
n A programação do Congresso Bra-
sileiro de Atualização em Endocrino-
logia e Metabologia - CBAEM 2017 
- está finalizada assim como as ati-
vidades voltadas às Ligas Acadêmi-
cas. Vejam na reportagem especial 
dessa edição quais os temas, simpó-

sios e debates nos dias 16, 17, 18 e 
19 de agosto em Fortaleza. O evento 
tem a Dra. Cristina Façanha como 
presidente, Dr. Alexandre Hohl, na 
coordenação científica, e Dra. Vivian 
Ellinger à frente das Ligas Acadêmi-
cas (páginas 8 e 9)

Evento em Lisboa
n Brasil e Portugal fazem par-
ceria e realizam evento inter-
nacional em Lisboa. O Sim-
pósio Luso-Brasileiro 2017 foi 
realizado dentro da programa-
ção científica do 68º. Encontro 
Anual da SPEDM - Sociedade 
Portuguesa de Endocrinolo-
gia, Diabetes e Metabolismo 
(página 11).

Atividades pelo Brasil Mídias Sociais em 
Endocrinologia e   
Metabologia
n Com a primeira reportagem sobre 
as mídias sociais usadas na área de 
saúde, começa uma série especial 
para esclarecer o tema entre os espe-
cialistas (página 10).

n Congressos, encontros e simpó-
sios acontecem por todo o país. 
As atividade científicas organiza-
das pelos Departamentos e Regio-
nais da SBEM repercutem entre os  
endocrinologistas e acontecem em 

várias cidades. Acompanhem o que 
aconteceu e as programações em 
diversas reportagens, na coluna 
Flashes e também na agenda de 
eventos (Futuros Encontros).
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Anorexígenos 
Liberados

n Depois de muito tempo, deba-
tes, polêmicas e luta em diversas 
áreas, o Governo aprova Projeto 
que impede a Anvisa de proibir 
a venda dos anorexígenos no 
Brasil. Vejam o Posicionamento 
Oficial emitido e a repercussão 
na imprensa. 

Dr. Fábio Trujilho Dr. Alexandre HohlDra. Cristina Façanha
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O Engajamento durante a  
Semana Internacional da Tireoide

O trabalho integrado entre a 
Comissão de Campanhas da 

SBEM, presidida pela Dra. Erika Pa-
rente, e o Departamento de Tireoide, 
presidido pela Dra. Celia Nogueira, 
para a Semana Internacional da Ti-
reoide foi bem sucedido. A campa-
nha não foi organizada apenas no 
dia 25 (Dia Internacional da Tireoi-
de), mas sim durante a semana entre 
os dias 19 a 26 de maio.

O engajamento das Regionais da 
SBEM foi fundamental para divul-
gação das atividades. Foi formado 
um grupo no WhatsApp para faci-
litar a troca de informações, ima-
gens, ações e locais de onde foram 
realizados os eventos. Com isso, a 
publicação no site e mídias sociais 
da SBEM e do Departamento de Ti-
reoide se tornou constante.

A Dra. Erika Parente explicou que 
a Campanha deste ano teve como 
foco orientar sobre o diagnóstico 
de nódulo na tireoide. “Realizamos 
aulas educacionais para população 
e também para médicos clínicos 
gerais, que frequentemente se de-
param com o diagnóstico de nódulo 
de tireoide em seus pacientes”.

Foram distribuídos panfletos 
educativos, durante as ações que 
ocorreram do Amazonas ao Rio 
Grande do Sul. “Tivemos uma enor-
me adesão das diversas Regionais 
de todo o Brasil, em prol da educa-
ção de profissionais da saúde e da 
população em geral. É neste sentido 
que a SBEM caminha e pretende dar 
continuidade nas próximas campa-
nhas: focando no aprendizado para 
que todos possam cuidar melhor da 
saúde”, explicou Dra. Erika.

A Dra. Célia, que esteve à frente 

da Campanha, explica que foi im-
portante o trabalho informativo dos 
médicos, profissionais de saúde e 
alunos das faculdades de medici-
na. “Com certeza o público leigo foi 
atingido com palestras, entrevistas, 
divulgação nos jornais, revistas e 
redes sociais. Nós alcançamos o 
nosso objetivo de uma forma muito 
intensa”, comentou a presidente do 
Departamento de Tireoide.

Além disso, ela destacou a pre-
sença e o envolvimento de todas as 
Regionais nas atividades. “Foi uma 
satisfação muito grande realizar o 
Dia Internacional da Tireoide ao lado 
de um grupo unido. Todas se envol-
veram no tema e fizeram uma ação 
muito bem elaborada”. 

