RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 2009/2010 DA SBEM-DF
Diretoria:
Presidente: Neuton Dornelas Gomes
Vice-Presidente: Júlio Cezar Ferreira Júnior
Secretária-Executiva: Patrícia Braga de Sousa
Secretário-Executivo Adjunto: Sérgio Câmara Ravagnani
Tesoureiro: Alessandro Dorileo Paim
Tesoureiro-Adjunto: Amado Marques da Costa Júnior
Secretária: Senhora Luciana Silva de Jesus
A SBEM-DF, fundada em 26 de outubro de 1974, funciona em sede própria desde 08 de
dezembro de 2007. São 2 salas com confortáveis instalações e capacidade para acolher até 50
pessoas durante as aulas. Desta forma, desde a sua inauguração as atividades científicas são
realizadas em sua sede.Conta atualmente com 136 associados dos quais 83 possuem o TEEM.
Data: 03 de março de 2009
Horário: 20:00 h
Solenidade de posse da Diretoria da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional do DF, eleita para o biênio 2009/2010.
Data: 12 de maio de 2009, terça-feira, às 20horas
Síndrome dos Ovários Policísticos
1. Diagnóstico e tratamento –Guidelines - Dr. Carlos Portocarrero (Ginecologista especialista em
Reprodução Humana)
2. Repercussões metabólicas e cardiovasculares- Dra Cláudia Helena de Oliveira Gurgel
(Endocrinologista do HBDF)

Data: 11 de agosto de 2009 , terça-feira, às 20 horas
Pesquisas em Tireóide e Neuroendocrinologia em Brasília.
1. “Pré-requisitos para Mestrado e Doutorado” - Prof. Dr. Luiz Augusto Casulari (HUB-UnB)
2. Pesquisas em Tireóide e Neuroendocrinologia em Brasília- Dra. Monalisa Ferreira Azevedo HUB
Data: 18 e 19 de setembro de 2009.
Participação na Feira de Saúde organizada pela Associação Médica de Brasília no
Shopping Pátio Brasil. A SBEM-DF, que representa o Departamento de Endocrinologia e
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Metabologia da AMBr, montou um estande de orientação ao público sobre as principais patologias
de sua área de atuação e foi um dos estandes com maior visitação pública. Foram distribuídos
folders educativos, realizadas glicemias capilares e orientações por médicos especialistas que se
revezaram no atendimento durante todo o horário de funcionamento do shopping.
Data: 24 de setembro de 2009 , terça-feira, às 20horas
Tema: Diabetes e Insulinização
1. As indicações para o Sistema de Infusão Contínua de Insulina – Dr Leonardo G. Miranda
2. A insulinização na prática clínica diária: ambulatorial e hospitalar – Dra Hermelinda Cordeiro
Pedrosa.
26 de outubro de 2009
A SBEM-DF comemorou nesta data 35 anos de fundação e convidou seus associados para
apresentação de um concerto com a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional de Brasília.
05 de dezembro de 2009
Realização da 2ª Mostra Científica da SBEM-DF e do
2º Encontro dos Residentes de Endocrinologia e Metabologia e de Endocrinologia
Pediátrica do Distrito Federal
Tal evento visa a divulgação, localmente, das pesquisas realizadas pelos endocrinologistas
de nossa cidade em seus diversos locais de trabalho e que foram publicadas ou apresentadas em
congressos durante o ano. Com uma entusiástica aceitação por parte dos associados, este evento
já faz parte do calendário oficial das atividades da SBEM-DF e a sua terceira edição ocorrerá em
27 de novembro de 2010.
Na edição de 2009, realizada na sede da AMBr, que integra o Clube do Médico de Brasília,
foram expostos 32 pôsteres (em 2008 foram 20) e teve ainda um painel intitulado
Serviços de Endocrinologia e Metabologia no Distrito Federal – Produção científica local - O
que tem sido feito em nossa cidade? Com a participação de médicos e pesquisadores de todos
os serviços que contemplam a especialidade no Distrito Federal: Hospital de Base de Brasília,
Hospital Universitário de Brasília, Hospital Regional de Taguatinga, Universidade Católica de
Brasília além do Programa Doce Desafio da Faculdade de Educação Física da UnB (voltado para
pacientes diabéticos).
Os responsáveis diretos por estas Unidades de Saúde fizeram explanações e um resumo
de suas pesquisas e publicações e também houve apresentação de um trabalho de conclusão de
Residencia Médica em Endocrinologia e Metabologia.
A visita aos pôsteres, feita durante o café da manhã, foi intitulada “Café com ciência”, na
qual foram discutidos alguns pôsteres, escolhidos pela comissão organizadora, de forma também
de contemplar cada um dos Serviços participantes.
A seguir foi proferida palestra sobre “Os Caminhos para a pesquisa médica em Brasília:
os programas de pós-graduação strictu senso” pelo Prof Dr Francisco Neves – Faculdade de
Ciências da Saúde e Laboratório de Farmacologia Molecular – UnB).
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Também o Encontro com a Professora: Puberdade Precoce – diagnóstico, tratamento
e novas descobertas”cuja convidada foi a Profª Drª Ana Claudia Latronico – Unidade de
Endocrinologia – FMUSP).
O fechamento desta edição foi com almoço de confraternização de encerramento do ano
científico da SBEM-DF (Feijoada no Hotel Naoun).
08 de dezembro de 2009 (terça-feira) às 19:30h
Assembléia Geral Ordinária da SBEM-DF.
Em 2010 a SBEM-DF inciou suas atividades científicas em 08 de março, novamente de
volta a sua sede com o tema:
Preditores Clínicos do Ganho Estatural no Tratamento da Criança Pequena para a Idade
gestacional (PIG )”
1. Avaliação do peso e comprimento ao nascer com sobrepeso e obesidade na infância e
adolescência”- Dra Ana Cristina de Araújo Bezerra – HUB
2. Preditores clínicos do ganho estatural no tratamento da criança pequena para a idade
gestacional (PIG )”- Dra. Adriana Cláudia Furtado (HBDF).
Em 20, 21 e 22 de maio de 2010 a SBEM-DF organizou a 2a edição do Endo- CentroOeste, com a participação de 21 palestrantes regionais e 5 nacionais que propiciaram aos
participantes um evento de altíssimo nível científico.
Ressalte-se que a logomarca do evento passou a fazer parte de nossas divulgações por
representar a importância da Endocrinologia e Metabologia em todas as fases da vida (figura
abaixo).

Para o segundo semestre de 2010 estão previstas outras atividades científicas (sendo a
próxima sobre adrenais marcada para 14 de setembro além da 3 a Mostra Científica), campanha
para valorização dos honorários médicos junto aos Planos de Saúde e Seguradoras e, assim como
as demais Regionais, realização das eleições para a próxima Diretoria prevista para os primeiros
dias de outubro.
Brasília-DF, 20 de agosto de 2010.
Neuton Dornelas Gomes
Presidente da SBEM-DF
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