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Chegou a hora. Com expectativa de atrair
4 mil especialistas, o CBEM 2012 acontece
de 7 a 10 de novembro. Saiba como será
a cobertura, movimentação dos vários
segmentos da SBEM, os bastidores do
evento e como a tecnologia vai ajudar os
palestrantes a se organizar para não perder
nenhuma das atividades do congresso.
Págs.8 e 9

II Fórum SBEM e SBD
Confira como foi o II Fórum
Internacional promovido pela SBEM e
pela Sociedade Brasileira de Diabetes,
evento que aconteceu em paralelo ao
encontro anual do EASD, em Berlim.
Pág. 13

Álbum Virtual
Você sabia que a SBEM tem quase 1.000 fotos em
uma galeria online que já foram vistas mais de 13
mil vezes? Veja como acessar esse material e o
passo a passo para realizar o download de fotos.
Pág. 11

LEIA MAIS
m Dia Mundial do Diabetes
Com o objetivo de mobilizar a
população, algumas regionais da
SBEM já entraram no clima da
conscientização pelo Dia Mundial
do Diabetes. Confira as atividades
que serão realizadas em todo o
Brasil.
Pág. 7

m Estatísticas do Site

A Comissão de Comunicação Social
e a equipe de jornalismo da SBEM
Nacional vem acompanhando o
crescimento do site da Sociedade.
São mais de 7 milhões de páginas
vistas e 2,6 milhões de visitas.
Confira a pesquisa completa.
Pág. 10

m Novo Guideline da IDF

A IDF (International Diabetes
Federation) e a Clinical Guidelines
Task Force lançaram a segunda
edição do Global Guideline for Type
2 Diabetes. O objetivo é garantir um
melhor tratamento do diabetes às
pessoas que mais necessitam.
Pág. 4
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Artigos Internacionais
O

s endocrinologistas brasileiros estão convidados a enviar
artigos para serem publicados em
duas das principais revistas britânicas: Journal of Endocrinology (JOE)
e Journal of Molecular Endocrinology
(JME). As publicações são coeditadas
pela especialista brasileira Dra. Berenice B. de Mendonça, escolhida pela
entidade para representar a América
Latina na escolha dos trabalhos.
Segundo Dra. Berenice, publicar
artigos em revistas internacionais é
o desejo de muitos pesquisadores
que querem divulgar seus trabalhos e aumentar o impacto da ciência brasileira no cenário mundial.

“O Brasil tem a sexta economia do
mundo, mas nossa produção científica não tem crescido de maneira
semelhante”, afirmou a especialista.
“Nossa produção científica tem sido
crescente, mas ainda está aquém de
nossas possibilidades”, conta.
Para enviar seu artigo, o especialista deve acessar o site www.endocrineconnections.com. O manuscrito deve ser preparado de acordo
com as diretrizes, disponíveis no site
das revistas. Após o recebimento,
os textos passarão por uma análise
baseada em conhecimentos científicos.
Veja, abaixo, o convite oficial:

Dear Member,
Berenice Bilharinho de Mendonça is the South
American Associate Editor of the Journal of
Endocrinology (JOE) and the Journal of Molecular
Endocrinology (JME) and as such represents you. JOE
(physiology, metabolism and translation) and JME
(molecules, cells and mechanisms) are two leading
global basic science journals with a single Editorial
Board. JOE and JME are committed to publishing the
work of international authors and would be interested
in receiving your best work. To find out how to submit
click here. JOE has more than 70 years of excellence in
endocrinology with an increased impact factor of 3.548
and one of the fastest mean turnaround times of any
basic endocrine science journal (mean receipt to first
response is 20 days). JOE has no submissions fees or
page charges.
JME publishes high-quality research from an
international authorship. JME has an impressive
impact factor of 3.485 and is published continuously
online as soon as version of record is available i.e. just
weeks from acceptance. JME has no submissions fees
or page charges.
Read the latest free content:
• Review: Type 1 iodothyronine deiodinase in

Dra. Berenice B. de Mendonça

human physiology and disease by Ana Luiza
Maia et al.
• Research: Cysteine cathepsin S processes leptin,
inactivating its biological activity by Marcela
Oliveira et al.
Submit your work today
Journal of Endocrinology publishes original
research articles, rapid communications and reviews.
Its focus is on endocrine physiology and metabolism,
including hormone secretion; hormone action;
biological effects. The journal considers basic and
translational studies at the organ, tissue and whole
organism level.
Journal of Molecular Endocrinology publishes
original research articles, rapid communications
and reviews. Its focus is on molecular and cellular
mechanisms in endocrinology, including gene
regulation; cell biology; signalling; mutations;
transgenesis. The journal considers basic and
pathophysiological studies at the molecule and cell
level.
Lindsay Hook
Managing Editor
BioScientifica Ltd
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E

stamos chegando ao fim de
mais um ano de trabalho à frente da SBEM e no nosso Congresso
Brasileiro, onde teremos eleições
para a nova diretoria e para os vários
Departamentos e Regionais, que têm
a missão de administrar a Sociedade
no próximo biênio.
É com profunda satisfação que
informamos que a SBEM, através de
sua diretoria atual, em conjunto com
a organização do 30º CBEM 2012,
instituiu uma premiação que visa
destacar e homenagear a atividade
profissional de endocrinologistas.
Pretendemos tornar esta premiação
tradicional e sua primeira edição
ocorrerá durante o Congresso, em
Goiânia. Os prêmios, abaixo relacionados, levam o nome de expoentes
da especialidade em nosso meio e
serão uma homenagem com direito
a uma conferência e a um troféu.
Como premiação maior, teremos
o Prêmio Bernardo Leo Wachemberg
que, também inclui, como deferência ao ganhador, o convite a proferir
a conferência inaugural dos nossos
congressos.
• Prêmio Bernardo Leo Wachember - Durante o congresso deste
ano, teremos a oportunidade de
assistir a esta conferência proferida pelo próprio Dr. Bernardo
Leo.
• Prêmio Procópio do Valle – Dia-

betes Mellitus. Concedido, em
2012, para Antônio Roberto
Chacra.
• Prêmio Walter Bloise – Doenças
da Tireoide. Concedido, em 2012,
para João Hamilton Romaldini
• Prêmio Bernardo Liberman –
Formação de endocrinologistas.
Concedido, em 2012, para Rosalvo Reis.
A quinta edição do Encontro internacional SBEM/SBD, realizado em
Berlim, no dia 9 de outubro, durante o
Congresso da EASD (European Association for Study of Diabetes) foi um
sucesso e contou com a presença de
mais de 350 associados, que tiveram
a oportunidade de assistir a cinco conferências de temas programados pela
SBEM e SBD, e que foram muito elogiados. Esse evento mostrou que os
especialistas brasileiros têm competência e capacidade comparável aos
melhores conferencistas do mundo.
O 30º CBEM está exigindo um trabalho exaustivo da equipe de Goiânia, coordenada pelo Dr. Nelson Rassi, para oferecer uma programação
atrativa, visando proporcionar atualização de alto nível científico nas diversas áreas da nossa especialidade.
Aproveitem o congresso, participem das eleições e Assembleia
Geral.
Abraços a todos,

