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Conselho Deliberativo e
Assembleia Geral

m Reuniões importantes em 2011 aconteceram durante o CBAEM (realizada em
conjunto com o COPEM): Conselho Deliberativo e Assembleia Geral. Na reportagem dessa edição, um resumo dos principais tópicos discutidos durante os
dois encontros.		
Pág. 11

CBAEM/COPEM

LEIA MAIS
m SBEM Informa
Na coluna, os associados poderão conferir, entre outras questões, como imprimir o recibo de
pagamento da anuidade. Veja
como é simples o passo a passo
para ter em mãos o documento.
Pág. 5

m Anvisa x Emagrecedores

m Cerca de 2500 pessoas participaram, em São Paulo, do Congresso Brasileiro de
Atualização em Endocrinologia e Metabologia (CBAEM) e do Congresso Paulista de
Endocrinologia e Metabologia (COPEM). O evento foi realizado, pela primeira vez,
em conjunto e ambos foram presididos pela Dra. Margaret de Castro.
Pág. 8 e 9

Após diversas reuniões, debates,
audiências públicas e um Painel
Técnico Internacional, a Diretoria
Colegiada da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa)
decidiu, no dia 4 de outubro, pela
suspensão das vendas dos medicamentos anorexígenos à base
de anfepramona, femproporex e
manzidol.
Pág. 6

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

no 83 - setembro de 2011

2

Reportagem

Ética e Informação

D

e acordo com recente levantamento, apresentado pela Dra.
Maitê Chimeno, corregedora da Comissão de Ética da SBEM-RJ, durante o EndoRio, os endocrinologistas
estão entre os médicos com menor
número de processos éticos (pesquisa entre 2005 e 2011). Para a especialista, que também foi corregedora da
SBEM Nacional, isso se deve, entre
outras questões, à informação.
“Os endocrinologistas estão mais
bem informados, através de inúmeras
formas de atualização. A quantidade
de erros diminuiu consideravelmente”. A Dra. Maitê lembra que, por esse
motivo, é muito importante para os
associados ler e conhecer bem os Estatutos e Regulamentos da entidade.
“O Código de Ética também precisa
ser uma leitura obrigatória. Somada a
esses hábitos, a atualização científica
feita pela SBEM é mais um item fun-

damental”, enfatiza a médica.
Em uma rápida avaliação sobre
a paralisação de abril e setembro,
a Dra. Maitê lembra que na primeira, o movimento no Rio de Janeiro
perdeu um pouco a força, pois foi
na mesma data em que aconteceu
a tragédia na escola em Realengo
(subúrbio da cidade), mas em outros
estados o resultado foi muito positivo. Na segunda mobilização, em setembro, o panorama geral foi melhor
e a atenção da imprensa também.
A Dra. Maitê comenta que os endocrinologistas têm à disposição uma
série de notícias importantes sobre
a mobilização da categoria, que foi
um trabalho feito pelo Conselho Federal de Medicina. “Se o CFM ou os
especialistas agirem isoladamente,
podem ser punidos. Se o grupo ficar
unido, a possibilidade de conquistas
aumenta”, comenta.

Uma série de outras questões sobre a ética será levantada nas próximas edições da Folha da SBEM,
como a qualificação profissional.
O atual presidente da Comissão da
SBEM Nacional, Dr. João Modesto,
liberará, também, uma apresentação sobre vários itens da Comissão,
para ser publicada no site. Os associados devem ficar atentos aos informes sobre o material. c

ricana de Endocrinologia;
• Membro da Academia de Ciências
Americana e do Instituto de Medicina da Academia de Ciências
Americana;
• Publicação de mais de 250 artigos
científicos em revistas como Nature e Science;
• Prêmios de Pesquisador de Excelência do Instituto Howard Hughes, Koch Award (Alta Honra),
da Sociedade Americana de Endocrinologia e o Ingbar Award,
da Sociedade Americana de Tireoide.
Além dos estudos na área de tireoide, Prof. John foi o primeiro
pesquisador no mundo a desenvolver um produto biotecnológico aplicado a seres humanos. Ele clonou,
expressou e purificou o hormônio do

crescimento humano.
O Prof. Baxter tinha um carinho
especial pelo Brasil. Ele treinou vários médicos brasileiros que realizaram pós-doutorado na Universidade da Califórnia San Francisco,
como: Prof. Ralff Carvalho J Ribeiro
(in memorian), Prof. Francisco Neves, Profa. Marie Togashanai, Prof.
Hans Graf, Prof. Alessandro Nascimento e Profa. Suzana Cunha Lima.
O pesquisador, também, fez uma
doação de 200 mil dólares para a
aquisição de equipamentos para o
Laboratório de Farmacologia Molecular da Universidade de Brasília,
no ano de 2000. Quando era presidente da Endocrine Society. Criou,
em parceria com a SBEM, um programa de treinamento de pesquisadores brasileiros nos EUA. c

Falecimento

O

Professor John Baxter faleceu
no início de outubro, em San
Francisco, EUA. O médico era considerado um dos maiores especialistas
internacionais da área de tireoide e
deixou toda a endocrinologia triste e
lamentando muito a notícia.
Seu currículo era extenso e o professor recebeu vários prêmios:
• Professor e Chefe do Serviço de
Endocrinologia e Diretor da Unidade de Pesquisa Metabólica da
Universidade da Califórnia em
San Francisco (UCSF);
• Co-Diretor do Centro de Pesquisa em Diabetes do Instituto de
Pesquisa do Hospital Metodista
e Chefe do Serviço de Endocrinologia do Hospital Metodista de
Houston, Texas;
• Ex-presidente da Sociedade Ame-
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E

sta edição surge sob o impacto
da decisão da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária de retirar do
mercado brasileiro as medicações
auxiliares ao tratamento da obesidade, à revelia da voz dos endocrinologistas. A Anvisa não valorizou as
argumentações científicas apresentadas pelos especialistas da SBEM/
ABESO, de que, para um grupo de
pacientes, estas drogas têm indicações específicas e que, adequadamente indicadas, sua utilização resulta em benefícios para os pacientes, sem que sejam encontradas contraindicações. Parece que estamos
perdendo esta batalha.
Espera-se, dentro da ética médica, que as medicações sejam utilizadas /prescritas a partir de um
adequado conhecimento técnico.
Entendemos que seja válido o argumento da Anvisa, de que existe
abuso na prescrição destes medicamentos no Brasil. Seria, no entanto,
a retirada de drogas das farmácias a
melhor solução para este problema?
Não seria recomendável uma fiscalização eficaz e intensa sobre a prescrição dos anorexígenos, no intuito
de evitar o seu uso indiscriminado,
ao invés de retirá-los do mercado?
Decisões como esta restringem o arbítrio do médico e interferirão, pro-

