
Após meses de trabalho e inúmeras reuniões, a cidade de 
Goiânia recebeu, em novembro, o CBEM 2012. Organizado 
pela SBEM-GO e pela SBEM Nacional, e presidido pelo 
Dr. Nelson Rassi, o Congresso reuniu cerca de 3.500 
pessoas. Acompanhe, na páginas 7 a 10 desta edição, uma 
reportagem especial sobre o evento.

Congresso Brasileiro

A SBEM recebeu cententas 
de mensagens de amigos, ex-
alunos e colegas de profissão em 
homenagem ao especialista, que 
faleceu no dia 15 de dezembro.

O Adeus ao Dr. Póvoa
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O 30º Congresso Brasileiro de En-
docrinologia e Metabologia foi 

a ocasião mais propícia para uma reu-
nião dos envolvidos com a campanha 
dos Desreguladores Endócrinos. Este 
grupo, que já vem trabalhando prin-
cipalmente na divulgação das infor-
mações para médicos e população 
em geral, continua crescendo e, des-
de 2012, conta com o apoio da área 
de comunicação, dos departamentos 
de Tireoide e Pediatria da SBEM Na-
cional, além de membros da nova di-
retoria. Na reunião, foi demonstrado 
um levantamento das ações realiza-
das neste ano, das conquistas e dis-
cutiu-se os problemas atravessados. 
Estiveram presentes: Milena Caldato 
(PA), Maria Izabel Chiamolera (SP), 
Tania Bachega (SP), Laura Ward (SP), 
Luiz Claudio Castro (DF), Alexandre 
Hohl (SC), Elaine Frade Costa (SP) e 
Ricardo Meirelles (RJ).

Futuras Ações da Comissão dos 
Desreguladores Endócrinos 

Foi um encontro produtivo e di-
versas metas foram traçadas para 
serem colocadas em prática em um 
curto período de tempo. A Comissão 
de Comunicação Social da SBEM, 
representada na reunião pelo Dr. Ri-
cardo e Dr. Luiz Claudio, fez várias 
sugestões, entre elas, a de manter 
os especialistas informados sobre o 
andamento dos trabalhos.

Entre as propostas apresentadas 
pelo grupo estão:
•	 Aumentar a visibilidade da cam-

panha;
•	 Ampliar o número de publicações 

sobre o tema, tanto na área científi-
ca quanto na destinada ao público;

•	 Mobilizar a especialidade;
•	 Levantar dados epidemiológicos 

e informes gerais sobre as várias 
doenças relacionadas que preci-
sam ser melhor esclarecidas;

•	 Intensificar a distribuição de 

cartilhas informativas sobre os 
desreguladores endócrinos;

•	 Sempre que se falar sobre a 
questão com jornalistas, ter o 
respaldo da SBEM Nacional;

•	 Fazer chegar a informação ao 
endocrinologista de forma mais 
intensiva, com a inclusão do tema 
em eventos presenciais ou online; 

•	 Criar campanhas em escolas, 
através da divulgação de vídeos 
e palestras de esclarecimento;

•	 Ficar atento quanto às notícias que 
circularem na grande imprensa. c

D r. José Augusto Sgarbi, dire-
tor do Departamento de Ti-

reoide da SBEM e chefe da discipli-
na de Endocrinologia e Metabologia 
da Faculdade de Medicina de Marília 
(Famema), recebeu o Prêmio CAPES 
de Tese 2012 na categoria de Medici-
na I, por seu trabalho “Aspectos Epi-
demiológicos das Disfunções Tireoi-
dianas na População Nipo-Brasileira 
de Bauru”.

O médico defendeu sua tese em 
2011, orientado pelo professor Dr. 
Rui Monteiro de Barros Maciel e 
coorientado pela professora Dra. 
Luiza Kimiko Matsumura, do Pro-
grama de Pós-Graduação de Me-
dicina (Endocrinologia Clínica) da 

Prêmio CAPES 2012
Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP).  Trata-se de um prêmio 
de grande importância, já que a CA-
PES, órgão ligado ao Ministério da 
Educação e que coordena e avalia 
os programas de pós-graduação, 
considerou a tese de doutorado a 
melhor do Brasil em 2012 na área 
de Medicina I, que engloba todas 
as especialidades.

O resultado do trabalho foi publi-
cado no Diário Oficial da União de 21 
de novembro desse ano. No total, a 
tese constituiu-se de cinco publica-
ções em periódicos internacionais, 
entre eles o Journal of American 
Medical Association, o European 
Journal of Endocrinology e a revista 

Thyroid. A entrega aconteceu no dia 
13 de dezembro, na sede da CAPES 
em Brasília, Distrito Federal. c

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

REPoRtAgEm2

Dr. Rui Maciel e Dr. José Augusto Sgarbi na entrega 

do prêmio CAPES

Reunião sobre os desreguladores endócrinos. 
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C hegamos ao final de mais um 
ano. Hora de balanço e de pla-

nejamento. Olhando retrospectiva-
mente, constatamos que 2012 se 
encerra com muitas realizações po-
sitivas, culminando com o momen-
to maior da nossa Sociedade, o 30º 
Congresso Brasileiro de Endocrino-
logia e Metabologia. Um sucesso de 
público, grade científica, novidades 
e uma oportunidade para tomada de 
decisões. 

São nas reuniões que ocorrem 
durante o Congresso que se deli-
neiam os próximos rumos da SBEM, 
como as eleições da nova diretoria, 
que assumirá em março de 2013, e a 
escolha da cidade de Salvador como 
sede do CBEM 2016. Desde já, dese-
jamos boa sorte à nova presidente, 
Nina Musolino, e ao seu grupo.

O presidente do CBEM, Nelson 
Rassi, e o presidente da comissão 
organizadora, Victor Gervásio, fize-
ram um ótimo trabalho, realizando 
um grande evento. 

O nosso estande foi um disputa-
do ponto de encontro entre amigos 
e onde os sócios aproveitaram para 
tirar dúvidas e receber informes das 
atividades nacionais para o próxi-
mo ano, inclusive sobre o V CBAEM 
2013, que acontece em Natal.

Entretanto, enquanto finalizáva-
mos esta edição, fomos surpreendi-
dos com uma notícia que deixou a 
Endocrinologia entristecida. Perde-
mos um de nossos grandes amigos: 
Luiz César Póvoa. O falecimento 

aconteceu durante o Encontro do 
IEDE, evento criado por Póvoa há 41 
anos. Foi, sem dúvida, um momento 
muito difícil para todos os presentes, 
que apenas se sentiram consolados 
pelos depoimentos de amigos, con-
tando que ele dizia que, se pudesse 
escolher o momento de partir, seria 
em um Encontro do IEDE. Foi por 
isso que, mesmo com um nó na gar-
ganta, os participantes foram até o 
fim com as atividades. 