Foto: Celso Pupo
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Diretrizes Globais para
o Diabetes Tipo 2
A

International Diabetes Federation (IDF) e a Clinical Guidelines Task Force publicaram a segunda edição do Global Guideline
for Type 2 Diabetes. Segundo a Federação, é o único documento global com orientações para o diabetes
tipo 2.
A primeira versão do Global Guideline for Type 2 Diabetes foi publicada em 2005. No novo documento,
foram incluídos assuntos e vários
tópicos receberam atualizações.
Nessa edição, tiveram destaque:
Tratamento do diabetes tipo 2 em
pessoas idosas; Algoritmos para
pessoas com diabetes tipo 2; Terapia de controle de glicose e gestão
de estilo de vida.
A IDF declarou que o objetivo das
novas diretrizes é garantir que um
tratamento de excelente qualidade
esteja acessível aos pacientes com
diabetes tipo 2, especialmente aos

mais necessitados, que moram em
locais com poucos recursos.
De acordo com o prefácio do
documento, há muita tecnologia e
métodos inovadores de tratamento, mas, infelizmente, a maioria das
pessoas não tem acesso a esses recursos. Algumas razões atribuídas
são a complexidade e a dimensão
das bases de evidências e a própria
complexidade dos cuidados em
diabetes. Por isso, é necessário determinar o que é vantajoso, em termos de custo-benefício, bem como
uniformizar os padrões de práticas
médicas.
Além disso, alguns países não
têm recursos para formar especialistas no assunto, nem para conseguir
fazer diretrizes. Os Guidelines nacionais, geralmente, têm origem em
países com uma quantidade considerável de recursos financeiros. Por
esse motivo, muitas vezes, esses do-

cumentos não podem ser aplicados
com eficiência em outras nações.
No site da SBEM, é possível fazer
o download do arquivo PDF com o
Global Guideline for Type 2 Diabetes: www.endocrino.org.br/guidelines-diabetes-tipo-2. Como o Brasil é
um país de dimensões continentais,
há regiões bastante heterogêneas:
algumas com recursos de fácil acesso e outras onde faltam até os recursos mais básicos para o controle
do diabetes. Sendo assim, é muito
importante ler, atualizar-se e aplicar
as diretrizes ao tratar os pacientes. c

Atividade Física contra a Obesidade
P

ara incentivar uma vida mais
saudável, deixando o sedentarismo de lado, a SBEM lançou uma
série de reportagens no site da entidade, intitulada “Corra que a Obesidade Vem Aí”. A Sociedade já havia realizado uma campanha entre
os endocrinologistas, em 2004, chamada “E Você?”. Na ocasião, foi feita uma pesquisa entre os associados
para saber quem praticava algum
tipo de atividade física.
Dessa vez, a série de reportagens
tem a intenção de incentivar tanto os
médicos endocrinologistas, quanto
os pacientes. Em setembro, as maté-

rias foram visualizadas cerca de 800
vezes, demonstrando o interesse do
público pelo assunto. A Comissão de
Comunicação Social, responsável
pela série, sugere que os especialistas leiam e também recomendem
essa leitura para seus pacientes, pois
é uma boa maneira de incentivá-los
a deixar a vida sedentária de lado e
adotar as atividades físicas como
parte da rotina. Além disso, mostra a
preocupação da SBEM com a melhora da qualidade de vida da população.
A equipe do site vem conversando com professores de educação física e médicos para escolher temas

relevantes e que sejam de interesse
dos internautas. Por enquanto, são
três matérias. Em breve, serão publicados mais textos, para que todos
continuem se sentindo incentivados
a adotar os exercícios físicos no tratamento contra a obesidade, para
evitar o ganho de peso ou apenas
para se manter mais saudável.
Se você tem alguma ideia, quer
enviar alguma sugestão de pauta
para as reportagens dessa série, ou
até mesmo contar suas experiências ou de seus pacientes, envie um
e-mail para info@endocrinologia.
org.br. c
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CBAEM 2013

E

ndocrinologistas e profissionais de saúde têm um compromisso já marcado para 2013 – o V
Congresso Brasileiro de Atualização
em Endocrinologia e Metabologia
(CBAEM 2013). O evento acontece
entre os dias 21 a 25 de agosto, no
Centro de Convenções de Natal, no
Rio Grande do Norte, e tem público
estimado em 2.500 pessoas.
O CBAEM terá como presidente o
Dr. Tadeu Fonseca e suas inscrições
devem iniciar em breve. O site do
evento ainda será definido.

Agenda de Webmeetings

T

endo em vista atualização médica de seus associados, a
SBEM promove ainda este ano, mais
duas edições de seus webmeetings.
Confira a programação:
• Dia 27 de novembro
Tema 1: Conexão Diabetes - Tireoide: Qual a relação? - Palestrante: Dr. Rodrigo Moreira
Tema 2: Diabetes Gestacional: O
que vem depois? - Palestrante: Dr.
Paulo Miranda
• Dia 18 de dezembro
Tema 1: Patologias que comprometem o pico de massa óssea Palestrante: Dr. Luiz Cláudio Castro
Tema 2: O pico de massa óssea
e sua mensuração – Palestrante:
Dra. Cynthia Brandão
As videoconferências serão realizadas nestas datas, às 21h (horário
brasileiro de verão), e podem ser
assistidas através da Área Científica do site da SBEM. Para acessar, é
necessário que o associado esteja
quite com a Sociedade e com seus
dados preenchidos de maneira correta e completa.
Após assistir às aulas, o associado
recebe um ponto para a revalidação
do Título de Especialista, mediante

preenchimento de um questionário
sobre o tema abordado.

Associe-se

A

ssociados da SBEM têm acesso a conteúdos exclusivos e
descontos nos principais eventos
da Endocrinologia. Para se associar, o interessado deve imprimir
a ficha de inscrição disponível no
site da SBEM Nacional (endocrino.
org.br) e enviar à Regional de seu
estado com duas fotos 3 x 4 e Curriculum Vitae.
Atualmente, a SBEM possui oito
categorias de associados: Especialistas; Graduados; Pesquisadores;
Colaboradores; Honorários; Beneméritos; Correspondentes e Acadêmicos. Ao se inscrever, o associado
poderá optar por fazer parte de algum dos Departamentos Científicos
da SBEM, sem qualquer custo adicional.
Importante: Associados Especialistas e Graduados devem filiar-se concomitantemente à Associação Médica Brasileira, com a qual a

5

SBEM mantém convênio de cooperação e reconhecimento de especialidade médica.