vavelmente, nos resultados de seu
trabalho junto aos pacientes.
O jornal “Folha de São Paulo”, em
recente editorial sobre o assunto, em
12 de outubro, afirma: “Assim, as
novas limitações seriam menos um
controle de medicamentos e mais
um controle sobre os profissionais
de saúde brasileiros. Não chega a ser
uma novidade constatar que existem
médicos despreparados, mas não é
todo dia que uma agência de governo sugere medidas para proteger a
população dos médicos, muitos dos
quais contratados pelo próprio poder público.”
A SBEM apoia o Conselho Federal
de Medicina na ação impetrada na
Justiça Federal contra a proibição
de substâncias usadas no tratamento da obesidade com os seguintes
argumentos:
A nota técnica da Anvisa para
fundamentar a retirada dessas medicações foi rebatida pontualmente,
tendo sido demonstrada pelos especialistas toda a sua inconsistência e
inadequação.
A Anvisa quer tutelar uma matéria sem qualquer fundamento técnico, cerceando direitos dos pacientes
e autonomia dos médicos de utilização de medicamentos eficazes, conforme histórico de 30 anos.
O CFM está fazendo a sua parte
na fiscalização da conduta de médi-
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editorial

cos que prescrevem medicamentos
anorexígenos sem observar os critérios técnicos e éticos.
A autonomia do médico, na prescrição de medicamentos, e do paciente, no livre acesso aos mesmos,
estará fulminada, já que a prescrição
médica é prova suficiente para comprovar a necessidade/utilidade do
tratamento que se pleiteia.
Entendemos que perdemos uma
batalha, mas ainda não perdemos a
guerra. Vamos continuar na luta para
que o nosso direito de prescrever e
orientar os nossos pacientes seja
mantido. E que possamos nos manter unidos.
Abraços a todos!
Airton Golbert
Presidente 2011/2012
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Diga Não ao
Bisfenol A

A

SBEM Regional São Paulo, através do GTDE (Grupo de Trabalho em Desreguladores Endócrinos),
criado em 2010, e coordenado pela
Dra. Tania Bachega, criou uma campanha contra o Bisfenol A (BPA), com
o objetivo de banir o BPA de produtos
infantis e de embalagens de alimentos, até que haja evidências de que a
substância não é nociva à saúde, através de divulgação de informações sobre o tema para classe média, indústria, governo e comunidade.
A pressão das ações parece ter
provocado reações positivas e, recentemente, foi determinada pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que, a partir de 1º de
janeiro de 2012, estará proibida a
venda de mamadeiras e outros utensílios para lactentes que contenham
a substância. A Anvisa se baseou
em estudos que apontam possíveis
riscos decorrentes na exposição do
BPA e os fabricantes e importadores
terão 90 dias para cumprir a determinação. Os produtos poderão ser
vendidos até o final de 2011.
As doutoras Tania Bachega, coordenadora da campanha, e Angela
Maria Spínola, presidente do Departamento de Endocrinologia Pediátrica
da SBEM, fizeram alertas através dos
vários veículos de comunicação da
Regional e da Nacional, além de mensagens e ações nas redes sociais. Entre as ações, foi divulgado um vídeo
com informações sobre a campanha,
publicado no site da SBEM.
A SBEM São Paulo criou, também, um blog específico de alerta
à população - www.desreguladoresendocrinos.com.br/ - onde são postadas informações gerais, com uma
boa participação dos internautas. O
próximo passo do grupo foi ampliar
o trabalho com o envolvimento da
SBEM Nacional na campanha. c

Informação à População

R

ecentemente, foi realizada
uma reunião do Comitê da
The Hormone Foundation (HF),
em Washington, com a participação do Dr. Luiz Claudio Castro,
membro da Comissão do Projeto
Diretrizes da SBEM.
A Hormone Foundation é um
comitê da Endocrine Society que
tem como missão levar conhecimento sobre hormônios, saúde e
doenças endocrinológicas a toda
a população, com o objetivo de
promover a prevenção, o diagnóstico e tratamento precoces e
oportunos dos distúrbios endocrinológicos. Segundo o Dr. Luiz
Claudio, o grupo tem uma série
de ferramentas educativas disponíveis no site www.hormone.org.
“Esse comitê também tem como
objetivo dar subsídios para o médico generalista dar orientações
sobre saúde metabólica, reconhecer as doenças endocrinológicas e
como proceder na investigação e
condução inicial, pois, em muitos
países, essa especialidade médica
(médico generalista) é bem forte
e o paciente só chega ao especialista após ter passado pelo generalista”.
Segundo o endocrinologista,
foi identificado, através de inquéritos nos Estados Unidos, que uma
boa parte da população americana não sabe o significado e nem a
importância dos hormônios ou da
Endocrinologia. Assim, durante
essa reunião do comitê, também
foram discutidas estratégias para
esclarecer esses aspectos à população, o que pode ser remodelado
para outros países também.
Ele explicou que entre os novos direcionamentos, o Comitê da

Hormone Foundation gostaria de
trabalhar em parceria com outras
Sociedades de Endocrinologia
de outros países. “Como a SBEM
está entre as Sociedades que tem
maior número de membros associados à Endocrine Society e
grande respeito como entidade,
eles manifestaram interesse em
se tornar parceiros para ajudar a
desenvolver mecanismos de divulgar o conhecimento à população brasileira e às associações
dos pacientes com doenças”.
Durante a reunião, o Comistê
autorizou a incluir no site da SBEM
um link que direciona para a página da Hormone Foundation, onde
estão folhetos informativos para
os pacientes em inglês e em espanhol. Além disso, a SBEM está autorizada a traduzir o material para
o português, que foi um trabalho
realizado nos mesmos moldes
em 2006. Para facilitar esse trabalho - e usando a experiência do
Dr. Luiz Claudio que já integrou a
Comissão de Comunicação Social
da SBEM -, Dr. Ricardo Meirelles,
presidente da CCS, convidou o especialista a integrar o grupo como
responsável por informações do
site da SBEM para o público leigo.
A proposta é definir temas prioritários, envolvendo os Departamentos Científicos, para a tradução e publicação no site da SBEM.
“Temos um longo e trabalhoso
caminho pela frente, mas entusiasmante, pois levar conhecimento e
educação sobre saúde, garantindo
uma medicina de excelência, são
dois pilares importantes para garantir qualidade de vida à população e fazem parte da missão das
Sociedades Médicas”. c
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Webmeetings de 2011

E

stão marcados mais quatro webmeetings para este ano, com
os temas Diabetes, Tireoide, Adrenal/Hipertensão e Neuroendocrinologia. Para assistir às videoconferências, é preciso acessar Área Científica do site no dia e no horário marcados e clicar na opção Webmeetings.
Os sócios que não puderem assistir a apresentação ao vivo, podem
acessá-las na íntegra, no site, após
a realização. É importante ressaltar que somente os sócios quites
da SBEM, com dados atualizados,
podem participar. A atualização do
cadastro está bloqueando associados que estão com as anuidades em
aberto. Caso alguma mensagem sobre isso apareça ao acessar a Área
Científica, entre em contato com a
sua Regional.
4 de outubro – Diabetes (já realizado)
Assunto: Ecos do Congresso Europeu de Diabetes
Palestrantes: Dr. Rodrigo Moreira
(RJ) / Dr. Sérgio Vêncio (GO)
25 de outubro – Tireoide (já realizado)
Assunto: Uso de antitiroidianos em
Doença de Graves
Palestrantes: Dr. João Hamilton Romaldini (SP) / Dr. Roberto Bernardo
dos Santos (SP)
22 de novembro – Adrenal e Hipertensão
Assunto: Qualidade de vida no portador de Hiperplasia Adrenal Congênita (HAC)
• Massa óssea e a reposição glicocorticóide na HAC
• Marcadores cardiovasculares nos
pacientes com HAC
Palestrantes: Leonardo Vieira Neto
(RJ) / Dra. Tânia Bachega (SP)
13 de dezembro – Neuroendocrinologia
Assunto: Tratamento integrado do

hipopituitarismo
Palestrantes: Dr. Manoel Martins
(CE) / Dr. Ítalo Mota (CE)

Impressão de Recibos

Q

uem já quitou a anuidade da
SBEM pode imprimir seu recibo diretamente do site, na Área Restrita:
• Acesse o site da SBEM (www.endocrino.org.br)
• Digite seu login e sua senha
• Clique em Dados Cadastrais e depois na aba Financeiro
• O link para impressão do recibo
está na linha 2011, coluna Pagamento
Caso não se lembre de seu login
ou de sua senha, ou não a tenha solicitado, escreva para a secretaria da
SBEM Nacional (sbem@sbem.org.
br), ou solicite nova senha através da
Área Científica do site.