Luiz Cesar Póvoa deixou muito de 
si em muitos de nós e, especialmente, 
na sua querida SBEM. Ensinou muito e 
atuou nas mais diferentes áreas, sen-
do que uma de suas maiores missões 
nos últimos tempos era resgatar a his-
tória da especialidade. Autor de várias 
edições da História da Endocrinologia, 
foi preparando sua partida aos pou-
cos, delegando tarefas e transferindo 
a presidência da Comissão de História 
da SBEM para Henrique Suplicy, inte-
grante desta diretoria. 

Além de sua extrema competên-
cia, Póvoa era generoso e alegre, e 
certamente não desejaria que nossa 
tristeza estragasse as festas de final 
de ano. Temos certeza que ele está 
orgulhoso da SBEM que ajudou a 
construir, vendo-a forte e respeitada 
no Brasil e no mundo. Ele, mais do 
que ninguém, agora será parte fun-
damental desta história e este seu 
grande legado o fará imortal.

Um ótimo 2013 a todos.

Diretoria Nacional
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T estes de glicemia, palestras 
educativas, incentivos para a 

prática de atividades físicas e medi-
ção de cintura abdominal. Durante 
todo o mês de novembro, as Regio-
nais da SBEM promoveram ações 
para lembrar o Dia Mundial do Dia-
betes (14 de novembro) e chamar a 
atenção das pessoas para a impor-
tância do controle e prevenção. 

De acordo com a Dra. Adriana 
Costa e Forti, presidente da Comis-
são de Campanhas da SBEM, alguns 
locais receberam materiais e suges-
tões para a divulgação. Uma das no-
vidades foi a utilização do questio-
nário Findrisc, utilizado para rastre-
amento de diabetes na população. 

Confira algumas das ações reali-
zadas pelas Regionais:
Ceará: Em Fortaleza, foram realizadas 
atividades educativas para pacientes 
diabéticos na Universidade do Dia-
bético, realizada no CIDH. A ação foi 
transmitida para Unidades de Saúde 
de Municípios do interior do estado, 
através do sistema de telemedicina 
da Universidade Federal do Ceará. 

Espírito Santo: As ações da SBEM-
-ES foram realizadas, no dia 14 de no-
vembro, na Escola Superior de Ciên-
cias da Santa Casa de Misericórdia 
de Vitória (EMESCAM), com pales-
tras sobre o diabetes para os alunos. 
No dia 18, quatro tendas foram mon-
tadas na praia de Vitória, onde ocor-
reram avaliações de glicemia capilar 
e orientação para todos que tiveram 
hiperglicemia no exame.

maranhão: A Regional do Maranhão 
promoveu ações em diversos pon-

Regionais Unidas Contra o Diabetes
tos da capital, São Luís, entre eles 
shoppings e postos de saúde. Além 
disso, no dia 25 de novembro, foi 
realizada uma caminhada contra o 
diabetes.

Paraíba: Em João Pessoa, foi realiza-
do um evento a beira-mar, na Praia 
de Tambaú. No local, foram realiza-
dos testes de glicemia capilar, veri-
ficação de pressão arterial, medida 
da circunferência abdominal, distri-
buição de folders educativos e café 
da manhã. 

Paraná: As ações da SBEM-PR foram 
realizadas em Curitiba, junto com o 
Hospital da Cruz Vermelha, Filial do 
Paraná. Também foi feita uma cami-
nhada no parque São Lourenço para 
estimular a atividade física e foi apli-
cado o questionário Findrisc para de-
tecção dos riscos de diabetes. 

Piauí: No Piauí, as atividades foram 
realizadas em Teresina durante todo 
o mês de novembro em parceria com 
a Sociedade Brasileira de Diabetes 
do estado e a Associação dos Dia-
béticos do Piauí (ADIP). No dia 5, foi 
realizada uma oficina na Secretaria 
Estadual do Estado. No dia 13, foi fei-
ta uma audiência pública na Câmara 
Municipal sobre o tema. No dia 14, 
a Regional promoveu uma ação no 
Centro de Saúde Lineu Araújo, onde 
a população realizou exames de gli-
cemia capilar e assistiu a palestras 
educativas. No dia 17, foi realizado 
o projeto “Consultório na Praça”, na 
Praça João Luiz Ferreira, onde foram 
fornecidas diversas informações 
sobre a doença. Nos dias 24 e 25 de 

novembro, a SBEM-PI promoveu o 
“Fórum de Política sobre Diabetes”, 
abordando os direitos políticos que 
beneficiam a pessoa com diabetes.

Rio de Janeiro: A SBEM-RJ iniciou 
suas ações na capital no dia 11 de 
novembro, na Lagoa Rodrigo de Frei-
tas, com a aplicação do questionário 
Findrisc. Além da avaliação do risco, 
o público passou por testes de IMC, 
pesagem, avaliação da circulação 
arterial, circunferência abdominal 
e teste da pisada. No dia 14, foram 
realizadas atividades em Madureira, 
no Mercadão e Parque de Madureira; 
Niterói, na Praça da República; e na 
Rocinha. As campanhas foram reali-
zadas em parceria com a Sociedade 
Brasileira de Diabetes Regional Rio 
de Janeiro.

Rio grande do Norte: No dia 18 de 
novembro, a SBEM-RN realizou uma 
ação em Natal, no Parque das Dunas 
(conhecido como Bosque dos Na-
morados). Quem passou pelo local 
obteve orientações sobre o diabetes, 
dicas para atividades físicas, além de 
lanche, exames do pé e testes de gli-
cemia HGT.

Santa Catarina: Em Florianópolis, 
vários locais foram iluminados de 
azul para lembrar a data: Shopping 
Via Catarina, em Palhoça; Hospital 
de Caridade; Associação Catarinen-
se de Medicina; e Floripa Shopping. 
Em Joinville, o Prédio da Prefeitura 
Municipal e a Ponte da Lepper tam-
bém foram iluminados. O time de fu-
tebol do Avaí entrou em campo com 
as faixas e camisas da campanha. c
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Oficina de Trabalho

C om o objetivo de discutir os fei-
tos da Diretoria da SBEM em 

2012 e os projetos para o próximo 
ano, será realizada, no dia 2 de mar-
ço de 2013, mais uma edição da Ofi-
cina de Trabalho – A SBEM que Que-
remos. A reunião vai acontecer du-
rante todo o sábado, no Othon Pala-
ce Hotel, na praia de Copacabana, no 
Rio de Janeiro, e deve reunir, além de 
membros da Diretoria da SBEM, pre-
sidentes de Regionais, Comissões 
Científicas e Departamentos. 

A Oficina foi criada em 2009 pelo 
Dr. Ruy Lyra, presidente da gestão 
na época, e sua última edição foi re-
alizada no dia 17 de março de 2012. 

Relatórios Anuais

E stão disponíveis para consulta 
os relatórios anuais dos Depar-

tamentos, Comissões e Regionais da 
Sociedade. Os dados são referentes 
às atividades promovidas, entre elas 
campanhas, reuniões científicas e 
eventos. 