Pagamento da Anuidade

A

ssociados que ainda não regularizaram sua situação em
relação ao pagamento da anuidade
podem quitar o valor normalmente
através do site da Sociedade, porém,
o valor de R$ 386,23 será acrescido
de juros e multa.
Para pagar a anuidade, basta clicar no link “Minha Página”, que fica
ao lado do campo de login, na capa
do site da SBEM. Outra opção é acessar a Área Científica e clicar no link
do box “Dados Cadastrais”. Logo em
seguida, deve clicar na aba “Financeiro” e verificar sua situação financeira junto à SBEM. O pagamento
deve ser feito clicando no botão verde do Pagseguro.
Vale lembrar que o PagSeguro envia à SBEM Nacional a informação
do pagamento. Dessa forma, não é
necessário o envio do comprovante
à administração. c
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Orientações Oficiais
P

ara facilitar a administração da
SBEM e suas Regionais, a Nacional tem procurado desenvolver
Manuais de Trabalho. Um deles é o de
Identidade Corporativa, que foi disponibilizado no site para unificar o uso da
logomarca da SBEM por todas as respectivas Regionais, Comissões e Departamentos, além de eventos oficiais.
O Manual de Identidade Corporativa, que está bem detalhado, especifica conceitos, parâmetros, amostra de cores, modelos e layouts que
servem para orientar o desenvolvimento de todas as peças de identi-

dade visual. O tipo de letra correta
a ser usado, os usos incorretos da
marca e explicações sobre formato
de impressão em publicações estão
entre os itens explicados.
Foram disponibilizados, também,
temas para apresentações em Power
Point e online. Para evitar uso indevido e sem autorização, no material está
colocado, de forma clara, que a utilização da logo da SBEM só pode ser feita
com prévia autorização e dentro das
normas estabelecidas pela entidade.
O outro Manual, que está em fase
final de desenvolvimento, é para

orientar as Regionais sobre a realização de congressos. O objetivo é
dar sugestões gerais de boas práticas a partir de definições feitas pelo
Conselho Deliberativo da SBEM. No
documento, está incluída, também,
a forma de divulgação nos veículos
de comunicação da entidade, como
site, jornal e boletins eletrônicos.
Gradativamente, a SBEM pretende desenvolver outros manuais,
deixando-os disponíveis para leitura
no site. É uma leitura que pode esclarecer e facilitar o trabalho de toda a
entidade. c

Folha da SBEM Online
E

stá disponível no site da Sociedade a versão online da Folha
da SBEM. Além da edição impressa, o associado tem acesso ao jornal em formato PDF, que é uma boa
opção para fazer uma consulta rápida e se manter informado e atualizado enquanto o jornal está sendo
enviado pelo correio.
Essa versão está na área científica do site da SBEM, com acesso
restrito aos associados. Para visualizar, é preciso estar quite com a
entidade, entrar na área restrita di-

gitando seu login e senha. Depois
de logado, o sócio pode ir direto no
menu vertical à esquerda em Sala
de Notícias, clicando na opção Folha da SBEM.
Para informar sobre a publicação, assim que o jornal é encaminhado ao correio, é disparado um
boletim eletrônico. Por isso, os associados podem ficar de olho no
recebimento de e-mails, tendo no
assunto Folha da SBEM. A Comissão de Comunicação Social pretende, em breve, fazer algumas inova-

ções nesta publicação, facilitando
a leitura e acesso ao jornal.
Caso você não esteja recebendo a versão impressa, entre no seu
cadastro como associado e faça a
atualização, já que todos os endereços utilizados são do banco de dados online da entidade. Se estiver
com problemas para acessar a área
restrita, onde está a versão digital
da Folha, existe um link específico
para o associado que esqueceu sua
senha. Caso não seja isso, contate
a secretaria da Sociedade. c
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Dia Mundial do Diabetes
e as Regionais Azuis
O

Dia Mundial do Diabetes – 14
de novembro - busca não apenas alertar toda a sociedade para causa, como também estabelecer uma
união entre diversos segmentos independentes que lidam com o tratamento da doença. Por isso, mais uma
vez, as Regionais da SBEM Nacional
e a Sociedade Brasileira de Diabetes
(SBD) vão promover ações para marcar a data.
Com o objetivo de mobilizar a população em prol da causa, algumas
Regionais da SBEM criaram propostas
de conscientização e começaram a desenvolver diferentes tipos de manifestações em seus respectivos estados.
A SBEM-RJ, junto com a SBD-RJ,
realizará ações em diversos pontos
da cidade. No dia 11 de novembro,
a Regional carioca estará na Lagoa,
aplicando o questionário Findrisk
para a população. A academia Stella
Torreão também estará presente no
evento com profissionais de Educação Física. No dia 14 de novembro,
haverá evento em Niterói, na Rocinha e em Madureira. A atividade
na cidade fluminense, na Praia de
Charitas e Praça da República, terá
parceria com a Prefeitura local e a 3ª
Policlínica do Corpo de Bombeiros.
No bairro de Madureira, por sua vez,
haverá ações no Parque de Madureira- Coifa da Praça do Samba, com a
realização de palestras.
Em João Pessoa, na Paraíba,
a SBEM-PB está organizando um
evento à beira-mar, na Praia de Tambaú, onde serão realizados testes
de glicemia capilar, verificação de
pressão arterial, medida da circun-

ferência abdominal, distribuição de
folders educativos e café da manhã.
A Regional do Rio de Grande do
Norte realizará evento em Natal, no
dia 18 de novembro, às 8 horas da
manhã no Parque das Dunas (conhecido também como Bosque dos
Namorados), no qual o público terá
acesso a orientação para atividades
físicas, lanche, exame do pé e HGT.
Em Curitiba, a Regional do Paraná
promove atividade nos dias 26 e 27
de outubro na sede da Associação
Médica.
A SBEM-MA, por sua vez, realizará diversas ações de conscientização
em postos de saúde de São Luís e
organizando a “Caminhada do Dia
Mundial” na cidade, em 18 de novembro.
A Regional do Ceará não determinou as datas dos eventos, contudo, informou que haverá ações
em áreas públicas com aplicação
do questionário Findrisk e orientações à população, além do projeto
“Universidade do Diabetes”, em que
alunos com diabetes terão palestras
por oito horas sobre o assunto. Esse
evento acontece na semana do Dia
Mundial do Diabetes.
Em Santa Catarina, promovida
pela SBEM-SC, acontecerão ações
no Shopping Floripa com a entrega
de folders. O time do Avaí entrará em
campo com uma faixa e com pessoas vestidas com a camisa do Dia
Mundial do Diabetes.
As ações na Regional do Espírito
Santo acontecerão no dia 12 de novembro, na Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia

de Vitória (EMESCAM), onde serão
realizadas palestras sobre o diabetes
para os alunos. A atividade se estenderá até o dia 14 de novembro. Em 18
de novembro, quatro tendas serão
montadas na praia de Vitória, onde
acontecerão avaliações de glicemia
capilar e orientação para todos aqueles que apresentarem hiperglicemia.
Outro atrativo será iluminar o Convento da Penha, localizado em Vila
Velha, a partir do dia 12.
No Piauí, a Regional adotou a
campanha “Novembro Azul”, com
a realização de ações em conjunto
com a SBD e a ASPIMED (Associação Piauiense de Medicina). Em 5 de
novembro, será realizada uma oficina
na Secretaria Estadual do Estado. No
dia 13, haverá uma audiência pública
na Câmara Municipal, no qual o Dia
Mundial do Diabetes estará em discussão. No dia 14, está programada
uma ação no Centro de Saúde Lineu
Araújo, onde a população poderá fazer exames de glicemia capilar, ouvir
palestras sobre alimentação e participar de um lanche. No dia 17, será a vez
do projeto “Consultório na Praça”, na
Praça João Luiz Ferreira, onde diversos pequenos “consultórios” serão
criados para fornecer informações
sobre a doença. Em 24 e 25 de novembro, acontecerá o “Fórum de Política
sobre Diabetes”, no qual os direitos
políticos que beneficiam a pessoa
com diabetes estarão em pauta.
Além de toda a programação ser
publicada no site da SBEM, também
será divulgada no hotsite do Dia
Mundial do Diabetes (www.diamundialdodiabetes.org.br). c
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A Hora do
Congresso Brasileiro
C

hegou a hora. Com a expectativa de atrair cerca de 4 mil
endocrinologistas, acontece, entre
os dias 7 e 10 de novembro, a trigésima edição do Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia
(CBEM 2012).
Presidido pelo Dr. Nelson Rassi, o
evento tem como sede o Centro de
Convenções Goiânia (GO) e o tema
principal “Endocrinologia no século
XXI: a SBEM pensando o futuro”.
A realização do Congresso da
SBEM envolve centenas de ações
que vão além da organização local,
mobilizando toda a entidade, afinal é
nele que serão discutidas e votadas
as decisões que irão traçar o rumo
da SBEM nos próximos dois anos. É
por isso que a Regional, que fica à
frente da realização, sabe que tem
muito mais atividades com que se
preocupar além da montagem da
grade científica do Congresso, um
dos pontos que mais pede atenção
dos organizadores.
Enquanto os congressistas circulam pelo evento, escolhendo os
temas que mais interessam para
sua atualização científica, a movimentação dos bastidores é grande.
No estande da SBEM, por exemplo,
que há algum tempo passou a ter
posicionamento privilegiado e atenção especial, as equipes de trabalho
não param. Durante todo o período
do Congresso, dúvidas são esclarecidas, dados dos associados são
atualizados e solicitações são feitas.
Também no estande, os promotores
de futuras atividades científicas da
SBEM aproveitam para divulgar da-

tas, receber inscrições e fazer contatos. Pouco se fala, mas o congresso
também é o momento da realização
de contatos importantes, tanto na
área científica quando comercial. O
estande da SBEM se torna um ponto de encontro fundamental e, por
esta razão, tem sido, cada vez mais
cuidado para esse propósito. Solicitações de divulgação de atividades
são feitas o tempo todo e, para que
tudo aconteça de forma organizada, a entidade faz planejamento das
prioridades. Uma delas é o próximo
Congresso Brasileiro de Atualização
em Endocrinologia e Metabologia
- CBAEM 2013, que acontecerá em
Natal.
Tecnologia – Uma das novidades
desta edição, por exemplo, é um site
onde o participante poderá montar
online sua agenda, de acordo com o
palestrante ou tema de preferência.
Para isso, basta acessar www.cbem2012programacao.com.br e digitar o
número do CPF. O programa online
está disponível apenas para inscritos
no congresso.
O que vem sendo observado nos
últimos eventos é que os dispositivos móveis estão sendo muito usados pelos profissionais de saúde.
Por isso, com tablet ou smartphone na mão, será possível acessar a
internet e fazer a sua agenda específica de atividades, sem precisar
carregar uma grande quantidade
de papel.
As Reuniões – Se as salas estão
cheias de congressistas se atualizan-

Dr. Nelson Rassi, presidente do Congresso

do, ainda existem outros locais onde
decisões importantes são tomadas,
sendo que dois chamam bastante atenção: a Reunião do Conselho
Deliberativo e, na sequência, a Assembleia Geral. Desde a mudança
dos estatutos, tem ficado mais claro
para os associados a importância de
participar e votar. Aliás, é importante
aproveitar o momento do clima de
eleição no país. A da SBEM é igualmente importante e deve merecer
mais atenção do que a que tem sido
dada nas duas edições anteriores.
Participar e votar é um ato que mostra a ligação da entidade e seus sócios.
Mas não são só essas duas reuniões que acontecem. Se os participantes observarem, irão notar
vários pequenos encontros simultâneos, pois são dez departamentos,
16 comissões e 22 Regionais que
aproveitam o Congresso Brasileiro
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para tomar decisões e fazer novos
projetos.
Atividades Paralelas – Com a concentração da Endocrinologia brasileira em um mesmo local por cerca
de cinco dias, não há melhor ocasião para lançamentos. Livros, manuais, pesquisas em andamento, highlights de atividades são algumas
da várias opções que os congressistas terão à disposição na feira
expositora.
É preciso se programar bastante para não perder nenhum evento.
Por isso, abrir o programa, observar
a divulgação feita nas primeiras horas do Congresso e ficar de olho na
cobertura feita pelo site da SBEM é
uma boa opção para fazer as escolhas.
Cobertura do Evento – Para quem
não conhece os detalhes, vale contar um pouco da história das coberturas do Congresso da SBEM. A
Folha da SBEM surgiu na cobertura
do Congresso Brasileiro em Belo
Horizonte, em 1992. Depois disso,
a Regional Minas Gerais, com os
doutores Antônio Rodrigues Ferreira, Maria Regina Calsolari, Carlos R.
Correa, Victor Coronho e Rosalvo
Reis (atualmente, membro da Comissão de Comunicação Social da
SBEM), criou o jornal que continua
acompanhando todos os Congressos.
Uma das grandes mudanças foi
implementada em 2002, no Congresso em Brasília, a partir da sugestão
do Dr. Severino Farias (também
membro da CCS). A partir de então,
começaram as coberturas online e o
jornal diário.
Durante o Congresso, os associados poderão acompanhar o
andamento do evento através do
Jornal Diário, distribuído no evento, que agora também tem versão
digital com vídeos incluídos, além