Pagamento da Anuidade

A

lguns recursos da SBEM,
como o acesso aos webmeetings, cursos online, pergunte ao
professor, revistas científicas, resumos de artigos e conferências, só estão liberados para quem está em dia
com o pagamento da anuidade.
Caso deseje quitar sua dívida ou
se seu acesso estiver bloqueado,
mas o pagamento tenha sido feito,
entre em contato com a sua Regional
ou com a secretaria da SBEM Nacional (sbem@sbem.org.br) para regularizar a situação.

TEEM: Resultados

F

oram aprovados 131 médicos
na prova de Título de Especialista de Endocrinologia e Metabologia, realizada no dia 24 de agosto ,
durante o CBAEM / COPEM, em São
Paulo – SP.
O gabarito e a lista de aprova-

5

dos estão disponíveis no site da
SBEM, respectivamente, nos seguintes endereços: w w w.sbem.
org.br/gabarito-da-prova-do-teem/
e www.sbem.org.br/aprovados-no-teem-2011.
A SBEM deseja sucesso aos novos endocrinologistas.

Anorexígenos:
Reportagem O Globo

A

discussão sobre a proibição da
venda de inibidores de apetite no Brasil ainda é um assunto bastante comentado por profissionais
de saúde e pacientes. No jornal “O
Globo”, de 4 de setembro de 2011,
foi publicada uma reportagem sobre
o assunto.
A Dra. Rosana Radominski, presidente do Departamento de Obesidade da SBEM, e o Dr. Amélio de
Godoy-Matos, ex-presidente da
SBEM, foram entrevistados para a
matéria. Porém, a SBEM considerou
insuficiente o espaço dado para as
explicações dos dois médicos.
Portanto, as respostas e explicações enviadas ao jornal foram publicadas na íntegra no site da SBEM
(www.sbem.org.br/anorexigenos-reportagem-o-globo/), para que se
esclareçam as dúvidas, tanto dos
pacientes em geral, como de médicos endocrinologistas e demais
especialidades, sobre a eficácia e
segurança dos medicamentos anorexígenos, bem como da sibutramina. O texto foi reproduzido no site
da ABESO (www.abeso.org.br). c
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Anvisa x Emagrecedores
A

pós diversas reuniões, debates, audiências públicas e um
Painel Técnico Internacional, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu,
no dia 4 de outubro, pela suspensão
das vendas dos medicamentos anorexígenos à base de anfepramona,
femproporex e manzidol. Os emagrecedores terão seu registro cancelado, ficando proibida a produção, comércio, manipulação e utilização dos
mesmos. Ainda, segundo a Agência,
haverá prazo para que as substâncias
saiam do mercado, mas as regras ainda não foram definidas.
A sibutramina, por sua vez, será
mantida, mas deverá ser vendida
com maior rigor em sua prescrição e inclusão de novas exigências
e restrições. Na reunião, a Anvisa
considerou o perfil de segurança da
sibutramina como “bem identificado
e conhecido”, o que permitiria sinalizar os pacientes que poderiam ser
beneficiados com o uso. A Agência
ainda não divulgou completamente quais serão as novas restrições,
mas já adiantou que, entre elas, está
a descontinuidade do uso da sibutramina em pacientes que não obtiverem resultados após quatro semanas de uso do produto.
SBEM e ABESO – De acordo com o
Dr. Ricardo Meirelles, presidente da
Comissão de Comunicação Social da
SBEM, a Sociedade é contra a retirada de qualquer um destes medicamentos neste momento. “Existem,
atualmente, poucas alternativas de
tratamento da obesidade, que é uma
doença grave que necessita de uma
avaliação caso a caso. Dessa forma,
retirar recursos terapêuticos apenas
prejudica o tratamento de pacientes
que precisam perder peso”, afirmou.

Em relação ao aumento do controle da sibutramina, o endocrinologista acredita que também pode ser
prejudicial ao tratamento da obesidade. “A complexidade será grande
e, tanto o paciente, quanto o médico,
deverão assinar um termo de consentimento, o que não faz o menor
sentido. É importante, sim, que os
especialistas que prescrevem o medicamento saibam respeitar todas as
contraindicações”, disse.
Para o Dr. Ricardo, a manutenção
da sibutramina é fruto de um trabalho de esclarecimento e informação
sobre os reais beneficios e riscos dos
medicamentos. “Estivemos presentes em todas as reuniões oficiais da
Anvisa para debater o tema”, conta.
Para a presidente da ABESO e
do Departamento de Obesidade da
SBEM, Dra. Rosana Radominski, “a
retirada de três dos quatro medicamentos de ação central, e maior
restrição do uso da sibutramina, deixarão um grande número de obesos
sem opção terapêutica”. Segundo a
endocrinologista, “os pacientes com
menor poder aquisitivo serão os
mais prejudicados, já que não poderão obter o único medicamento que
não têm ação central (orlistate) tendo em vista seu alto custo. O Conselho Federal de Medicina, em conjunto com o Ministério Público, entrará
com uma liminar para suspender a
decisão tomada pela Anvisa”.

A discussão teve início por conta da publicação do estudo SCOUT,
que trouxe novas informações sobre
os riscos e a eficácia da sibutramina. Por esta razão, o país iniciou um
debate sobre esse medicamento e
os medicamentos do tipo anfetamínicos. A ideia inicial da Anvisa era
suspender a venda e comercialização não apenas dos medicamentos
anorexígenos, mas também da sibutramina.
Em outubro de 2010, a CATEME
(Câmara Técnica de Medicamentos)
sugeriu a retirada dos inibidores de
apetite do mercado. Em fevereiro
deste ano, foi realizada a primeira
audiência pública sobre o tema, com
forte presença de endocrinologistas.
Logo após, foram realizadas duas audiências públicas no Congresso Nacional e um painel técnico-científico
internacional pela própria Anvisa.
A SBEM acompanhou e divulgou
todos os passos desse processo
através do site da Sociedade e de todas as ferramentas de redes sociais
da entidade. Todas as discussões,
acompanhamento das reuniões
continuam disponíveis (online) para
consulta. c
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ABE&M em Foco
O