Para ter acesso aos relatórios, o 
associado deve estar logado no site e 
clicar na aba Relatórios das Regionais 
e Departamentos, na parte inferior da 
página principal da Área Científica.

Webmeetings Realizados

P ara estimular a atualização mé-
dica sobre os principais temas 

da Endocrinologia e Metabologia, a 
SBEM vem promovendo, desde 2009, 
uma série de webmeetings. As aulas 
são disponibilizadas através de vide-
oconferências e destinadas a asso-
ciados quites com a anuidade. Du-
rante as apresentações, é possível a 
interação dos associados com os pa-
lestrantes, através de envio de per-
guntas em tempo real. 

Em 2012, foram realizados 15 
webmeetings. Confira os temas: 
•	 31 de janeiro: Obesidade: Uso 

Off-Label de Medicamentos para 
o Tratamento da Obesidade

•	 28 de fevereiro: Uso de Androgê-
nios na Mulher

•	 20 de março: Análise Crítica dos 
Critérios Diagnósticos Relacio-
nados à Resistência Insulínica 
Aplicáveis à Infância e Dislipide-
mia na Infância

•	 10 de abril: Insuficiência Renal 
Crônica no Paciente Diabético

•	 8 de maio: Endocrinologia Trans-
lacional

•	 5 de junho: Atualização no Trata-
mento da Osteoporose

•	 26 de junho: Disfunções Tireoi-
dianas na Grávida

•	 17 de julho: Síndrome de 
Cushing de Origem Adrenal

•	 7 de agosto: Incidentaloma Hipo-
fisário

•	 28 de agosto: Avanços Tecnoló-
gicos na Monitorização e Trata-
mento do DM

•	 18 de setembro: Hipogonodismo 
Masculino e Diabetes

•	 9 de outubro: Dia do Combate à 
Obesidade Infantil: Quem Deve 
Tratar - o Endocrinologista ou o 
Pediatra? O Ambiente e a Preva-
lência e Prevenção da Obesidade

•	 30 de outubro: Aspectos Básicos 
da Tireoidologia Clínica

•	 27 de novembro: Tireoide: Qual 
a relação? e Diabetes Gestacio-
nal: o que Vem Depois?

•	 18 de dezembro: A Massa Óssea 
na Infância e na Adolescência. 

Cursos de Pós Gradução

C om o objetivo de atualizar os 
associados sobre os cursos de 

pós-graduação que estão com inscri-
ções abertas, a Comissão de Comu-
nicação Social pede aos associados 
e presidentes de Regionais para que 
enviem as informações sobre eles. 

Os dados devem ser enviados o 
mais breve possível para o e-mail 
sbem@endocrino.org.br. Eles serão 
publicados no site da SBEM Nacional.

Identidade Corporativa

A SBEM disponibiliza, em seu 
site, o Manual de Identidade 

Corporativa da entidade, especifi-
cando conceitos, parâmetros, amos-
tra de cores, modelos, layouts, ori-
ginais impressos e/ou arquivos digi-
tais que servem para orientar o de-
senvolvimento de todas as peças de 
identidade visual. O acesso é feito 
pelo menu principal da home page, 
na área Sobre a SBEM. 

A Sociedade lembra que o logo-
tipo só pode ser utilizada median-
te autorização oficial da entidade. 
Quando for aprovada, ela deverá 
seguir rigorosamente as  regras do 
manual. c

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
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A Comissão do Título de Especialista em Endocrinologia e Metabo-
logia divulgou os nomes dos candidatos aprovados no concurso 

realizado em novembro deste ano. A lista está disponível no site da SBEM 
Nacional. O gabarito e as questões das provas escrita e prática também 
podem ser acessadas na página da Sociedade.

As provas foram realizadas nos dias 7 e 8 de novembro, no hotel 
Mercure, em Goiânia, durante o CBEM 2012. c

A AMB modificou, recentemente, 
o processo para retirada do cer-

tificado definitivo do Título de Especia-
lista em Endocrinologia e Metabologia 
(TEEM).  Para obtê-lo, os aprovados de-
vem seguir as seguintes etapas: 
•	 Fazer a requisição do título à 

Sociedade, através do e-mail 
secretaria@endocrino.org.br, 
enviando os seguintes dados: 
CPF, CRM, ano da prova (infor-
mando se é TEEM ou CAAEP). A 
Sociedade fará a requisição do 
título no site da CNA-AMB.

•	 Após este primeiro cadastro, o mé-
dico receberá em seu e-mail uma 
senha e o login para dar continui-
dade à solicitação. O especialista 
deverá então completar todos os 
campos faltantes de seu cadastro, 
imprimir o boleto bancário e efetuar 
o pagamento. O boleto está dis-
ponível no link: www.amb.org.br/
si_amb/titulos/index_titulos_medi-
cos.asp.  O recibo estará disponível 
para o médico após 48 horas, no 
mesmo endereço eletrônico.

•	 O médico poderá reemitir a 
qualquer momento o boleto 
bancário. A cada nova emissão, 
o sistema gera mais dez dias de 
prazo. A data limite para paga-
mento do boleto bancário é 90 
dias corridos. Depois disso, o 
sistema elimina a solicitação.

•	 Durante o processo de confecção 
do título e assinaturas, até a entre-
ga final ao médico, o título poderá 
ser visto em “entregas pendentes” 
somente pelo administrador da 
sociedade de especialidade. Caso 
haja mudança de endereço antes 
da entrega do título, ele poderá 
entrar no seu administrador até 45 
dias da solicitação do título e efetu-
ar as alterações necessárias. c

Certificado 
Definitivo

Aprovados no tEEm

E stão abertas, até o dia 8 de feve-
reiro, as inscrições para o Con-

curso para Obtenção do Certificado 
de Área de Atuação em Endocrinolo-
gia Pediátrica (CAAEP 2013). O valor 
da taxa para associados adimplentes 
da SBP, SBEM ou AMB é de R$ 380,00 
e R$ 705,00 para os demais candida-
tos.

De acordo com o edital, a prova 
prática será realizada no dia 29 de 
abril, em Brasília (DF), antecedendo 

o X Congresso Brasileiro Pediátrico 
de Endocrinologia e Metabologia 
(COBRAPEM). O local exato e horá-
rio da prova será divulgado nos sites 
da SBEM e SBP. A prova teórica será 
realizada no dia 30 de abril. O resul-
tado da prova prática e o gabarito 
oficial preliminar da prova teórica 
serão divulgados no dia 13 de maio.

O edital e a ficha de inscrição es-
tão disponíveis no site da SBEM Na-
cional. c

CAAEP 2013

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
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E ntre os dias 7 e 10 de novembro, 
o Centro de Convenções Goiâ-

nia (GO) foi palco de um dos prin-
cipais eventos da Endocrinologia 
brasileira - o CBEM 2012. Organizado 
pela SBEM Regional Goiás e SBEM 
Nacional, e presidido pelo Dr. Nelson 
Rassi, o Congresso reuniu cerca de 
3500 pessoas, número considerado 
acima das expectativas pela Comis-
são Organizadora. 