da cobertura pelo site no SBEM
Repórter, que ficará em destaque
na home page do site da SBEM Nacional.
Na fan page da SBEM (Facebook),
os associados poderão passear por
dentro dos corredores do Congresso. Serão publicados vídeos com a
movimentação. Assim, os sócios se
sentirão no Centro de Convenções
de Goiânia. Além disso, serão disponibilizadas fotos na galeria online da
SBEM, no Flickr (veja detalhes dessa
ferramenta na página 11 desta edição).
Sessão de Posters e Feira Expositora – Uma das atividades que merece
atenção dos participantes é a Sessão
de Pôsteres. Reservar um bom tempo para analisar e discutir projetos
com seus autores é tarefa para deixar marcada na agenda. Diariamente, estão programadas visitas com
duração de uma hora. Os autores
contam com a presença dos endocrinologistas para discutir casos e
falar sobre as pesquisas.
A Feira Expositora é um dos
principais pontos de encontro. Os
congressistas poderão circular em
uma área de 5 mil metros quadrados
onde estarão 52 expositores. A área
efetiva de exposição ocupa 2 mil m2.
Dentro da Feira, também estarão as
entidades como a SBEM e sociedades irmãs na área de Endocrinologia,
com informes de eventos e atividades.
Prova do TEEM – Uma das primeiras
atividades do CBEM 2012 é a realiza-
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ção da prova para obtenção do Título
de Especialista em Endocrinologia e
Metabologia (TEEM), que esse ano
vem com muitas novidades. Cerca
de 250 candidatos estão inscritos
para as duas provas.
A primeira delas, a escrita, tem
caráter eliminatório, com valor máximo de 100 pontos. Será eliminado
o candidato que não atingir o mínimo de 70 pontos. Ela está marcada
para as 8h30, do dia 7 de novembro,
no Hotel Mercure. O gabarito oficial
será divulgado no site da SBEM Nacional às 18h do dia 7 de novembro.
Os aprovados na parte escrita farão a prova prática, no dia 8 de novembro, às 8h30, também no Hotel
Mercure. No teste, os candidatos
passarão por uma avaliação sobre
interpretação de casos clínicos,
com 24 questões. A nota desta prova será computada para o cálculo
da nota final, pela média aritmética
- atribuindo-se 100% para o acerto
das 24 questões. Neste caso, será
eliminado o candidato que não atingir 60%.
Serão aprovados no TEEM 2012
apenas os candidatos que obtiverem
média de 65 pontos. A lista final de
aprovados será publicada no site da
SBEM no dia 14 de novembro, uma
semana após a realização das provas.
Qualquer recurso sobre as questões deverá ser encaminhado à Comissão do TEEM, num prazo de 48
horas após a realização da prova.
Caso seja deferido, a prova prática
será agendada para a sede da SBEM
Nacional, no Rio de Janeiro.c

Comissões do CBEM 2012
Comissão Organizadora:
• Nelson Rassi (presidente 30º CBEM)
• Victor Gervásio (coordenador da Comissão Científica)
• Sérgio Vêncio (presidente SBEM-GO)
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Os Números do Site da SBEM
MM Por André Dissat

P

ara avaliar o andamento do
site da SBEM, a Comissão de
Comunicação e a equipe de jornalismo vêm acompanhando, regularmente, a visitação do site da
Sociedade. Essa pesquisa é feita
através de duas ferramentas: Google Analytics e StatCounter. Ambos
têm a finalidade de calcular as estatísticas de visitação, de onde vêm
essas visitas, quais são as páginas
mais vistas, sites de referências, as
palavras-chave mais procuradas,
dentre outras.
Dessa forma, é possível perceber o visível crescimento do portal
a cada ano e, em 2012, até o meados
de outubro, o recorde de visitas já foi
batido e, até dezembro, o de páginas
vistas também será.
Desde 2007, já são mais de sete
milhões de pageviews e cerca de 2,6
milhões de visitas únicas. No comparativo entre os meses de janeiro
a outubro de 2011 e 2012, o saldo foi
bastante positivo: 67% de aumento nas visitas, 99% nos visitantes
únicos e 29% nas páginas vistas.
Respectivamente, em números,

Visitas 2012

isso significa: 2011 / 2012 – 401.053
/ 671.847; 276.321 / 550.264; 983.778
/ 1.274.009.
As redes sociais colaboraram
bastante para esse aumento. Com a
criação da fan page da SBEM, compartilhando informações e links de
dentro do site da SBEM, o Facebook
passou a ser o primeiro no tráfego
de referências, com um aumento
em relação ao ano passado de mais
de 80%: 3.888 / 7.071. A Sociedade
também está presente no Twitter e
os números de 2012 também foram
maiores: +168% – 642 / 1.721
Além do Facebook, o aumento de
usuários de iPads, iPhones, tablets
e muitas outras formas portáteis de
acessar a internet também colaboraram para esse aumento. Em relação a
2011, as visitas vindas de iPads cresceram incríveis 559% e as de iPhone,
331%. No total, são 309% de visitas
a mais vindas de aparelhos portáteis
em relação ao ano passado.
Dos países que mais visitam o site
da SBEM, o Brasil está em primeiro,
mas, não é o único. O segundo com
mais acessos é Portugal. Neste ano,
foram mais de 10 mil, 235% ou sete
mil visitas a mais do que no ano pas-

sado. Estados Unidos e o Japão vêm
em seguida. Ou seja, acessos vindos
de vários continentes.
As páginas que mais são vistas
também sofreram mudanças, comparando o período entre janeiro e
outubro dos dois anos. A matéria
mais procurada é a “10 Coisas que
Você Precisa Saber sobre o Hipotireoidismo”, à frente até da home
do site. Entre as dez primeiras, são
quatro da série “10 Coisas que Você
Precisa Saber sobre”. Além de hipotireoidismo, estão conteúdos sobre
o crescimento e GH, hipertireoidismo e tireoide; com um aumento de
500 a 600% de visitas em cada uma.
A página principal está como segunda colocada e a área científica, que
mostra o alto acesso dos associados nas áreas restritas, por conta
das publicações digitais e webmeetings, em quinto.
O número de comentários nas
matérias também já é maior do que
em 2011, mesmo sem completar o
ano. São 852 comentários em 2012
contra 741 em 2011. Mais um número
que mostra o crescimento da interação do internauta com a página da
Sociedade. c