horário não era dos mais atraentes – 7h, mas a realização
do primeiro simpósio “ABE&M em
Foco”, durante o CBAEM/COPEM,
com apresentações práticas sobre
publicação de trabalhos científicos,
atraiu um número grande de endocrinologistas.
Segundo o Dr. Sérgio Dib, editor
dos ABE&M, o simpósio foi montado
pensando em diversas fases, incluindo desde o momento de montar um
projeto, passando pela obtenção de
verbas em projetos, até o julgamento quando está publicado.
É preciso que os autores entendam os procedimentos e tirem as dúvidas. Nos ABE&M, o editor explica
que existem alguns problemas, pois
alguns autores não seguem todos
os requisitos necessários, aumentando a dificuldade de acertar o artigo para publicação. “O simpósio
serviu para que, de certa forma, pudéssemos passar questões básicas
e fundamentais aos interessados na
submissão de artigos em condições
de serem publicados.”
O Dr. Dib explica que, nos Arquivos, o processo de submissão ainda
não possui um sistema automático,
onde ao não cumprir todas as etapas, o trabalho não seria aceito. “A
dinâmica é: corretora de formatação,
depois para os revisores e volta para
os autores. Os autores corrigem e
submetem. Apesar disso, no fim do
processo, ainda existem, algumas
vezes, problemas a serem resolvidos”.
Entre os pontos positivos, mencionados pelo Dr. Sérgio, está o Fator de Impacto – de 0.6 para 1.009
– é superior a 1, o que faz com que
a revista seja considerada de impacto significante. O fato aconteceu durante a gestão da Dra. Edna

Kimura, ex-editora dos Arquivos. O
editor explica que o importante não
é ter um grande número de arquivos publicados e sim um número
que seja citado. Ou seja, arquivos
de qualidade.
Dicas e colocações dos especialistas do Simpósio ABE&M em Foco
Dr. Mário Saad:
• É preciso saber o que está acontecendo no mundo e conectar com
seus projetos.
• O bom pós-graduando deve ter,
simultaneamente: um trabalho
aceito, responder a um revisor,
escrevendo um terceiro artigo, realizando um experimento e pensando em dois outros trabalhos.
• Tenha um bom português.
• Descreva os métodos com detalhes.
• Explique a utilização de termos
não usuais.
• Não se abale com respostas negativas. Elas fazem parte do dia a
dia. São normais.
• Projetos de Pesquisa - (1) Antecipe os resultados antes de
realizar o primeiro estudo; (2)
Escolha uma área de amplo interesse; (3) Procure uma área
ainda não ocupada, mas com
potencial; (4) Assista a conferências e leia artigos fora de sua
área de interesse; (5) Construa
um tema; (6) Encontre um balanço entre projetos de baixo e de
alto risco, mas inclua, sempre na
sua rotina, projetos de alto risco (trabalhe dois dias /semana
em projetos não financiados);
(7) Esteja preparado para seguir
um projeto na profundidade necessária; (8) Diferencie-se do
seu orientador; (9) Não se iluda
que pesquisa clínica excelente

é mais fácil que pesquisa básica de excelência; (10) Trabalhe
concentrado em uma área.
Dr. Antonio C. Bianco
• Escreva como se estivesse contando uma história, com os termos mais simples possíveis.
• Comparando com o jornalismo,
desperte o interesse no leitor no
início.
• Não invente, não tente colocar resultados a mais para aumentar o
trabalho.
• Seja breve, claro, transparente,
cristalino.
• Utilize um inglês correto – contrate uma empresa de tradução,
se for necessário. Os erros farão
com que o autor perca pontos no
resultado final.
• Nunca comece ou termine com
resultados negativos. O primeiro
resultado do trabalho deve ser
muito bom.
• O resumo é a parte mais importante do trabalho – “se o leitor não
gostar do resumo, não continuam
a ler”.
• Título: quanto mais bombástico,
melhor. Lembre que uma revista científica funciona como um
jornal.
• Seja inclusivo e não exclusivo.
Não conquiste inimigos e sim futuros colaboradores.
• Nunca copie sentenças de outras
publicações. Revistas trabalham
com softwares que captam essas
informações.
• Se você copiou, o autor não vai
gostar, mesmo que suas intenções tenham sido as melhores. c
* Veja outras observações dadas
pelos especialistas no SBEM Repórter – CBAEM/COPEM

no 83 - setembro de 2011

Reportagem

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

no 83 - setembro de 2011

8

Reportagem

CBAEM/COPEM 2011
C

erca de 2500 pessoas participaram, no fim de agosto, no Centro de Convenções Frei Caneca, em
São Paulo, do Congresso Brasileiro
de Atualização em Endocrinologia e
Metabologia (CBAEM). O evento foi
realizado, pela primeira vez, em conjunto com o Congresso Paulista de
Endocrinologia e Metabologia (COPEM) e ambos foram presididos pela
Dra. Margaret de Castro.
De acordo com a Dra. Margaret,
aliar os temas de dois congressos
com focos distintos foi o maior desafio. “No começo, ficamos apreensivos se conseguiríamos unir os
pontos centrais dos dois eventos, já
que, geralmente, o endocrinologista
clínico busca o congresso para sua
atualização e, no COPEM, o jovem
investigador quer mostrar seus trabalhos científicos e interagir com outros grupos que trabalham na mesma linha de pesquisa. Acabamos nos
surpreendendo com a aceitação de
todos os participantes”, afirma.
No total, foram quatro dias de
palestras, com presença maciça de
congressistas a todo o momento.
Para o evento, foram inscritos mais
de 400 trabalhos científicos, número
considerado acima das expectativas
pela organização.
Na quarta-feira, primeiro dia de
evento, foram realizados dois Cursos Pré-Congresso, com temas que
chamaram bastante a atenção do
público. Tanto no sobre Desintometria Óssea para Endocrinologistas
quanto no de Biologia e Genética
Mononuclear para o Clínico, ambos
no período da manhã, a frequência
foi significativa.
Na parte da tarde, tiveram início
os simpósios oficiais do evento, com
destaque para o comandado por Ste-

Dr. Claudio Kater, Dra. Marise Lazaretti, Dr. Airton Golbert e Dra. Nina Mussolino

ven Shoelson, da Joslin Diabetes
Center, com o tema Interactions Between Obesity, the Immune System,
and Lipid Homeostasis. No final da
tarde e início da noite, foi realizada
a Cerimônia de Abertura Oficial.
Comandada pela Dra. Margaret de
Castro, nela, foram feitas as homenagens aos endocrinologistas que
mais se destacaram em suas regiões
e entregue o Prêmio SBEM-SP 2011
ao Dr. Ayrton Custódio Moreira, da
Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto. O especialista, bastante à vontade, fez um discurso com brincadeiras e prendeu a atenção da plateia.
A Cerimônia foi encerrada com um
show do Coral Instituto Baccarelli, da
comunidade de Heliópolis, que recebeu aplausos calorosos do público.
Uma novidade do evento foi a introdução de apresentações em horário mais cedo do que o habitual:
7h da manhã. No período, além dos
simpósios da indústria farmacêutica, aconteceram apresentações que
também fugiram aos padrões tradicionais, como o “ABEM em Foco”,
coordenado pelo editor dos Arquivos Brasileiros, Dr. Sérgio Dib. O encontro teve como objetivo dar dicas
aos pesquisadores de como deve ser