Quem acompanhou as reporta-
gens em edições anteriores da Folha 
da SBEM pode perceber o quanto os 
preparativos foram intensos. Foram 
meses de muito trabalho, com inú-
meras reuniões, até serem definidos 
todos os detalhes da programação 
social e científica, convidados nacio-
nais e internacionais. Para o presi-
dente da SBEM, Dr. Airton Golbert, 
o resultado final foi de um evento 
marcado pela qualidade da progra-
mação científica. “Foi um dos maio-
res Congressos Brasileiros de todos 
os tempos, com temas abrangentes, 
o que demonstra a maturidade da 
Sociedade”, afirmou.

Foram quatro dias de programa-
ção científica, com tópicos cujo tema 
central foi a Endocrinologia do Sé-
culo XXI, a SBEM Pensando o Futu-
ro. Neles, palestrantes procuraram 
relacionar suas apresentações com 
as perspectivas científicas atuais, 
previsões para o futuro, tendo em 
vista questões como o aumento da 
obesidade, crescimento do número 
de casos de diabetes, envelhecimen-
to da população e transexualidade.

A definição dos temas foi feita 
pela Comissão Científica, liderada 
pelo Dr. Victor Gervásio, em parceria 
com os Departamentos Científicos 
da SBEM, resultando numa grande 
abrangência de tópicos e subáreas 
da Endocrinologia. 

Programação Científica – Uma das pri-
meiras atividades do Congresso foi o 
Diabetes: International Symposium. 
Temas como “Controversies in glyce-
mic control in diabetes”, comanda-
do pelo especialista mexicano Dr. 
Enrique Caballero, diretor Latino 
Diabetes Initiative do Joslin Diabe-

tes Center e professor assistente de 
Medicina na Harvard Medical Scho-
ol; e “Insulin therapy in patients with 
type 2 diabetes: a re-evaluation”, 
apresentado pelo Dr. Harold Le-
bovitz, professor de Medicina da 
Divisão de Endocrinologia da The 
State University of New York Health 
Science Center at Brooklyn, foram os 
destaques. O simpósio contou ainda 
com a participação dos brasileiros 
Dr. João Eduardo Nunes Salles e Dr. 
Bernardo Léo Wajchenberg. 

Outro destaque do primeiro dia 
foi o Simpósio do Departamento 
de Endocrinologia Feminina e An-
drologia: Guia Prático em Forma de 
Colóquio - o que fazer nas seguintes 
situações do dia a dia. Com sala lota-
da, os palestrantes apresentaram si-
tuações que especialistas vivenciam 
no dia a dia dos consultórios. Libido 
baixa; acne e hirsutismo, infertilida-
de masculina e feminina; fogachos; 
irregularidade menstrual; e hipogo-
nadismo masculino estiveram entre 
os tópicos apresentados. 

O II Encontro Brasileiro de Doen-
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ças Adrenais, realizado na manhã 
do dia 7, teve entre seus destaques 
a mesa redonda “O papel dos exa-
mes laboratoriais nas doenças adre-
nais na investigação da produção 
glicocorticoide, na investigação da 
produção mineralocorticoide e na 
investigação da produção adrenér-
gica. As conferências “Os exames 
de imagem nas doenças adrenais” e 
“Triagem neonatal para a hiperpla-
sia adrenal congênita: importância 
e estado atual” também chamaram 
bastante a atenção dos congressis-
tas.

Um dos temas da atualidade, os 
Desreguradores Endócrinos foram 
discutidos em um Simpósio no se-
gundo dia de CBEM. Sua relação 
com o meio ambiente e a ação des-
sas substâncias na tireoide, foram 
alguns dos temas apresentados. 
Além disso, houve uma reunião 
durante o evento, entre os especia-
listas que participam da campanha 
nacional.

Para contribuir com novos endo-
crinologistas que pretendem inves-
tir na área acadêmica, foi realizado 
o I Simpósio da Comissão de Valo-
rização de Novas Lideranças. Foram 
apresentados temas como “Fazer ou 
não mestrado/doutorado em endo-
crinologia? Os benefícios compen-
sam?”; “Como escolher o programa/

orientador da sua pós-graduação”; 
e “Informações sobre programas 
pós-graduação fora do país”; entre 
outros.

O Metabolismo Ósseo e Mineral 
esteve presente em várias ativida-
des científicas do Congresso. Logo 
no primeiro dia, o tema “Imersão 
do Metabolismo Ósseo” discutiu 
tópicos relacionados à osteoporo-
se e avaliação das hipercalciúrias.
No dia 8, o simpósio “O Tratamento 
da Osteoporose” chamou a aten-
ção de grande parte de congres-
sistas, apresentando novas drogas 
e debatendo a relação entre estro-
gênios e a repercussão óssea. Na 
sexta-feira, o destaque ficou para 
o simpósio “Metabolismo energé-
tico e ósseo”, com os temas: “Mas-
sa óssea, doença cardiovascular e 
câncer de mama”; “Metabolismo 
ósseo e metabolismo energético”; 
e “Osteoimunologia: qual sua im-
plicação na clínica”. A presença de 
especialistas nesse segmento foi 
tão significativa que o Dr. Nelson 
Rassi mencionou o tema na cerimô-
nia de encerramento. 

Novos estudos, medicamentos 
e novidades no tratamento da obe-
sidade integraram a programação 
científica do CBEM. Em uma dessas 
atividades, Dra. Rosana Radominski, 
presidente da ABESO (Departamen-

to da SBEM), falou sobre as novas 
opções de tratamento, muitos ainda 
em fase de estudo. Em outro sim-
pósio, o tema principal foi “A fisio-
patologia das cirurgias bariátricas”, 
tratando de tópicos como: “Modifi-
cações metabólicas induzidas pela 
cirurgia bariátrica” e “Cirurgia como 
alternativa ao DM2 independente do 
peso”. 

Apesar da abrangência de temas, 
todas as atividades científicas do 
CBEM 2012 tiveram algo em comum: 
com o objetivo de ampliar a visibili-
dade dos novos pesquisadores, to-
das as palestras foram precedidas 
por apresentações orais, relaciona-
das com a temática da atividade.

e-Posteres – Uma das maiores novi-
dades do CBEM 2012 foi o formato de 
exposição dos trabalhos científicos. 
Localizados numa área de convivên-
cia, com grande circulação de pesso-
as, os pôsteres foram exibidos, pela 
primeira vez no Congresso Brasilei-
ro, no formato digital, em televisões 
de LCD. De acordo com o Dr. Victor 
Gervásio, a ideia foi aprovada pelos 
participantes. Mais moderno, econô-
mico e sem o vai e vem de material. 
“O novo formato tornou o processo 
mais dinâmico, sem necessidade de 
papelada, tornando possível a exibi-
ção de 440 pôsteres”, conta.