Visitas 2011

120.000

60.000

fevereiro de 2012

março de 2012

abril de 2012

maio de 2012

junho de 2012

julho de 2012

agosto de 2012
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Álbum de Fotos Virtual
A

SBEM vem marcando presença em diversas redes sociais
online, inclusive para compartilhar
fotos de eventos e atividades da entidade. Isso facilita não só a divulgação de ações ,mas também da acesso a uma boa ferramenta para que
os associados presentes aos eventos
possam ter acesso a esse material
fotográfico.
Atualmente, a galeria de fotos
no Flickr pode ser acessada pelo
endereço: www.flickr.com/photos/
sbemnacional. Nela, há registros de
várias ocasiões, fotos individuais
e de atividades importantes como
congressos e posses das diretorias
da entidade. É uma maneira prática
de relembrar compartilhar e dividir
as atividades. No último CBAEM, no
estande da SBEM, foram realizadas
pequenas palestras explicando, entre outras ferramentas, como fazer
downloads das fotos publicadas. A
partir de solicitações dos associados e também da imprensa, a Folha
da SBEM está publicando um passo

a passo sobre como “baixar” esse
material.
Até o momento, são cerca de 985
fotos divididas por evento, organizadas em 20 álbuns, com mais de
13.900 visualizações. Saiu em alguma foto, quer imprimir ou guardar?
É possível fazer o download delas.
Basta seguir as instruções abaixo e,
se for usar em algum material de divulgação, é fundamental a inclusão
do crédito da SBEM Nacional.
Como Salvar uma Foto do Flickr
• Clique no álbum do evento que
deseja ver;

• Clique na foto de seu interesse;
• Com o botão direito do mouse,
clique na imagem e escolha um
dos tamanhos. Há várias opções:
pequeno, médio, grande, além
de indicação de tamanho por
pixels;
• Na parte superior da tela, vá até
a opção “Fazer Download” e
clique em “Fazer download do
tamanho (...) desta foto”;
• Dê um nome para a foto e salve
na pasta desejada. O procedimento de salvar a foto pode variar de acordo com o navegador
utilizado. c

Paralisação Contra Planos de Saúde
N
o último dia 10 de outubro, teve
início a paralisação médica
contra os planos de saúde. Segundo o Conselho Federal de Medicina
(CFM), que emitiu uma nota sobre o
caso, foram, no total,27 unidades programadas para aderirem ao protesto.
Para o CFM, a cobertura oferecida
é descompassada em relação à quantidade de clientes das empresas e isso
vem prejudicando bastante a qualidade do serviço prestado. O desequilíbrio da relação financeira das operadoras dentro do setor em relação aos
honorários pagos aos médicos tam-

bém é outro ponto reivindicado.
A pauta conta com cinco pontos
principais:
• Inserção nos contratos de critérios de descredenciamento;
• Inserção nos contratos de critério de reajuste, com índices
definidos e periodicidade, por
meio de negociação coletiva;
• Reajuste dos honorários de consultas e outros procedimentos,
tendo como referência a CBHPM;
• Resposta da ANS, por meio de
normativa, à proposta de contratualização, encaminhada pelas

entidades médicas;
• Fim da intervenção antiética na
autonomia da relação médico-paciente.
De acordo com dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), entre 2000 e
2011, houve inflação acumulada de
119,8%. Mas, no mesmo período, as
mensalidades dos planos sofreram
um aumento de 150,89%.
A SBEM acompanhou a movimentação e está publicando informes regulares no site e através de
seus boletins eletrônicos. c
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Compromissos Assumidos

m Dr. Florentino Cardoso
Presidente da Associação
Médica Brasileira

A

AMB tem assumido cada vez
mais compromissos com a
classe médica brasileira: escolas de
medicina que formem bem, com grade curricular adequada, corpo docente qualificado e hospital de ensino
estruturado; revalidação do diploma de médico formado no exterior
com respeito aos conhecimentos e
as habilidades; fortalecimento da
pós-graduação em todos os níveis,
especialmente a residência médica;
valorização do título de especialista
e sua recertificação; fortalecimento
da atenção primária (básica); defesa
incessante de melhorias na gestão e
mais recursos para o Sistema Público
de Saúde (SUS); acompanhamento
das leis que tramitam no Congresso
Nacional, cujo teor diz respeito à Medicina e à saúde; condições de trabalho; remuneração; a autonomia no
exercício da profissão; o respeito ao
mérito nos processos seletivos; Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos; a carreira de Estado para o médico nos locais de difícil acesso e provimento; melhorias na relação com as
operadoras de planos e seguro-saúde; e tantas outras questões.
Cresce o número de faculdades
de medicina (ao escrever esse texto
eram 197). A grande maioria é privada e não obedece aos critérios que

um país como o nosso necessita.
Fala-se que há outras 45 para serem
autorizadas. De quantos médicos o
Brasil precisa hoje e daqui a 10 ou 20
anos? Quantos precisamos formar
anualmente? Qual o perfil do médico que precisamos? Com a palavra, o
Governo Federal. O Brasil precisa formar médicos com qualidade. Não é
interessante que pensemos somente
em quantidade. Temos cidades com
número excessivo de médicos e a
população ainda peregrina em filas
de espera para consultas, exames e
cirurgias. E se antes de abrir novas
escolas médicas fecharmos ou adequarmos as que não formam de maneira apropriada?
Caso médicos graduados no exterior, brasileiros ou não, queiram trabalhar no Brasil são muito bem-vindos.
Porém, seu diploma deve ser revalidado de maneira igualitária para todos,
seguindo critérios que contemplem e
respeitem as necessidades do nosso
povo querido. Nesse momento, defendemos o Revalida e não qualquer escola médica revalidar como algumas
estão fazendo (“fazendo de conta”).
Não podemos aceitar vieses que colocam em risco a saúde, nem que beneficiem quem quer que seja.
A residência médica tem sido a
melhor maneira de termos médicos
mais qualificados na assistência à
população, por isso, precisa ser fortemente valorizada. As vagas devem
ser respeitadas de acordo com as necessidades do país, distribuídas por
áreas do conhecimento e locais onde
se necessita, priorizando o mérito no
processo seletivo. A Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM)
deve ser respeitada e valorizada. Não
nos parece lógico a recente criação
da Câmara Recursal com três membros, sendo dois do governo. Não