feito um trabalho científico e, apesar
do horário e temperaturas baixas na
capital paulista, reuniu um grande
número de congressistas (leia mais
na página 7).
Na programação administrativa
do CBAEM/COPEM estavam agendadas diversas reuniões dos Departamentos, Comissões, Conselho Deliberativo (CD) e Assembleia
Geral. Durante o CD, foi escolhida a
próxima sede do CBAEM, em 2013:
Natal. Outra novidade do evento foi
a confraternização aliada à visita a
Sessão de Pôsteres, que foi chamada de Happy Pôsteres.
Várias sessões chamaram a atenção pelo conteúdo e uma delas reuniu um público significativo: “A Vida
Pós Cirurgia Bariátrica”. O interesse
pelo tema foi tão grande que a palestra chegou a ser transmitida em
áudio e vídeo para outra sala. O mesmo aconteceu na conferência “The
Use of Thyroid Hormone Analogues
to Treat Obesity and Dyslipidemias”.
No último dia do CBAEM/COPEM,
o destaque ficou para as apresentações e entrega do Prêmio Jovem Investigador aos melhores trabalhos de
temas livres clínicos e translacionais
e Prêmio ABE&M. Logo após, em cli-
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nelli - Dr. Hamilton M. Hinuy – pelo
melhor trabalho publicado na área
clínica no ano de 2010 nos Arquivos
Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia: “Associação entre variantes do gene de leptina e obesidade
e biomarcadores metabólicos em
indivíduos brasileiros”.

Dra. Margaret de Castro, presidente do CBAEM/COPEM

Dr. Airton Golbert no discurso de abertura

ma de festa, todos foram convidados
a participar da Feijoada de Confraternização e um show de chorinho.

SBEM. Lembrando que, de acordo
com a Associação Médica Brasileira
(AMB), o prazo para a emissão do título definitivo é de 90 (noventa) a 120
(cento e vinte) dias.

Prova do TEEM 2011 - Como aconteceu em outros congressos da SBEM,
na manhã do primeiro dia foi realizada
a prova escrita para obtenção do Título de Especialista em Endocrinologia
e Metabologia. Participaram do concurso apenas os candidatos aprovados nas provas práticas do TEEM, realizadas entre junho e julho deste ano.
O gabarito e os nomes dos aprovados foram divulgados logo após
o término da prova. A relação de nomes foi publicada no site da SBEM
Nacional, assim como o gabarito
divulgado no stand da SBEM pelo
presidente da Sociedade, Dr. Airton
Golbert. O presidente fez questão
de estar perto para acompanhar os
candidatos. A listagem provocou
bastante euforia entre os participantes. O momento de divulgação dos
nomes foi registrado pela equipe
de reportagem da SBEM e pode ser
assistido no site da SBEM Nacional
(endocrino.org.br).
Após a aprovação, os candidatos
devem seguir alguns procedimentos que estão divulgados no site da

Compartilhando Informação - Após
receber dúvidas e telefonemas sobre o novo procedimento para pagamento da anuidade, a SBEM optou
por oferecer aos interessados três
aulas, mostrando como usar o site.
As apresentações foram feitas dentro do estande da entidade e as apresentações podem ser acessadas no
site da SBEM. Além dos procedimentos, foram apresentadas as redes sociais que a entidade vem usando e a
dinâmica de divulgação dos eventos
dentro do site.
Foi a primeira vez que a SBEM
realizou a experiência e, pela participação dos endocrinologistas, deve
se repetir em outras ocasiões.
Prêmio ABE&M - Uma das últimas
atividades do CBAEM/COPEM 2011
foi a entrega de prêmios aos melhores trabalhos científicos. Confira os
ganhadores do Prêmio ABE&M.
Prêmio Professor Walter Berardi-

Prêmio Professor Thales Martins
- Dra. Karina Kores Dorsa – pelo
melhor trabalho publicado na área
Básica-Translacional no ano de 2010
nos Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia: “Ampliando
a participação dos genes responsivos a T3 e cAMP na regulação do
termogênese gerada pelas vias de
oxidação biológica”.
Cobertura em Tempo Real - O site
da SBEM fez a cobertura online do
evento e transmitiu, em tempo real,
as informações através do Facebook
e Twitter da SBEM. Vídeos também
foram postados no canal da SBEM
no Youtube e no Facebook da Sociedade. Os endocrinologistas, que
adotaram diversas redes sociais no
seu dia a dia, interagiram com as
mensagens, publicaram comentários e navegaram pelas páginas do
site, sugeridas pelas mensagens.
Outro canal que também disponibilizou informações foi o SBEM
Repórter, o jornal online do site da
SBEM. No SBEM Repórter, que pode
ser acessado direto pelo menu do
site da SBEM (à esquerda), é possível encontrar resumo das principais
palestras, links das fotos e vídeos e
depoimentos, como o da presidente
do evento, Dra. Margaret. Todas as
fotos do CBAEM/COPEM foram publicadas no Flickr da SBEM e estão
disponíveis para download. c
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panorama internacional

EASD em Lisboa
O

congresso da European Association for the Study of Diabetes (EASD), que aconteceu em
Lisboa (Portugal), em setembro,
trouxe várias novidades, que beneficiam os pacientes com diabetes e
se tornou um grande encontro com
a presença de centenas de brasileiros. Diferente dos anos anteriores,
o Fórum Internacional SBEM/SBD
aconteceu dentro do 47th EASD Annual Meeting. A atividade foi um
sucesso e, segundo o presidente
da SBEM Nacional, Dr. Airton Golbert, contou com apresentações de
primeiro nível e com assuntos de interesse para a maioria dos associados da SBEM, que compareceram
em grande número, quase lotando
o auditório do hotel Sheraton Lisboa, que comportava 300 lugares.
“A SBEM e a SBD trabalharam em
conjunto na programação desta atividade, contando com o patrocínio
da Novartis, que montou uma logística adequada para a realização do
Fórum. Esperamos poder repetir em
outros congressos”.
Participaram do Fórum os presidentes da SBEM e SBD, Dr. Airton Golbert e Dr. Saulo Cavalcanti,
respectivamente; Dr. Ricardo Meirelles; Dr. Manoel Neves de Castro
(Portugal); Dr. Eduardo Couri; Dr.
Rodrigo Moreira; Dr. Artur Beltrame
Ribeiro; e Dr. Ruy Lyra.

Epidemia de Diabetes – O presidente da IDF, Professor Jean-Claude
Mbanya, participou da cerimônia de
abertura, chamando o diabetes de
Tsunami da Saúde. Segundo Jean-Claude “os últimos dados do Atlas
da IDF são a prova de que o diabetes
é um grande desafio, que o mundo
não pode se dar ao luxo de ignorar”. Ele mencionou o lançamento
da nova edição e-atlas da IDF – que