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
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Eleições
Os Congressos Brasileiros são 

momentos em que acontecem as 
eleições para diversos cargos da 
SBEM. No primeiro dia, foram co-
locadas urnas no estande da SBEM 
para que os associados pudessem 
escolher seus dirigentes. Foram elei-
tos os presidentes de Departamen-
tos e a nova diretoria da SBEM Na-
cional. A diretoria da Nacional, que 
toma posse em março de 2013, será 
formada por: Nina Rosa Musolino 
(presidente), Victoria Borba (vice-
-presidente), Luiz Griz (primeiro se-
cretário), Alexandre Hohl (segundo 
secretário), Rosane Kupfer (primeira 
tesoureira) e Marise Lazaretti Casto 
(segunda tesoureira).

Além das eleições diretas, no 
Conselho Deliberativo foi escolhida 
- através de votação dos membros 
do Conselho Deliberativo - a cidade 
que sediará o Congresso Brasileiro 
em 2016: Salvador. No site da SBEM 
estarão disponíveis todos os nomes 
das diretorias dos presidentes de De-
partamento e também das Regionais 
(a votação ocorreu durante o mês de 
novembro).

Reuniões da SBEm – São várias reu-
niões que acontecem durante todo o 
período do evento. Departamentos 
e Comissões aproveitam a presença 

para fazer um balanço de atividades 
e planejar ações, como aconteceu 
com a Comissão de Comunicação 
Social, presidida pelo Dr. Ricardo 
Meirelles, que, ao mesmo tempo, 
acompanhava e definia a cobertura 
do congresso no site da SBEM, redes 
sociais e jornal diário.

Outro encontro, acompanhado 
pela reportagem, foi da Campanha 
dos Desreguladores Endócrinos. A 
SBD e a ABESO também se reuniram 
no Congresso.

Duas reuniões são consideradas 
as mais importantes. A primeira que 
acontece é do Conselho Deliberati-
vo (CD) e, em geral, um dia depois a 
Assembleia Geral. Várias decisões 
importantes são tomadas nesses 
encontros e também votações im-
portantes, como já mencionado 
acima. 

No CD, o presidente, Dr. Airton 
Golbert, fez um resumo das princi-
pais atividades do ano com menção 
à Oficina de Trabalho, em março de 
2012; 25 reuniões regulares da di-
retoria, sendo 22 online; presença 
da SBEM em eventos como o EBT, 
SINE, EBEP e EndoRecife; a realiza-
ção e o sucesso dos webmeetings ao 
longo do ano; ótimos resultados do 
programa ProEndócrino; a recente 
publicação do livro com as ques-
tões comentadas do TEEM; toda a 

revisão realizada na prova do TEEM 
e a criação de uma logomarca co-
memorativa pelos 40 anos da pro-
va; resultados da prova do CAAEP; 
a solução do problema relacionado 
com a assinatura das revistas inter-
nacionais no site da SBEM; envio de 
representantes às reuniões da AMB 
e do CFM; realização do Simpósio 
Internacional SBEM-SBD durante o 
Europeu de Diabetes; a visibilidade 
da SBEM na mídia de uma forma 
geral, com respostas rápidas e os 
resultados da SBEM como fonte de 
informação dos jornalistas; criação 
da Comissão dos Desreguladores 
Endócrinos; atividades da Semana 
Internacional de Tireoide e do Dia 
Mundial do Diabetes.

Vários assuntos estiveram em 
pauta, como a nova entidade Fela-
en (Federação Latino-Americana 
de Sociedades de Endocrinolgia); 
questões envolvendo o relaciona-
mento com a International Society 
of Endocrinologists ; e uma presta-
ção de contas na área financeira da 
SBEM.

Estande da SBEm – Mais uma vez, 
o estande da SBEM, bem localiza-
do dentro da Feira Expositora do 
Congresso, tornou-se um ponto de 
encontro entre os endocrinologis-
tas. Informações aos sócios e divul-
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gação de importantes atividades 
fizeram parte das atividades, entre 
eles o 31º Congresso Brasileiro, que 
acontecerá em Curitiba em 2014. A 
organização, que tem à frente Dr. 
Cesar Bogusweski, fez uma ampla 
divulgação, com distribuição de ma-
terial informativo, imagens no telão 
e a apresentação da logomarca que 
brinca com as letras do evento e da 
Endocrinologia. Uma integração en-
tre a atual diretoria, a presidência 
do Congresso e da presidente elei-
ta, Dra. Nina Musolino, mostra que 
o evento já tem tudo para bater mais 
recordes. 

Cobertura CBEm 2012 – A Comissão 
de Comunicação Social, em conjun-
to com a Comissão Organizadora 
do evento e as equipes de comuni-
cação, fez uma cobertura especial 
tanto para os sócios, quanto para o 
público e imprensa.

Durante o evento, foi distribuído 
aos participantes o Jornal do Con-
gresso. Foram quatro edições com 
as informações sobre o que acon-
tecia, como: flashes das palestras 
realizadas, eventos nos estandes, o 
clima na cidade de Goiânia e outras 
atividades. Além da versão impres-
sa, também foi publicada a versão 
digital do jornal, que pode ser en-
contrada no site da Sociedade. 
Desta forma, os participantes tam-

bém puderam acompanhar o que 
aconteceu depois da realização. Na 
versão digital, novidade lançada no 
congresso, foram incluídos vídeos 
com atividades e momentos do 
evento. 

No site da entidade, as notícias fo-
ram publicadas no SBEM Repórter, 
área para divulgação de notícias das 
principais coberturas de atividades 
científicas da Sociedade. Ele está lo-
calizado no menu vertical, dentro de 
Sala de Notícias.

Foram 14 matérias durante os 
quatro dias de evento, envolvendo 
algumas palestras, as cerimônias de 
abertura e encerramento, a Prova do 
TEEM e os Jornais do Congresso. 
Durante o evento, a visitação do site 
chegou a quase 10 mil páginas vis-
tas por dia. Foram cerca de 20 mil 
visitas entre os dias 7 e 10 de novem-
bro. Entre as dez principais páginas 
visitadas, sete delas foram assuntos 
relacionados ao CBEM.

No Facebook, a fan page da SBEM 
esteve bastante movimentada, mos-
trando o crescimento das redes so-
ciais e a interação do público com o 
evento.

Em comparação ao CBAEM de 
2011, realizado entre os dias 24 e 27 
de agosto, em São Paulo, as visitas 
do site, durante o período do CBEM, 
cresceram 100% e as visualizações 
de página, 70%.