A Campanha contou com a par-
ticipação das seguintes Regionais: 
São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio 
Grande do Norte, Rio de Janeiro, Pa-
raíba, Sergipe, Paraná, Pará, Distrito 
Federal, Pernambuco, Maranhão, 
Piauí, Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul.  n

Dra. Erika Parente Dra. Célia Nogueira
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EDITORIAL

Prezados associados,

Tivemos um primeiro semestre bastante intenso e de muito trabalho, o 
que nos orgulha e motiva para que possamos continuar fazendo mais pela 
nossa SBEM.

Entre nossas realizações quero destacar o projeto Por Dentro da Tireoi-
de, que é um projeto da SBEM com o apoio da Abbott, que conta com a 
assessoria do Google e visa esclarecer dúvidas sobre tireoide para o público 
leigo, através de diversas ferramentas e mídias sociais. O objetivo principal 
deste projeto é fazer com que os diversos canais de comunicação da SBEM 
sejam reconhecidos por um grande público, como fonte de credibilidade 
em informações de saúde na internet.

Continuamos com nossos webmeetings, com formato mais prático e 
trabalhando assuntos de grande interesse do endocrinologista, entre eles, o 
que discutia o Papel do Iodo nas Tireoidopatias e outro sobre Ética e Defesa 
Profissional.

No mês de maio tivemos no Rio de Janeiro o ASA SBEM que é o nosso 
curso de Suplementação Alimentar e mais uma vez foi um sucesso.

Recentemente tivemos a aprovação e sanção da lei que libera a produ-
ção e comercialização dos anorexígenos catecolaminérgicos, que estavam 
proibidos desde 2011 por uma decisão da Anvisa, que não ouviu a nossa 
SBEM e a ABESO. Como previsto, essa notícia ocupou as principais matérias 
de saúde na imprensa e a SBEM, através de seus especialistas foram fontes 
de consultas  por diversos veículos de comunicação, onde tivemos a opor-
tunidade de mostrar nosso posicionamento e  divulgar nossa Sociedade.

Não posso deixar de convidá-los para o nosso CBAEM 2017, que acon-
tecerá em agosto na cidade de Fortaleza e contará com uma excelente pro-
gramação científica, já publicada no nosso site e, com certeza, também terá 
uma agradável programação social.

Trabalho e compromisso com os ideais da SBEM é o nosso foco.

Um forte abraço

Dr. Fábio Trujilho
Presidente SBEM- 2017-2018



Anorexígenos: Posicionamento Oficial 

D epois de muitos anos de luta, 
o tratamento da obesidade 

parece que terá novas perspectivas. 
A primeira noticia veio no dia 20 de 
junho, quando a Câmara dos Depu-
tados aprovou o Projeto de Lei que 
impede a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (AN VISA) de proibir 
a produção e comer cialização e ano-
rexígenos. Já em no dia 23, o projeto 
foi sancionado pelo presi dente em 
exercício, Rodrigo Maia.

Assim que a notícia circulou, ain-
da no dia 20, a SBEM redigiu um co-
municado ofi cial, enviado à impren-
sa e publicado no site da Nacional e 
nas mídias sociais. 

A repercussão, ainda na segunda -
-feira, foi grande, com repor tagens 
veiculadas nos principais jor nais, 
sites e rádios do país.  O texto foi 
apresentado, inclusi ve, no Bom Dia 
Brasil, com trechos em destaque. No 
fim da tarde do dia 23, a SBEM divul-
gou a decisão e manteve os associa-
dos informados através dos meios 

de comunicação da Sociedade.  
Veja o comunicado oficial envia-

do pela Sociedade após a aprovação 
do Projeto de Lei no dia 20 de junho, 
três dias antes da sanção. 

A SBEM se posicionou, 
oficialmente, sobre a 
liberação

 
Desde 2011, quando houve a 

proibição da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, da comerciali-
zação dos derivados de anfetamina 
e da sibutramina no Brasil, a SBEM 
se posicionou contrária à essa deci-
são. A aprovação do Projeto de Lei 
2431/11, hoje na Câmara dos Depu-
tados, da comercialização desses 
medicamentos é o reflexo da certeza 
que tínhamos desde o início. 

A fiscalização da comercialização 
desses remédios deve ser feita, mas 
é fundamental estar disponível no 
arsenal terapêutico dos médicos, 
que trabalham seriamente com obe-

sidade, a possibilidade da utilização 
dos derivados de anfetamina: mazin-
dol, femproporex e anfepramona. 