Dubai e
a IDF
O

tem versão online e acesso livre na
internet.
Aplicativo – Como a American Diabetes Association fez, a organização do congresso da EASD também disponibilizou um aplicativo
para iPhone aos participantes do
evento. O software forneceu dados úteis, mas não criou uma versão para quem tem outro tipo de
smartphone, reduzindo um pouco
o uso do software.
Webcasting – Quem tiver interesse
nas apresentações, poderá ver no
site do EASD todas as palestras realizadas durante o evento. Aliás, não
só dessa edição, mas das anteriores
também. Áudio e slides integrados,
com excelente qualidade de som
e imagem, podem ser acessados
livremente. Estão incluídos, também, os discursos de abertura dos
doutores Ulf Smith e Luís Gardete-Correia. O link para as 218 apresentações está na homepage do site da
EASD – www.easd.org. É possível
escolher por assunto e evento. Outra opção para atualização está no
site da SBEM – www.endocrino.org.
br. A SBEM Nacional já havia incluído em sua agenda um Webmeeting
com os “Ecos do EASD”, com palestras do Dr. Rodrigo Moreira e
Sérgio Vêncio. Lembrando que só
os associados em dia têm acesso à
área científica do site, onde estão
todos os webmeetings. c

próximo encontro internacional importante do ano
é o World Diabetes Congress,
promovido pela International
Diabetes Federation. A atividade, que antes era realizada de
três em três anos, passou a ser
bianual. Depois do evento em
Montreal, em 2009, a cidade escolhida foi Dubai. O congresso
acontece de 4 a 8 de dezembro
e quem deseja participar deve
ficar atento aos detalhes finais.
No dia 15 de novembro, estarão encerradas as inscrições
online. A programação científica está disponível e é possível
baixar dia a dia para uma melhor programação dos congressistas. A cerimônia de abertura será no Dubai International
Convention and Exhibition
Centre (Sheikh Rashid hall E &
F, ground floor), das 19h às 22h,
no dia 4 de dezembro, lembrando que acompanhantes só têm
acesso se estiverem inscritos.
Na Global Village, local de
exposição de todas as associações filiadas à IDF, estão programadas diversas atividades,
incluindo um encontro com o
presidente da IDF, Jean-Claude
Mbanya. c
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Reunião do Conselho
Deliberativo e Assembleia Geral
M

ais duas reuniões - Conselho
Deliberativo e Assembleia Geral - aconteceram durante o CBAEM
(realizada em conjunto com o COPEM). A objetividade dos debates, as
apresentações enxutas e dentro da
pauta levaram agilidade à reunião.
Esse é um fato que tem se repetido e,
com isso, atraído um maior número
de associados, porém a SBEM acredita que é preciso uma participação
mais significativa.
Reuniões – O Dr. Airton Golbert, presidente da SBEM Nacional, fez um
panorama geral sobre as atividades
desde março deste ano, quando assumiu a presidência. Comentou sobre a importância das reuniões anuais de trabalho (Oficina: A SBEM que
Queremos), criadas na gestão do Dr.
Ruy Lyra. “A integração foi excelente
e iremos continuar com a proposta”.
Ele explicou que a diretoria tem realizado encontros pela internet semanais: 16 online e três presenciais.
Os webmeetings foram comentados, assim como sua manutenção e
trabalho, realizados pela Comissão
de Educação Médica Continuada. A
reunião da Comissão do TEEM também foi citada pelo presidente, destacando a avaliação de cada questão
da prova. “Nosso objetivo é avaliar
conhecimento e não para ‘pegar’ o
candidato. Existem algumas questões mais difíceis, mas é normal
acontecer isso em cada área”.
O presidente ainda falou sobre a
manutenção das assinaturas das revistas online; distribuição de 50 mil
folders sobre o que faz o endocrinologista, encaminhados aos presidentes de regionais; presença nas reuniões da AMB e CFM; e participação
dos debates por causa da propos-

ta da Anvisa quanto à retirada dos
anorexígenos. “O envolvimento de
diversos especialistas e entidades, e
a ABESO, foi decisivo. Tivemos uma
atuação intensa juntos e se não tivéssemos trabalhado desta forma,
em março, a Anvisa teria retirado
esse medicamento do mercado”.
Outro ponto debatido na reunião
foi a nova forma do pagamento das
anuidades. O Dr. Airton explicou,
detalhadamente, como o processo
foi elaborado. “Com a nova forma
de pagamento online, será possível
um controle maior”. O presidente
explicou que, por se tratar de um
projeto novo na entidade, as dificuldades são normais em um primeiro
momento, mas a medida que os associados vão se familiarizando com
os procedimentos e tudo fica mais
fácil. Por ocasião da reunião, cerca de 1.900 sócios estavam quites.
Foi mencionado o envio de boletins
e aviso pelo site da SBEM sobre a
data de pagamento da anuidade.
O assunto foi motivo de alguns minutos de debate, com o objetivo de
esclarecer as dúvidas. A pedido dos
participantes, a CCS (Comissão de
Comunicação Social) irá republicar
um passo a passo sobre como fazer
consulta ao cadastro geral do site da
SBEM e imprimir o recibo.
Outros Assuntos
• Apresentação da candidatura
de Natal para o próximo CBAEM
2013, com vídeo sobre o estilo da
cidade, comissão científica local e
organizadora. A cidade foi escolhida para a próxima sede do evento.
• Transformação da Comissão
Temporária de Educação Médica
Continuada em Comissão Permanente. Os membros da Comissão

•

•

•

•

•

permanecem os mesmos, indicados pela Diretoria no Conselho
Deliberativo de 2010, com mandato até 2012.
Reajuste da anuidade dos associados. O valor atual é  de R$ 367,50.
O índice adotado é o IGPM.
Pagamento para o uso da logomarca da SBEM, ponto onde os
debates aumentaram, pois surgiu
um impasse na solicitação de alguma liberdade da diretoria para
analisar determinadas situações
quanto a valores.
A programação da Semana da Tireoide foi mencionada e sugerida
uma maior antecedência na preparação das atividades para que
seja possível melhores resultados
ainda, com o envolvimento de todas as regionais.
Se seguiram apresentações como
do Dr. Alexandre Holh (Departamento de Endocrinologia Feminina e Androlologia); Dr. Ricardo
Meirelles (CCS); Dra. Adriana
Costa e Forti (Comissão de Campanhas); Dra. Marise Lazarreti
(Escola Saudável); e Dra. Nina
Mussolino (Campanha contra o
Bisfenol A).
Selo de titulado – uma alternativa que agradava aos sócios, mas,
por questões logísticas, não podem ser emitidos agora, mas o
projeto será retomado em breve.

Na Assembleia, além dos debates
mencionados, a Dra. Rosane apresentou o relatório financeiro e um
resumo da Comissão, que foi aprovado pelo Conselho Fiscal.
O resumo das atividades das Regionais está publicado na Área Científica do site da SBEM, com acesso
apenas dos associados. c
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Flashes

EndoRio 2011

C

erca de 500 pessoas participaram, entre os dias 2 e 3 de
setembro, no Windsor Atlântica, em
Copacabana, da quinta edição do EndoRio. O evento foi promovido pela
SBEM-RJ e presidido pela Dra. Vivian
Ellinger, também presidente da Regional. De acordo com a especialista, o evento se destacou pelos temas
apresentados e pela sala cheia a todo
o momento. “O nível das apresentações foi altíssimo, o que mostra que
os endocrinologistas cariocas estão
muito bem qualificados e atualizados”, afirmou.
No total, foram 17 horas de programação científica, divididas em
12 conferências e dois simpósios
satélite. Tópicos como “Obesidade”,
“Highlights do American Diabetes
Association (ADA), “Psiquiatria” e
“Gônadas no Evelhecimento” fizeram parte das conferências. Além
da parte científica, os congressistas
puderam participar de um coquetel
de confraternização bem carioca e
assistir à peça de teatro “Como Enloquecer um Médico em um Dia”. c