As Redes Sociais – O uso das redes 
sociais já havia sido adotado no Con-
gresso Brasileiro, em Gramado, e no 
CBAEM, em São Paulo.O Facebook 
foi usado para compartilhamento de 
fotos em tempo real e vídeos dentro 
do evento. São cerca de 5.300 pesso-
as curtindo a página da SBEM no Fa-
cebook e mais de 50 fotos comparti-
lhadas. As notícias foram replicadas 
também no Twitter da entidade - @
endocrinologia, que atingiu mais o 
público leigo, enquanto o Facebook 
alcançava mais a classe médica. No 
Twitter, a conta da SBEM possui 
3.340 seguidores.

Apesar de apostar nos bons re-
sultados, o sucesso superou as ex-
pectativas da Comissão de Comuni-
cação Social.

Outras redes sociais também fo-
ram usadas durante a cobertura do 
CBEM 2012, como o YouTube. Ele é 
usado para compartilhar vídeos e, 
durante o evento, foram dez posta-
dos com a abertura e encerramen-
to do evento, palestras, a Prova do 
TEEM, depoimentos e as atividades 
que aconteceram no Centro de Con-
venções. 

Para divulgar as fotos, o Flickr 
também foi usado durante a cober-
tura. Foram publicadas cerca de 150 
fotos, divididas em álbuns durante 
os quatro dias, com mais de 1400 
visualizações.c
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F altando nove meses para o prin-
cipal evento da SBEM em 2013, 

os preparativos para a quinta edição 
do Congresso Brasileiro de Atuali-
zação em Endocrinologia e Metabo-
logia (CBAEM 2013) estão intensos. 
Presidido pelo Dr. Tadeu Fonseca, o 
congresso acontece entre 21 e 25 de 
agosto, em Natal, no Rio Grande do 
Norte.

A sede do CBAEM 2013 será o 
Centro de Convenções Natal, loca-
lizado dentro do Parque das Dunas, 
posicionado de frente para o mar e 
próximo a uma grande rede de ho-
téis, restaurantes, shoppings, entre 
outros atrativos. No total, o Centro 
de Convenções ocupa uma área de 
68 mil m², incluindo um estaciona-
mento com 7 mil m². 

A programação científica está 
sendo finalizada, mas, segundo o 
Dr. Tadeu Fonseca, os temas serão 
voltados principalmente para os es-
portes e os hormônios relacionados. 
De acordo com o Dr. Josivan Lima, 
membro da Comissão Científica local 
do V CBAEM, a organização montará 
a grade de acordo com sugestões de 
toda a Sociedade. “Vamos aproveitar 
as dicas, priorizando o conteúdo mais 
prático, para que o Congresso real-
mente traga novidades que possam 
ser utilizadas no dia a dia do endocri-
nologista clínico”, afirma. “Dr. Enrico 

CBAEm 2013: Atualização 
em Endocrinologia

Carmina (Universidade de Palermo) e 
Dra. Helena Teede (Monash Universi-
ty, Clayton, Australia) já confirmaram 
presença para participar da grade 
científica do CBAEM”, conta.

De acordo com o especialista, 
estão programados cursos, como 
o de Capacitação em Densitometria 
Óssea, realizado pela Associação 
Brasileira de Avaliação Óssea e Os-
teometabolismo (ABRASSO). Outro 
destaque fica por conta da realiza-
ção do Meeting International da So-
ciedade de Excesso de Andrógenos 
e de Síndrome de Ovários Policísti-
cos, marcado para os dias que ante-
cedem o evento. 

Segundo a organização, a sub-
missão de trabalhos científicos está 
aberta e deverá ser feita até o dia 20 
de maio. As inscrições se iniciam no 
dia 20 de dezembro e poderão ser 
feitas pelo site do evento: www.cba-
em2013.com.br. 

Além das atividades científicas, 
é no CBAEM que acontecem impor-
tantes atividades da SBEM, entre 
elas, reuniões (Conselho Delibera-
tivo, Assembleia Geral, etc) e prova 
para obtenção do TEEM . As progra-
mação dessas atividades ainda está 
sendo definida pela Diretoria, Depar-
tamentos e Comissões da Sociedade 
e será divulgada em breve nas próxi-
mas edições da Folha da SBEM. 

A última edição do CBAEM foi re-
alizada em São Paulo, paralelamente 
ao Congresso Paulista de Endocrino-
logia e Metabologia, entre os dias 24 
e 27 de agosto, no Centro de Conven-
ções Frei Caneca. Na ocasião, par-
ticiparam do evento cerca de 2500 
pessoas (2300 inscritos).

organização do CBAEm 2013
Presidente - Tadeu Alencar Fonseca

Comissão Cientifica:
•	 Josivan Gomes de Lima
•	 Andre Gustavo Pires de Sousa
•	 Lucia Helena Celho da Nobrega
•	 Maria de Fatima de Paiva Baracho
•	 Maria Lucia Coelho da Nobrega
•	 Neidmar da Mata
•	 Tânia Maria Negreiros Rosado 

Lopes
•	 Tereza Maria Figueiredo Campos 

Fontes

Comissão organizadora:
•	 Anna Karinna Pereira de Medeiros
•	 Eliane Vieira Sepulveda
•	 Giselle Ribeiro de Lima
•	 Gustavo Marcos de Medeiros
•	 Liana Simone A.A. Viana Oliveira
•	 Lidiane Moura e Silva
•	 Luana da Silva Gomes
•	 Luciana Teixeira de Góis
•	 Taísa Barreto de Araújo Macedo
•	 Vinícius Silva Costa

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
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O Snowmass Conference Cen-
ter, localizado em Aspen, no 

estado do Colorado (EUA), foi o es-
paço escolhido pela organização do 
49th Annual Clinical Diabetes & En-
docrinology 2013 para sediar o even-
to. O Congresso acontece entre os 
dias 19 e 23 de janeiro e será presidi-
do pela Dra. Susan Sherman.

A programação científica tem 
ênfase em educação médica e em 

Congresso em Aspen
informações para a melhoria do tra-
tamento de paciente com diabetes, 
obesidade e males ligados às disfun-
ções endócrinas. Além disso, have-
rá apresentações sobre o manejo de 
paciente com diabetes tipo 2, o uso 
de ultrassonografia no diagnóstico 
de doenças tireoidianas, avaliação 
por excesso de cortisol, uso de an-
drógenos em mulheres, discussão 
sobre descobertas recentes no trata-

D e 18 a 21 de março, a cidade de Harrogate, no condado de North 
Yorkshire, na Inglaterra, recebe o Society for Endocrinology BES 

2013. O Congresso traz, entre os destaques da programação científica, 
assuntos relacionados aos efeitos endócrinos do metabolismo do ferro 
e as doenças relacionadas ao excesso ou insuficiência da substância; 
controvérsias na gestão de doenças tireoidianas; novidades nas pes-
quisas ósseas; e tratamento hormonal em homens.