O uso racional desses medica-
mentos sempre foi defendido pela 
SBEM, e somos totalmente contrá-
rios ao uso desses medicamentos 
de maneira indiscriminada, como 
aconteceu no passado. Mas retirá-
-los do mercado nunca foi a solução 
para o problema. São substâncias 
antigas que têm um valor de comer-
cialização baixo e, por isso, podem 
ser utilizadas em pacientes na rede 
pública no tratamento da obesidade. 

Aguardamos agora a confirma-
ção da sanção pelo presidente Mi-
chel Temer para que isso realmente 
seja concretizado. A partir daí, tere-
mos um outro cenário, que é a volta 
da produção pelos laboratórios que 
deixaram de fabricar esses remédios.

 
Dr. Alexandre Hohl 
Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de 

Endocrinologia e Metabologia - SBEM n

Suplementação Alimentar na Prática Clínica
participantes interagiram 
com os palestrantes e tira-
ram dúvidas sobre uso de 
anabolizantes, suplementa-
ção, exercícios, performance 
de atletas e não atletas entre 
outros debates. 

Para o Dr. Trujilho a meta 
foi alcançada e a SBEM está 
satisfeita com o resultado. O 
Dr. Hohl avaliou o ASA como 
muito produtivo para todos 
os presentes. “Tivemos uma 
plateia muito participativa, 
com muitas dúvidas escla-
recidas, depois de 8h de 
debates”.n

C om uma proposta atu-
alizada a partir de ex-

periências anteriores, a di-
retoria da SBEM Nacional 
realizou em maio, o I Curso 
de Suplementação Alimen-
tar na Prática Clínica - ASA-
-SBEM. O presidente da 
SBEM, Dr. Fábio Trujilho, e 
o Dr. Alexandre Hohl, vice-
-presidente, foram os coor-
denadores.

A escolha do local já pen-
sou em alternativas práticas, 
pois o Hotel é integrado ao 
Aeroporto Santos Dumont. 
Durante todo o sábado os 

Dr. Fábio Trujilho e 
Dr. Alexandre Hohl

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

4

n
o
 1

14
 -

 ju
lh

o
 d

e 
20

17



5

Anuidade: Prazo Vencido

E stá encerrado o prazo para pa-
gamento da anuidade de 2017. 

Para aqueles que perderam a data 
(31 de maio), o procedimento para 
regularizar é simples: é necessário 
que o sócio entre na área científica 
e após se logar, será redirecionado 
para área de pagamento. O sistema 
gera o valor atualizado, automatica-
mente, que pode ser pago com bo-
leto bancário ou cartões de crédito 
ou débito.

O próprio sistema envia o aviso 
para a SBEM Nacional que irá liberar 
o acesso e regularizar a situação do 
associado. Não há necessidade de 
enviar email à entidade informando. 

Webmeetings

A mudança do estilo do Web-
meeting - agora em formato 

de colóquio - está agradando aos as-
sociados. O número de acessos tem 
crescido, com média de 250 partici-
pantes. Os últimos realizados foram 
em maio e junho. 

Em maio, o debate online abor-
dou o iodo e a situação atual no Bra-
sil, além de mitos e verdades sobre 
o tema. As doutoras Patrícia de Fá-
tima Teixeira e Rosalinda Camargo 
foram as responsáveis, com a co-
ordenação do presidente da SBEM, 
Dr. Fábio Trujilho. Já em junho, os 
doutores Itairan Terres e João Mo-
desto abordam o tema “Ética em 

Endocrinologia e Metabologia.
Para aqueles que não puderam 

assistir ao Webmeeting no dia, a 
aula está disponível na Área Cientí-
fica do site da SBEM Nacional. Vale 
lembrar que não é possível enviar 
mais perguntas após o encerramen-
to do evento online.

Choosing Wisely

F oi divulgado o resultado da ini-
ciativa Choosing Wisely® do 

Departamento de Tireoide da SBEM 
e da Choosing Wisely Brasil. A ini-
ciativa visa avançar o diálogo entre 
médicos e pacientes com objetivo de 
evitar exames, tratamentos e proce-
dimentos que podem prejudicar os 
pacientes mais do que ajudar. 

A lista de recomendações está 
publicada nos sites da SBEM Nacio-
nal e do Departamento e os coor-
denadores foram o Dr. José Miguel 
Dora e a Profa. Ana Luiza Maia. A 
Task Force foi composta 100% por 
membros da Sociedade, represen-
tando diversos Estados/Instituições.

Ação Global

N o último final de semana do 
mês de maio foi realizada mais 

uma edição da Ação Global, uma ini-
ciativa da Rede Globo, com o Sebrae, 
que contou com a participação de di-
versas Regionais da SBEM. A progra-
mação incluiu, além de outras orien-
tações, informações sobre a tireoide, 
usando o tema 2017 da Semana Inter-
nacional da Tireoide. As fotos estão 
disponíveis no site da SBEM.