concordamos com o bônus criado
pelo governo de 10% e 20% dos pontos no concurso para residência médica, quando o médico passa um e
dois anos, respectivamente, nos Programas de Saúde da Família (PSFs)
ou na atenção básica das cidades
que o governo escolheu. Queremos
a Estratégia Saúde da Família valorizada e isso passa, no mínimo, por
profissionais qualificados. Não podemos deixar nossa população pobre e carente dessas cidades à mercê de recém-formados, muitos em
escolas de qualidade questionável.
Vamos formar verdadeiros médicos
de família e comunidade!
Finalizando, gostaríamos de contar
com a ajuda de todos para que tenhamos sucesso no Projeto de Lei de Iniciativa Popular que trará mais recursos
para a saúde. A gestão pública carece
de rigoroso controle para que evitemos os desvios e a corrupção, porém
é impreterível mais recursos. Não podemos aceitar que um país com a sexta maior economia do mundo, além de
ter elevada carga tributária, com baixo
retorno nos serviços públicos, saúde,
educação, segurança, infraestrutura,
também tenha o atual investimento
do governo federal na saúde pública
(cerca de 5,9% do PIB). Um dos principais artigos da lei que defendemos
é que a União aporte 10% da Receita
Corrente Bruta (RCB) na saúde pública. Vamos nos unir e colher milhões
de assinaturas para pressionar o Congresso Nacional mostrando respeito
à iniciativa da população, respeito
ao que o povo clama. Acesse o site
da AMB para saber mais (www.amb.
org.br).
Vamos adiante, pois temos muito
trabalho pela frente. Participemos e
estejamos unidos pelas causas coletivas. c
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EASD e Fórum SBEM e SBD
Foto: Fernando Brito/Novartis

A

48° edição do Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD)
aconteceu em Berlim, Alemanha, entre os dias 1 e 5 de outubro. Presidido
pelo médico Andreas Pfeiffer, o evento teve recorde de público, chegando
à marca de aproximadamente 18 mil
inscritos, sendo que 800 participantes eram brasileiros, fato que colocou
o país em primeiro lugar entre as nações não pertencentes à Comunidade Europeia presentes no encontro.
O Congresso, que tem como característica uma intensa e extensa
programação científica, tratou de
diversos assuntos baseados de pesquisas básicas sobre o tratamento do
diabetes, até estudos mais meticulosos, como a relação entre diabetes
e câncer. Um dos destaques do programa científico foi a publicação das
novas diretrizes da EASD e da American Diabetes Association (ADA), que
contam com novas orientações para
o tratamento do diabetes tipo 2. Segundo os especialistas, pela primeira
vez o paciente foi colocado no centro
do processo de tomada de decisões
clínicas, tornando não só as intervenções individualizadas, mas também as
metas que devem ser alcançadas.

Dr. Balduino Tschiedel e Dr. Ayrton Golbert na abertura do Fórum.

A discussão de duas pesquisas
que tratam a relação insulina e câncer
também foi destaque no EASD 2012,
o estudo ORIGEN, que foi moderado
pelo Dr. Hertzel Gerstein, professor da
McMaster University Medical Centre,
e o The International Study of Insulin
and Cancer (ISICA), apresentado pelo
professor Lucien Abenhaim, da London School of Hygiene & Tropical Medicine, que levou resultados inéditos
sobre o estudo. Essas e todas as outras
apresentações do encontro anual da
EASD podem ser conferidas na íntegra
no espaço Virtual Meeting da entidade
(www.easdvirtualmeeting.org).
Durante o encontro anual do
EASD, aconteceu o II Fórum Internacional, promovido pela SBEM e pela
Sociedade Brasileira de Diabetes

(SBD), patrocinado pelo Laboratório
Novartis. O evento aconteceu no Maritim Berlin Hotel, em Berlim, e contou
com a presença de aproximadamente
400 participantes, todos brasileiros. O
evento foi aberto pelos doutores Balduino Tschiedel, presidente da SBD, e
Ayrton Golbert, presidente da SBEM.
Os dois médicos se mostraram
muito satisfeitos com a realização do
evento e o bom número de expectadores presentes. “O encontro foi um
sucesso, muitos colegas deixaram de
aproveitar as atrações turísticas de
Berlim para comparecer ao evento. O
programa foi muito elogiado por todos
e as conferências foram de excelente
nível, o que deixou claro que os professores brasileiros nesta área estão
no mesmo nível dos conferencistas internacionais”, disse Dr. Ayrton Golbert.
Os médicos Lenita Zajdenverg,
Marise Lazaretti Castro, Marcello
Bertoluci, Marilia de Brito Gomes e
o convidado internacional Giuseppe
Paolisso foram os responsáveis pelas
apresentações do Fórum. Eles discutiram assuntos como: as evidências
atuais no tratamento do DM2 em idosos; up-to-date em diabetes e gestação; interface entre diabetes e osso;
diabetes e estatinas. c

ISPAD 2012
C

om o objetivo de discutir os desafios globais para o cuidado
integrado do diabetes pediátrico e
os novos avanços da área, entre os
dias 10 e 13 de outubro aconteceu
mais uma edição do encontro anual
do International Society for Pediatric
and Adolescent Diabetes (ISPAD),
em Istambul, Turquia.

Durante os quatro dias de evento, a programação científica abordou
assuntos como resistência à insulina
e obesidade e o tratamento dessas
modalidades; diabetes monogênica;
avanços nos programas nacionais
de diabetes e na tecnologia de atendimento ao paciente com diabetes;
variabilidade glicêmica; autoimuni-

dade em órgão específico; nutrição
e questões psicossociais; e a relação
diabetes/esportes.
Os doutores Ayrton Golbert, presidente da SBEM, e Hermelinda Pedrosa, vice-presidente da Sociedade
Brasileira de Diabetes (SBD), estiveram presentes no evento representando o Brasil. c
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FLASHES

Endodebates

P

ara promover a atualização médica, a SBEM-SC vem promovendo uma série de debates sobre
tópicos importantes da Endocrinologia. Os encontros são destinados
a profissionais de diversas especialidades e gratuitos a associados da
SBEM.
No dia 20 de outubro, as discussões se concentraram no auditório da Associação Empresarial de
Criciúma (ACIC) e a programação
científica foi dividida em três temas:
“Esteatose Hepática e Resistência
Insulínica”; “Disfunções Tireoidianas na Gestação”; e “Deficiência de
Vitamina D”.
Em setembro, o encontro aconteceu na cidade de Chapecó e a programação girou em torno dos temas:
“Resistência à Insulina e Câncer”;
“Alterações Hormonais Tireoidianas em Pacientes sem Doenças da
Tireoide”; e “Impacto da Síndrome
de Apneia Obstrutiva do Sono na
Síndrome Metabólica”. c