Como aconteceu na edição anterior, a organização vai disponibilizar 
aos congressistas a possibilidade de acessar informações do evento em 
seus dispositivos móveis, por meio de um aplicativo compatível com 
produtos Apple, Android e BlackBerry. Além de mostrar a programação 
científica e a lista de expositores, o aplicativo vai dar acesso às redes 
sociais para a troca de mensagens com outros participantes e acompa-
nhamento das postagens no Twitter do congresso (@soc_endo) . 

As inscrições online estão abertas com preços promocionais até o 
dia 11 de fevereiro, no site do evento (www.endocrinology.org). Após 
esta data, os valores sofrerão alteração. c

A capital de Santa Catarina, Flo-
rianópolis, será o local da edi-

ção número quinze do Latin Ameri-
can Thyroid Congress (LATS), entre 
os dias 20 e 23 de março. A presidên-
cia está a cargo da Dra. Márcia Netto 
de Campos da Silva. 

O período de submissão de tra-
balhos está encerrado e, segundo in-
formação oficiais, foram mais de 200 
artigos recebidos. A programação 
científica preliminar abordará assun-
tos como: a importância da ultrasso-
nografia no diagnóstico de doenças 
tireoidianas; as mudanças no geren-
ciamento e tratamento do câncer de 
tireoide; a relação entre gravidez e do-
enças na tireoide; e os avanços nos es-
tudos e regulação das funções tireoi-
dianas em vários tipos de pacientes.

As inscrições para o LATS 2013 
estão abertas e, de 18 de dezembro a 
24 de fevereiro de 2013, elas seguem 
os seguintes valores: R$ 900,00 para 
membros em dia do LATS; R$ 1.400,00 
para membros não regulares e não 
membros; R$ 700,00 para residentes 
para residentes e pós-graduandos; e 
R$ 600,00 para estudantes. c

E ntre os dias 15 e 18 de junho, 
a quarta cidade mais populosa 

do estado da Califórnia, São Francis-
co (EUA), recebe a 95º edição do The 
Endocrine Society’s Annual Meeting 
& Expo. A programação científica do 
evento está sendo finalizada e será 
disponibilizada, em breve, no site da 

mento do hiperparatireoidismo, cui-
dados com pacientes pós-cirurgia 
bariátrica, entre outros.

As inscrições online para o con-
gresso estão abertas e podem ser 
feitas no site da National Jewish 
Health. Na página, os interessados 
também encontram a programação 
científica completa, informações so-
bre hospedagem em hotéis da cida-
de e taxas de inscrição. c

BES 2013lAtS no 
Brasil

Endo 2013
Sociedade.

As inscrições estão abertas para 
os membros da Endocrine Society, e, 
no dia 3 de janeiro de 2013, começam 
os registros para os especialistas não 
membros. Os interessados na sub-
missão de trabalhos científicos po-
dem fazê-la até o dia 30 de janeiro. c
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C omo definiu o seu amigo Dr. Ri-
cardo Meirelles, Dr. Luiz César 

Póvoa foi um “grande homem, cria-
dor, fértil em ideias que floresceram 
e deram frutos”, um deles o Encontro 
Anual do IEDE. A paixão pelo even-
to era tão grande que, segundo ami-
gos, um de seus pedidos era que ele 
partisse durante um desses eventos. 
Segundo relato, ele vinha preparan-
do sua partida há algum tempo, de-
legando tarefas e organizando a vida 
pessoal.

Apesar de a saúde demonstrar que 
algo não ia bem, nunca deixou de ir ao 
IEDE, onde estava, pelo menos, duas 
vezes por semana, nem o seu queri-
do Flamengo. Nunca se deixou es-
morecer. No dia 15 de dezembro, em 
Búzios, após finalizar todos os seus 
compromissos e afazeres no Encon-
tro do IEDE, foi dormir. “Como era do 
seu feitio, partiu quando e como quis”, 
disse Dr. Amélio de Godoy-Matos.

Quando a notícia da morte do Dr. 
Póvoa se espalhou, membros da En-
docrinologia de todo o Brasil fizeram 
questão de enviar sua mensagem 
como forma de uma última home-
nagem. Veja, abaixo, algumas delas. 

Dr. Airton golbert – presidente da 
SBEM Nacional
“O Luiz César foi uma das mais proe-
minentes personalidades da medicina 
do Rio de Janeiro e da Endocrinologia 
Brasileira. Foi responsável direto por 
muito do que temos hoje, em termos 
de ensino e de idealização de eventos 
científicos que se tornaram tradicio-
nais em nosso meio – como o Encon-
tro do IEDE – cuja edição deste ano, 
justamente, coincidiu com a partida 
de nosso amigo. Luiz César se foi, mas 
suas marcas permanecem. Dentre 
elas, destaco, também, a realização de 
um dos seus ‘filhos prediletos’, como 

o Adeus ao Dr. Póvoa
ele gostava de chamar, o livro da His-
tória da Endocrinologia no Brasil.”

Dr. Ricardo meirelles – diretor do 
IEDE e presidente da Comissão de 
Comunicação Social da SBEM
“Minha gratidão a Luiz César não 
tem tamanho. Tive a oportunidade 
de trabalhar com ele no consultório 
e, durante toda a minha vida profis-
sional, no IEDE. Aprendi muito. Não 
só Endocrinologia, mas também 
experiência de vida. Nós nos faláva-
mos ao telefone quase diariamente. 
Seus conselhos farão falta.”

Dra. Nina musolino – presidente elei-
ta da SBEM (gestão 2013-1014)
“Dr. Póvoa foi um grande pilar da 
SBEM e sempre me incentivou no 
trabalho para a Sociedade. Deixará 
um importante legado para a En-
docrinologia brasileira e, para mim, 
pessoalmente, saudades de seu 
apoio carinhoso.”

Dra. Rosane Kupfer – membro da di-
retoria da SBEM Nacional
“Foi uma grande honra ter comparti-
lhado dos últimos momentos de vida 
do Luiz César. Poder retribuir nos anos 
de fragilidade com carinho tudo que 
ele fez por mim foi uma imensa opor-
tunidade. Sou grata não só por ter par-
tilhado do seu conhecimento, mas, so-
bretudo, pela sua consideração. Seu 
jeito carinhoso era único. Luiz César 
era exigente com seus comandados, 
pois zelava pela competência, mas ge-
neroso e humano, como eu presenciei 
em inúmeros momentos.”

Dra. laila Daibes Rachid
“Querido saudoso professor, a fami-
lia Daibes Rachid perde um amigo e 
companheiro. A nossa Medicina per-
de parte da sua história viva.” 

Dra. Carmen Assumpção
“Obrigada por ter cuidado e protegi-
do a ‘Famiglia IEDE.’

Dr. Victor gervasio
“Ficamos tristes com sua partida, 
mas o seu legado de cultura e per-
severança sempre será nosso guia e 
estímulo em nossas vidas.”

Dra. Ada lygia Pinto Ferreira
“Uma perda irreparável para a Me-
dicina Brasileira e para a Endocri-
nologia do Brasil. Querido amigo e 
mestre de tantos anos.”