De acordo com a Dra. Erika Pa-
rente, presidente da Comissão de 
Campanhas da SBEM, este tipo de 
iniciativa é essencial para o público. 
“A Ação Global é uma atividade im-
portante, pois além de ser um meio 
de orientar a sociedade sobre os 

riscos de algumas doenças como 
obesidade, problemas na tireoide, 
diabetes, entre outros, ajuda a en-
caminhar as pessoas para o devido 
atendimento”, comentou.

CAAEP: Gabarito 
Divulgado

E stá disponível, no site da SBEM 
Nacional, o gabarito das pro-

vas para obtenção do Certificado de 
Área de Atuação em Endocrinologia 
Pediátrica (CAAEP).

As provas aconteceram nos dias 
30 e 31 de maio, no Rio de Janeiro, 
durante o 12º Congresso Brasileiro 
Pediátrico de Endocrinologia e Me-
tabologia (COBRAPEM), no Hotel 
Windsor Barra.

Presença da SBEM na 
Imprensa 

 

A notícia sobre a decisão da Câ-
mara dos Deputados relacio-

nada aos anorexígenos ocupou as 
principais reportagens de saúde da 
imprensa brasileira. Os especialis-
tas da SBEM foram fonte de con-
sulta para comentar sobre o tema 
em diversos veículos, como o G1, 
Folha de São Paulo, Bom Dia Bra-
sil, Rádio CBN, UOL, entre outros. O 
posicionamento oficial da entidade 
e as matérias veiculadas você pode 
encontrar no site da Sociedade, na 
área SBEM na Mídia.
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12ª COBRAPEM no Rio de Janeiro
F oi realizado, no Windsor Barra 

Hotel, no Rio de Janeiro, o 12° 
Congresso Brasileiro de Endocri-
nologia Pediátrica (COBRAPEM). O 
evento, que aconteceu entre os dias 
31 de maio e 3 de junho, foi promo-
vido pela Sociedade Brasileira de 
Pediatria, com a parceria da SBEM, 
através do Departamento de Endo-
crinologia Pediátrica. O Dr. Paulo 
Solberg presidiu o evento.

Mais de mil especialistas de todo 
o país participaram do COBRAPEM. 
Segundo os organizadores, esse nú-
mero é 15% maior do que o registra-
do na última edição em 2015. Entre os 
temas colocados em debate estive-
ram: suplementos nutricionais para 
adolescentes desportistas, triagem 
neonatal, diabetes, entre outros.

As novidades desta edição do con-
gresso foram as sessões “Conversa 
de Corredor” e “Tirando dúvidas”. O 
presidente do evento destacou que a 
inclusão desses debates teve como 
objetivo buscar uma interação entre 
os palestrantes e os congressistas. 

Além do Dr. Paulo, outros mem-

bros da SBEM marcaram presença 
na 12ª edição do COBRAPEM. Do De-
partamento de Endocrinologia Pedi-
átrica da SBEM estiveram presentes 
a presidente Dra. Julienne Carvalho 
(presidente do Departamento) e 
a Dra. Marília Martins Guimarães, 
membro da diretoria. 

Participaram das Comissões do 
evento: Dra. Kassie Regina Neves 
(Comissões Nacional e Social); Dra. 
Lena Stilianidi Garcia, Dr. Luiz Clau-
dio Gonçalves de Castro, Dra. Rena-
ta Machado Pinto e Dr. Ricardo Fer-
nando Arrais (Comissão Nacional); 
Dra. Isabel Rey Madeira (Comissão 
Organizadora e Comitê Científico Lo-
cal); Dra. Maria Alice Bordallo e Dr. 
Silvio Voscaboinik (Comissão Cien-
tífica Local). nDr. Paulo Solberg, presidente do evento

Prêmio SBEM-SP no COPEM
O Dr. Marcello Delano Bronstein, 

editor da Revista Archives of 
Endocrinology and Metabolism 
(AE&M) e membro da Comissão de 
Comunicação Social da SBEM, foi o 
especialista contemplado este ano 
com o Prêmio SBEM-SP Sênior. Essa 
premiação foi um dos destaques do 
Congresso Paulista de Endocrino-
logia e Metabologia (COPEM), que 
aconteceu entre os dias 25 e 27 de 
maio.

O prêmio é entregue desde a pri-
meira edição do COPEM, em 1994.  
Ele é destinado aos especialistas que 
tiveram atuação relevante nas áreas 
acadêmica e clínica da Endocrinolo-
gia e Metabologia, bem como parti-
cipação societária ao longo de sua 
vida profissional.