Encontro do IEDE

F

echando as atividades do ano da
Endocrinologia, acontece a 40ª
edição do Encontro Anual do Instituto
Estadual de Diabetes e Endocrinologia, promovido pela ASSEX (Associação dos ex-alunos do IEDE). Segundo o Dr. Rodrigo Moreira, presidente da entidade e do encontro, foram
incluídos tópicos atuais, que irão gerar boas discussões. O tema central
será Coração: Alvo e Órgão Endócrino. Nos debates, a programação vai
contar com a presença dos doutores

Raul Santos e Henrique Suplicy, abordando a segurança dos medicamentos antiobesidade.
Outro destaque do evento é a entrega do Prêmio José Scherman 2011.
O Dr. Bernardo Leo Wajchenberg foi
uma unanimidade na escolha.
O 40º Encontro Anual do IEDE ocorrerá em Búzios, entre os dias 9 e 11 de
dezembro, e, como vem ocorrendo há
muito tempo, é uma combinação perfeita de evento científico e encontro
de amigos da Endocrinologia. c

Educação em Diabetes

A

contece, no dia 5 de novembro, o III Encontro Catarinense
de Educação em Diabetes. A atividade será em Joinville, Santa Catarina, com a abertura oficial feita pelo
Dr. Luiz Antonio Araújo. Uma equipe
multiprofissional compõe a programação científica que vai tratar sobre
medicamentos para diabetes tipo
2 e o papel dos vários profissionais

de saúde envolvidos: Juliana Pazzini
Heiden (enfermeira), Patrícia Habowski (farmacêutica), Laylla Marques
Coelho (nutricionista) e Ricardo Koch
(fisioterapeuta).
Encerrando as atividades do dia,
uma conferência sobre o tratamento com Insulina no Diabetes tipo 2,
com a Dra. Amely Pereira Silva Balthazar. c

Cirurgia Bariátrica e Diabetes

N

o início de novembro, entre os dias 9 e 12, em Gramado, será realizado o XIII Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica
e Metabólica e III Congresso Panamericano para Tratamento do Diabetes
Mellitus Tipo 2: Alternativas Clínicas e Cirúrgicas.
A programação em 2011 teve sua grade ampliada, com a presença,
também, de cientistas básicos, endocrinologias e cirurgiões. Estão confirmados 18 convidados internacionais. A programação completa e a
lista dos palestrantes estão disponíveis em www.sbcbm2011.com.br. c
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Congresso Mineiro

A

Associação Médica de Minas Gerais, em Belo Horizonte, foi o local
escolhido para sediar, entre os dias 13 e 15 de novembro, a décima
terceira edição do Congresso Mineiro de Endocrinologia e Metabologia
(. O evento está sendo organizado pela SBEM-MG e será presidido pelo
Dr. Paulo Augusto Carvalho Miranda.
Um dos destaques do Congresso será a programação científica que
possui temas que devem atrair um grande número de interessados,
entre eles “Doping do atleta amador - GH e esteroides”, “Vitamina D: O
quanto é suficiente?”, “Sistematizando a abordagem do paciente com
disfunção erétil”, “SIADH x síndrome perdedora de sal: onde está o pulo
do gato?”, “Lutando (estratégias) contra o reganho de peso pós cirurgia
bariátrica?”, entre outros.
Outra atividade será a Corrida e Caminhada Mudando o Diabetes,
marcada para o dia 13 de novembro, a partir das 8h30. O objetivo é
incentivar a prática e a busca da saúde e qualidade de vida. A atividade
física é aberta, mas será cobrada uma taxa extra de inscrição.
Para participar do Congresso, os interessados devem se inscrever,
exclusivamente, através do site oficial do evento, até o dia 31 de outubro. Após essa data, as inscrições serão feitas somente no local do
evento. Associados quites da SBEM, com a anuidade de 2010, pagam
preço diferenciado com desconto. Até o dia 30 de setembro, o valor para
associados é de R$210, não sócios R$500, residentes e pós-graduandos
R$180. Após essa data, até o dia 31 de outubro, os valores sobem para
R$310, R$550 e R$210, respectivamente. c

EndoAmazon 2011

E

stão abertas as inscrições para o VIII Congresso
Amazônico de Endocrinologia e Diabetes (EndoAmazon 2011). O evento acontece entre os dias 3 e 5
de novembro, no Hotel Luzeiros, em São Luiz do Maranhão, e é presidido pela Dra. Ana Gregória de Almeida,
também presidente da SBEM-MA.
A programação científica ainda está sendo fechada,
mas entre as atividades já definidas está o Curso Pré
Congresso sobre Pé Diabético, marcado para o primeiro dia de evento. Estão previstas, ainda, conferências
sobre Câncer da Tireoide, Diabetes e Rejuvenescimento com Terapias Hormonais.
Os interessados em participar podem se inscrever
diretamente no site do evento. Até o dia 30 de outubro, os valores estarão variando entre R$90 e R$170. O
Congresso já está cadastrado junto ao CNA e oferecerá
pontos para Revalidação do Título de Especialista. c

IV BRADOO

A

cidade de Belo Horizonte (MG)
recebeu, de 12 a 14 de outubro,
os participantes do IV BRADOO (Congresso Brasileiro de Densitometria
Ostoporose e Osteometabolismo).
O evento é organizado pela SBDens
(Sociedade Brasileira de Densitometria Óssea), SOBRAO (Sociedade
Brasileira de Osteoporose) e SOBEMOM (Sociedade Brasileira de Metabolismo Ósseo e Mineral) e tem previsão de reunir cerca de 800 pessoas.
O evento foi presidido pelos doutores Bruno Muzzi Camargos, Sebastião Cesar Radominski e João
Lindolfo Cunha Borges. Entre as novidades, esteve a realização da Assembleia de criação da ABRASSO
(Associação Brasileira de Avaliação
Óssea e Osteometabolismo), que
funde as três Sociedades.
O evento oferece aos participantes 10 pontos junto à Comissão Nacional de Acreditação (CNA) para as
seguintes especialidades: Radiologia
e Diagnóstico por Imagem, Reumatologia, Ortopedia e Traumatologia,
Endocrinologia, Ginecologia e Obstetrícia, Geriatria, Medicina Física e
Reabilitação e Clínica Médica . Para
as áreas de atuação, a pontuação é:
Densitometria Óssea (10 pontos), Cirurgia da Coluna (10 pontos) e Endocrinologia Pediátrica (2,5 pontos). c

Na próxima edição, um resumo
dos principais acontecimentos dos
eventos de setembro e outubro.
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Panorama amb

m Dr. José Luiz Gomes do Amaral
Pres. da AMB

S

aúde na Organização das Nações Unidas: foram dois dias
em que chefes de Estado alternaram-se ininterruptamente na tribuna do fórum de maior relevância do
planeta.
Já era mais que tempo de presidentes, príncipes, ministros e representantes de diversas organizações
da maior relevância reunirem-se, novamente, para tratar da saúde.
Só em 2008, 36 milhões de pessoas morreram consequência de
doenças crônicas não transmissíveis
(DNCT) e 80% destas mortes ocorreram em países não desenvolvidos
ou em desenvolvimento. As DNCTs,
principalmente doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e doenças
respiratórias crônicas, podem ser
consideradas uma epidemia global.
Há certamente variações regionais
na prevalência destes problemas,
porém, mesmo nos países mais pobres, as DCNTs em breve ultrapassarão a mortalidade hoje determinada
pelas moléstias transmissíveis somadas à mortalidade materna e perinatal e a associada à desnutrição.
Acrescenta-se a esse quadro, particularmente entre nós, a relevância
cada vez maior que assumem a violência e os transtornos mentais.
Toma-se enfim consciência de que é
preciso FAZER.
O Brasil deixou no encontro a sua
mensagem.