Dr. Reginaldo Albuquerque
“Durante anos, convivi com o Póvoa 
no Conselho Nacional de Pesquisas. 
Eu, como superintendente da área de 
saúde; ele, como membro do Comi-
tê Assessor na análise dos projetos e 
bolsas de pesquisa. Foram os anos de 
ouro para a Endocrinologia brasileira.”

Dr. Amélio godoy matos
“Luiz César foi uma das mais bri-
lhantes inteligências que conheci. 
Foi uma figura humana plena, com 
paixões e sentimentos extremados. 
Quando resolveu nos deixar, estava 
cercado pelos amigos e ao lado da 
sua maravilhosa e dedicada com-
panheira Maiene. Como era do seu 
feitio, partiu quando e como quis.”

Dr. Cesar luiz Boguszewski 
“Saudades das palavras do amigo. 
Saudades dos ensinamentos do 
mestre. Ficamos mais pobres sem a 
sua presença. Ficaremos mais ricos 
se mantivermos seus exemplos de 
dedicação e amor à arte.” c

Todas as mensagens recebidas após o fe-
chamento desta edição estão publicadas no site 
da SBEM.
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Congresso de 
obesidade
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O XV Congresso Brasileiro de 
Obesidade e Síndrome Meta-

bólica já tem data e local definidos. 
O evento acontecerá nos dias 30 de 
maio a 1º de junho, em Curitiba (PR), 
e será presidido pela da Dra. Rosana 
Radominski, presidente da Associa-
ção Brasileira para o Estudo da Obe-
sidade e da Síndrome Metabólica 
(ABESO), entidade que integra um 
dos Departamentos Científicos da 
SBEM. 

As inscrições estão abertas e po-
dem ser feitas diretamente no site 
do evento. Os valores, até o dia 31 
de dezembro, são: R$420,00 para 
médicos sócios da ABESO, SBEM, 
SBD e SBCBM; R$530,00 para mé-
dicos não sócios; R$200,00 para 
nutricionistas, psicólogos, educa-
dores físicos e outros profissionais 
sócios; R$260,00 para nutricionis-
tas, psicólogos, educadores físicos 
e outros profissionais não sócios; e 
R$150,00 para estudantes. c

A conteceu, no dia 24 novem-
bro, no Hotel Itercity, em Flo-

rianópolis (SC), o VIII Encontro Ca-
tarinense de Neuroendocrinologia 
e Neurocirurgia. O evento foi presi-
dido pelo Dr. Fúlvio Clemo S. Tho-
mazelli e contou com o apoio do De-
partamento de Neuroendocrinolo-
gia da SBEM. 

Entre os temas debatidos estive-
ram: o espaço do tratamento clíni-
co; avaliação pré e pós-operatória; 
anestesia do paciente com tumor 
hipofisário; cirurgia endoscópica en-
donasal; tumores hipofisários com 
invasão da base do crânio; e radio-
cirurgia no tratamento dos tumores 
hipofisários. c

C erca de 130 pessoas partici-
param, entre os dias 7 e 8 de 

dezembro, do 3º Congresso Mineiro 
de Atualização em Endocrinologia 
e Metabologia. Presidido pela Dra. 
Jussara Vono Toniolo, o evento foi 
realizado na cidade de Pouso Alegre, 
no sul de Minas Gerais. 

De acordo com a organização, te-
mas como osteometabolismo; hipo-
gonadismo masculino; hipogonadis-
mo feminino (menopausa); doença 
da tireoide; diabetes tipo 2; doenças 
das adrenais; e hipófise estiveram na 
programação científica. c

E ntre os dias 14 e 16 de dezembro, a cidade de 
Búzios (RJ) recebeu mais uma vez os participan-

tes do já tradicional Encontro do IEDE. Organizado 
pela Assex, a 41ª edição foi presidida pelo Dr. Rodri-
go Moreira e teve como tema principal “Polêmicas 
Endocrinológicas”. 

Foi um evento onde a emoção foi forte, mistura-
da com a tristeza da perda do Dr. Luiz Cesar Póvoa. 
O comunicado do falecimento, feito pelo Dr. Ricardo 
Meirelles, diretor do IEDE, aconteceu no segundo dia 
do evento antes do início da programação. Como era 
desejo do Dr. Póvoa, a parte científica foi concluída até 
o último dia. c

O Centro de Convenções Frei Ca-
neca, em São Paulo, foi o local 

escolhido para sediar mais uma vez 
o Congresso Paulista de Endocrino-
logia e Metabologia (COPEM 2013). 
O evento acontecerá entre os dias 
16 e 18 de maio de 2013 e tem como 
presidente a Dra. Nina Musolino e o 
Dr. Alexandre A.L Jorge como presi-
dente da Comissão Científica. A es-
timativa é que 1.500 profissionais de 
saúde participem do evento.

De acordo com a Comissão Cien-
tífica, diversos convidados interna-
cionais já confirmaram a presença: 
Dr. Robert Gagel, Dr. Michael, Dr. 

Louis J. Guillette Jr, Dr. André La-
croix e Dra. Bernadette Biondi. Serão 
oferecidas três importantes premia-
ções: o prêmio SBEM-SP; o Prêmio 
Jovem Pesquisador SBEM-SP; e os 
Prêmios para os melhores trabalhos 
apresentados.

As inscrições estão abertas e po-
dem ser feitas diretamente no site do 
congresso. Até o dia 8 de março, os 
valores são: R$500,00 para sócios, 
R$660,00 para não sócios, R$275,00 
para estudantes, e R$275,00 para re-
sidentes e pós-graduandos. A pro-
gramação científica preliminar está 
disponível no site do evento. c

Encontro Catarinense Congresso 
mineiro

Encontro do iEDE 

CoPEm 2013
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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

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

Março 2013

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

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

Abril 2013

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

Maio 2013

Congresso Brasileiro Pediátrico de 
Endocrinologia e Metabologia - 10º 
COBRAPEM
 ▪ Data: 1 a 4 
 ▪ Local: Brasília, DF
 ▪ Informações: www.cobrapem2013.com.br

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

XV Congresso Brasileiro de Obesidade e 
Síndrome Metabolica
 ▪ Data: 30 de maio a 1º de junho
 ▪ Local: Curitiba, PR
 ▪ Informações: www.cbosm2013.com.br

Junho 2013

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

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

EndoRecife 2013
 ▪ Data: 27 a 29
 ▪ Local: Porto de Galinhas, PE
 ▪ Informações: www.endocrinologiape.com.br

Agosto 2013

8º Endosul
 ▪ Data: 1 a 3
 ▪ Local: Curitiba, PR
 ▪ Informações: www.sbempr.org.br

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

Setembro 2013

49th Annual Meeting of the European 
Association for the Study of Diabetes – 
EASD
 ▪ Data: 23 a 27
 ▪ Local: Barcelona, Espanha
 ▪ Informações: www.easd2013.com

Outubro 2013

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