo os trabalhos selecionados para 
apresentação oral. Os vencedores serão 
anunciados na Festa de Encerramento do 
Congresso.

Confira a premiação:

1º Lugar Passagem aérea em classe 
econômica e inscrição para 

o 47th Annual Meeting of 
the European Association 
for the Study of Diabetes 
(12 a 16 de setembro de 
2011, em Lisboa – Portugal).

2º Lugar Passagem aérea em classe 
econômica e inscrição 
para o próximo Congresso 
Brasileiro de Endocrinologia 
e Metabologia (2012).

3º Lugar Passagem aérea em classe 
econômica e inscrição para 
o EndoSul 2011.

Premiação para Pesquisas

Consumo de Sódio 
no Brasil

O consumo excessivo de só-
dio está entre as principais 
causas do desenvolvimen-

to de doenças cardiovasculares e 
se tornou, nos últimos anos, um 
grande problema de saúde públi-
ca. Embora a OMS recomende uma 
ingestão diária de sal de até 5 g, 
estudos apontam uma média maior 
que o dobro da orientação. Com o 
objetivo de auxiliar na prevenção, 
existe o Programa Minha Escolha, 
que procura identificar quais são 
os produtos mais saudáveis, cer-
tificando alimentos que possuem 
teores controlados de sal, açúcar, 
gorduras trans e saturada. 

Um levantamento dos teores de 
sódio em industrializados, realizado 
pelo Instituto Minha Escolha, mostra 
o potencial de redução dos níveis 
dos quatro nutrientes-chave. Com-
parando o valor da média de merca-
do com os critérios Minha Escolha, 
foi verificada uma diferença de até 
56,84% no teor de sódio. De acordo 
com o programa, é importante que 
o consumidor fique atento aos rótu-
los, buscando entender melhor as 
informações nutricionais e ficando 
atento aos selos de certificação. #

Em assembleia realizada du-
rante o Endócrino 2010, foi 
criada uma nova organização 

médica: a Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia Cirúrgica. Durante a 
ocasião, também foram realizadas 
a aprovação do estatuto e a eleição 
da primeira diretoria.
Presidente: Dr. Alberto Molinari (RS) 
Diretor Administrativo: Dr. Ronaldo A. R. 
Vianna Salles (RJ); Diretor Financeiro: 
Dr. Evandro Vasconcelos (PR); Diretor 
Científico: Dr. José Higino Steck (SP) 

O presidente da nova entidade 
esclarece que a endocirurgia com-
preende as patologias cirúrgicas das 
glândulas tireoide, paratireoide, su-
pra-renal, pâncreas endócrino, além 
de outros tumores endócrinos.

Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia Cirúrgica