Tive o privilégio de, representando os médicos, compor a delegação brasileira e acompanhar as
intervenções. Foram apresentadas,
da tribuna principal e nas várias sessões paralelas, propostas e metas
que compõem o Plano de ações estratégicas para o enfrentamento de
doenças crônicas não transmissíveis
no Brasil.
Temos muito o que FAZER.

O plano de ações estratégicas
é previsto para se desenvolver em
10 anos. Nesse período, a sociedade tem de mobilizar-se em torno da
consecução de seus objetivos. Os
médicos brasileiros têm papel fundamental a cumprir, alinham-se nesta batalha e não pouparão esforços
nesse sentido.
Os quatro principais fatores de
risco para DCNT, alimentação inadequada (excesso de sal e açúcar);
sedentarismo; e tabagismo e ingestão exagerada de álcool têm de ser
energicamente combatidos.
Nessa luta, a AMB vem desenvolvendo ações em várias frentes, por
meio da Comissão de Combate ao
Tabagismo, coordenada por Pedro
Mirra; Comissão de Combate ao
Alcoolismo e Drogas, sob coordenação de Ronaldo Laranjeiras; e a
Comissão de Obesidade, a cargo de
Rogério Toledo.
A AMB já tem em atividade a Comissão de Enfrentamento das DCNT,
que congrega: Sociedade Brasileira
de Cardiologia, Academia Brasileira
de Neurologia, Sociedade Brasileira
Endocrinologia e Metabologia, So-

ciedade Brasileira de Cancerologia
e Sociedade Brasileira de Pneumologia. Essas Especialidades já apresentaram o plano de atividades a serem
desenvolvidas.
Em consonância com a posição
expressa por Wonchat Subhachaturas, presidente da Associação Médica Mundial (WMA), em nome da
Aliança Mundial de Profissionais de
Saúde (WHPA), que reúne ao lado da
WMA o Conselho Internacional de
Enfermeiros (ICN), Federação Mundial dos Dentistas (FDI), Federação
Internacional dos Farmacêuticos (FIP)
e Confederação Mundial dos Fisioterapeutas (WCPT), a AMB reconhece
o papel estratégico das DCNT, sem
deixar de considerar a integralidade
da atenção à saúde no contexto da
realidade das diferentes populações.
Ao entender, sobretudo, que a
gravidade dos problemas de saúde
tem expressão condicionada a fatores sociais, a AMB não poderia deixar de priorizar a participação dos
médicos brasileiros no Congresso
Mundial de Determinantes Sociais
de Saúde, que será realizado pela
OMS e organizado pelo governo brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ), entre
19 a 21 de outubro.
Teremos mais uma extraordinária
oportunidade de enfrentar o imenso
desafio que é vencer as profundas
desigualdades que afastam tantos
milhões de pessoas da perspectiva
de viver com saúde.
É preciso FAZER. Tem-se muito a ser
feito e o faremos.
Todos. Juntos. c
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futuros encontros

Setembro 2011
3º Endoparaíba e 7º Encontro Campinense
▪▪ Data: 29 de setembro a 1º de outubro
▪▪ Local: Campina Grande, PB
▪▪ Informações: sbempb.no.comunidades.net

9º Congresso Paranaense de
Endocrinologia - Reciclendo
▪▪ Data: 4 e 5
▪▪ Local: Curitiba, PR
▪▪ Informações: www.ccmeventos.com.br/reciclendo2011

I Congresso Gaúcho de Endocrinologia /
XVI Encontro Gaúcho de Diabetes
▪▪ Data: 30 de setembro a 2 de outubro
▪▪ Local: Porto Alegre, RS
▪▪ Informações: www.ccmeventos.com.br/endors

XIII Congresso Brasileiro de Cirurgia
Bariátrica e Metabólica
▪▪ Data: 9 a 12
▪▪ Local: Serrano Resort, Gramado, RS
▪▪ Informações: www.sbcb.org.br/

Outubro 2011

XIII Congresso Mineiro de Endocrinologia
e Metabologia
▪▪ Data: 13 a 15
▪▪ Local: Belo Horizonte, MG
▪▪ Informações: www.congremem.com.br

Pisa International Diabetic Foot Courses
▪▪ Data: 3 a 6
▪▪ Local: Nordre Fasanvej 113, 2nd floor Frederiksberg C Denmark
▪▪ Informações: www.diabeticfootcourses.org
4º Congresso de Densitometria,
Osteoporose e Osteometabolismo –
BRADOO
▪▪ Data: 12 a 14
▪▪ Local: Belo Horizonte, MG
▪▪ Informações: www.bradoo.com.br
XVIII Congresso da Sociedade Brasileira
de Diabetes
▪▪ Data: 19 a 22
▪▪ Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília, DF
▪▪ Informações: www.diabetes2011.com.br

Novembro 2011
EndoAmazon 2011
▪▪ Data: 3 a 5
▪▪ Local: São Luís, MA
▪▪ Informações: E-mail: eventos@realizaeventos.
org / Tel.: (98) 3256-0002

Diabetes Educator Course
▪▪ Data: 21 a 24
▪▪ Local: Toronto, Canadá
▪▪ Informações: www.interprofessional.ubc.ca

Dezembro 2011
IDF – World Diabetes Congress
▪▪ Data: 4 a 8
▪▪ Local: Dubai, Emirados Árabes Unidos
▪▪ Informações: www.worlddiabetescongress.org

Janeiro 2012
The 1st World Congress on Debates &
Consensus in Bone, Muscle & Joint
Diseases (BMJD)
▪▪ Data: 19 a 22
▪▪ Local: Barcelona, Espanha
▪▪ Informações: www.congressmed.com/bmjd

Março 2011
The 2nd Latin America Congress on
Controversies to Consensus in Diabetes,
Obesity and Hypertension (CODHy)
▪▪ Data: 22 a 25
▪▪ Local: Rio de Janeiro, RJ
▪▪ Informações: www.codhy.com/LA/2012

Abril 2012
DiabeteSul 2012
▪▪ Data: 13 a 14
▪▪ Local: Porto Alegre, RS
▪▪ Informações: www.vjs.com.br/diabetesul2012
15º Encontro Brasileiro de Tireoide (EBT
2012)
▪▪ Data: 28 de abril a 1º de maio
▪▪ Local: Natal, RN
▪▪ Informações: www.ebt2012.com.br

Maio 2012
ICE/ECE 2012
▪▪ Data: 5 a 9
▪▪ Local: Florença, Itália
▪▪ Informações: www.ice-ece2012.com
10º Congresso Paulista de Diabetes e
Metabolismo
▪▪ Data: 16 a 19
▪▪ Local: Ribeirão Preto, SP
Informações: http://eventus.com.br/diabetes

Novembro 2012
XXX Congresso Brasileiro de
Endocrinologia e Metabologia 2012
▪▪ Data: 7 a 10
▪▪ Local: Gôiania, GO