Tireoide e Highlights 2012

N

o dia 25 de agosto, a SBEM-PR promoveu mais uma edição de
suas Reuniões Científicas. Desta vez, o tema foi Tireoide - Highlights 2012. Realizado na Associação Médica do Paraná - AMP - Curitiba/PR, o evento teve como temas principais: “Disruptores Endócrinos:
qual a Importância na Tireoide?”; “Ecos do Endocrine Society Meeting
2012”; e “Armadilhas do Tratamento com Levotiroxina”.
Os participantes receberam dois pontos junto ao CNA para a revalidação do Título de Especialista. c

CONGREMAEM 2012

A

cidade de Pouso Alegre, no
Sul de Minas Gerais, vai sediar, entre os dias 7 e 8 de dezembro,
o III Congresso Mineiro de Atualização em Endocrinologia e Metabologia (CONGREMAEM). Presidido pela
Dra. Jussara Vono Toniolo, o evento
terá como sede o Hotel Marques Plaza, um dos mais famosos da região.
A programação científica completa está disponível no site do evento:
(www.suporteeventos.com.br/con-

Encontro do IEDE

C

omo já acontece há muito tempo, endocrinologistas
reservam em sua agenda alguns dias do mês de dezembro para participarem do Encontro do IEDE. Neste ano,
a 41ª primeira edição do evento está com data e local definidos: acontecerá de 14 a 16 de dezembro, em Búzios, no
Rio de Janeiro. De acordo com a organização, toda a programação científica estará voltada para o tema “Polêmicas
na Endocrinologia”. Temas como “Efeitos Extraglicêmicos dos Antidiabéticos Orais”; “Como e Quando Realizar
a Ablação no Câncer da Tireoide?”; “Tratamento off label
da Obesidade – Existem Opções Válidas?” estão na lista de
debates que devem chamar a atenção dos participantes.
Outro destaque do evento fica por conta do Prêmio José
Schermann, que será entregue ao Dr. Adolpho Milech.
As inscrições estão abertas e podem ser feitas até
o dia do evento. Para os interessados, existem pacotes
para os endocrinologistas que vão se hospedar no mesmo hotel do encontro, com desconto aos associados da
Assex, cujo presidente é o Dr. Rodrigo Moreira. c

gremaem). Entre os destaques estão
as conferências “Reposição Hormonal na Menopausa – Riscos e Benefícios” e “Tireoide e Gestação”.
As inscrições estão abertas e têm
desconto se forem efetuadas até o
dia 20 de novembro. Até esta data,
associado quite com a SBEM paga
R$200 e não quites ou não sócios pagam R$240. No local do evento, os
valores sobem para R$300 e R$350,
respectivamente. c

Diabetes 2013

T

ermina, no dia 13 de dezembro, o primeiro prazo
de inscrição com desconto para XIX Congresso da
Sociedade Brasileira de Diabetes. Até esta data, médicos associados à SBEM, SBD e ABESO pagam R$400.
Não associados pagam R$600, residentes e pós-graduandos pagam R$320 e o valor para acadêmicos é de
R$220. Organizado pela SBD, que integra um dos departamentos científicos da SBEM, o evento acontece entre
9 e 11 de outubro, em Florianópolis (SC).
O Congresso da SBD é realizado a cada dois anos e,
na edição de 2013, será presidido pelo Dr. Luiz Antônio
de Araújo, tendo a Dra. Amely Pereira Silva Balthazar
como presidente da Comissão Científica. A expectativa é que cerca de 4.500 pessoas participem. A programação científica ainda está sendo definida, mas deve
ser disponibilizada, em breve, no site oficial do evento
(diabetes2013.com.br). Os interessados no envio de
trabalhos podem fazê-lo até o dia 21 de julho de 2013. c
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FUTUROS ENCONTROS

Novembro 2012
9TH IDF-WPR Congress
▪▪ Data: 24
▪▪ Local: Kyoto, Japão
▪▪ Informações: www.idf.org/9th-idf-wpr-congress

Maio 2013

52º Congresso Internacional da Sociedade
Mexicana de Endocrinologia e Nutrição
▪▪ Data: 27 de novembro a 1º de dezembro
▪▪ Local: León, Guanajuato
▪▪ Informações: www.endocrinologia.org.mx

X Congresso Paulista de Endocrinologia e
Metabologia
▪▪ Data: 16 a 18
▪▪ Local: São Paulo, SP
▪▪ Informações: www.copem2013.com.br

Dezembro 2012
6º CONGREMAEM – Congresso Mineiro
de Atualização em Endocrinologia e
Metabologia
▪▪ Data: 7 e 8
▪▪ Local: Pouso Alegre, MG
▪▪ Informações: www.suporteeventos.com.br/
congremaem
41º Encontro Anual do IEDE
▪▪ Data: 14 a 16
▪▪ Local: Búzios, RJ
▪▪ Informações: www.assex.org.br
IDF/MENA Regional International
Conference
▪▪ Data: 14 a 16
▪▪ Local: Doha, Qatar
▪▪ Informações: www.idf-mena.org

Fevereiro 2013
Excellence in Diabetes
▪▪ Data: 6 e 9
▪▪ Local: Istambul, Turquia
▪▪ Informações: www.excellence-in-diabetes.eu

1st International Congress on Medical
Writing
▪▪ Data: 19
▪▪ Local: Dubai, Emirados Árabes
▪▪ Informações: www.med-writing.org

Junho 2013

ATTD 2013
▪▪ Data: 27 de fevereiro a 1º de março
▪▪ Local: Paris, França
▪▪ Informações: www2.kenes.com/attd

ADA 73rd Scientific Sessions
▪▪ Data: 21 a 25
▪▪ Local: Chicago, EUA
▪▪ Informações: www.diabetes.org

Março 2013

ENDO 2013
▪▪ Data: 15 a 18
▪▪ Local: Califórnia, EUA
▪▪ Informações: www.endo-society.org

Latin American Thyroid Congress
▪▪ Data: 20 a 23
▪▪ Local: Florianópolis, SC
▪▪ Informações: www.lats2013.com.br

Agosto 2013

XXV Congresso Nacional da Federação
Mexicana de Diabetes
▪▪ Data: 21 a 23
▪▪ Local: Léon Guanajuato, México
▪▪ Informações: www.fmdiabetes.org/congreso

Congresso Brasileiro de Atualização em
Endocrinologia & Metabologia - CBAEM
2013
▪▪ Data: 21 a 25
▪▪ Local: Natal, RN

Abril 2013

Outubro 2013

15th European Congress Endocrinology –
ECE 2013
▪▪ Data: 27 de abril a 1º de maio
▪▪ Local: Copenhague, Dinamarca
▪▪ Informações: www.ece2013.org

XIX Congresso da Sociedade Brasileira
de Diabetes - Diabetes 2013
▪▪ Data: 9 a 11
▪▪ Local: Florianópolis, SC
▪▪ Informações: www.diabetes2013.com.br