A apresentação e homenagem fo-
ram feitas pelo Dr. Julio Abucham, 
que relatou, de forma bem humorada 
e criativa, a carreira do Dr. Marcello,  

abrangendo vários aspectos de sua 
vida profissional e pessoal. “Após a 
abertura fiz uma apresentação inti-
tulada ‘Maestros e Spallas no Con-
certo Endócrino .̀ Enumerei minhas 
principais publicações, que acredito 
terem contribuído para a fisiopato-
logia, diagnóstico e tratamento dos 
tumores hipofisários, citando os 

respectivos colaboradores, na sua 
maioria pós-graduandos. Apresen-
tei em seguida palestra audiovisual 
sobre ‘Gigantismo e Acromegalia na 
Música’, discorrendo sobre gigantes 
mitológicos e históricos, permeando 
com músicas alusivas aos persona-
gens”, contou o Dr. Marcello

O endocrinologista agradeceu 
aos  organizadores do evento e co-
mentou que foi uma honra ser con-
templado com esse prêmio. “Essa 
premiação representa o reconheci-
mento da minha trajetória profissio-
nal pelos meus colegas de profissão 
e especialidade. Volto a agradecer, 
de coração, às Comissões Científica 
e Organizadora do XII COPEM, re-
presentadas pelos seus presidentes 
Dra. Marise Lazaretti Castro e Dr. 
José Augusto Sgarbi, pela lembran-
ça do meu nome, bem como ao Dr. 
Julio Abucham pela perspicaz e afe-
tiva introdução.” n

Dr. Marcello Bronstein
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Atualização em Metabolismo Ósseo

A próxima edição do Cur- 
so de Imersão em Meta- 

bolismo Ósseo (CIMO) será 
realizada em setembro, em 
São Paulo, nos dias 29 e 30, no 
Hotel Bourbon Convention 
Ibirapuera. O evento é pro-
movido pelo Departamento de 
Metabolismo Ósseo da SBEM, que 
tem como presidente Dra. Carolina 
Aguiar Moreira.

Dra. Carolina explicou que o cur-
so tem como objetivo revisar as prin-
cipais doenças e atualizar as novas 
condutas e tratamento na área. A 
expectativa é que mais de 300 só-
cios da SBEM participem das aulas. 
“O programa foi feito especialmen-
te para o endocrinologista que de-
seja aprofundar-se na área. Contará 
com a presença de professores e 

pesquisadores, que possuem vasta 
experiência no atendimento aos pa-
cientes com doenças osteometabó-
licas e integram um grupo seleto de 
endocrinologistas especialistas em 
metabolismo ósseo.”

Temas como osteoporose no 
homem, no paciente diabético e na 
mulher na pré-menopausa são al-
guns dos assuntos em destaque. A 
programação científica preliminar 
pode ser conferida no site do CIMO. 

Dra. Carolina informou que é um 
curso básico, mas com aulas bem 

específicas. Abordaremos 
a fisiologia e todas as doen-
ças ósseo metabólicas, in-
clusive as mais raras. Apre-
sentaremos também temas 
para debates e discussões 
de casos clínicos.”

A médica contou que na última 
edição do Curso, presidida pelo Dr. 
Sergio Maeda, a procura foi muito 
grande. Segundo ela, o fato de mui-
tos serviços no Brasil não possuírem 
ambulatório específico de metabo-
lismo ósseo contribui para a deman-
da ser significativa.

As inscrições podem ser feitas no 
site do curso (www.cimosbem.com.
br), as aulas têm início no primeiro 
dia às 14h. Já no segundo, começam 
às 7h30. As atividades são encerra-
das às 18h nos dois dias. n

Congresso de Obesidade: Temas Amplos e Atuais
R ealizado entre os dias 20 e 22 

de abril, o 17° Congresso Brasi-
leiro de Obesidade e Síndrome Me-
tabólica contou com cerca de  1.300 
participantes. A atual edição acon-
teceu no Centro de Convenções de 
Pernambuco. Segundo avaliação do 
Dr. Fábio Moura, presidente do Con-
gresso e da SBEM-PE, o resultado 
foi bastante positivo. O evento foi 
promovido pela Associação Brasi-
leira para o Estudo da Obesidade e 
da Síndrome Metabólica (ABESO), 
que é o Departamento de Obesida-
de da SBEM.

Dr. Fábio destacou que o objetivo 
foi alcançado e enfatizou que o Con-
gresso promoveu grandes debates, 
interações e troca de ideias entre os 
profissionais que tratam a doença. 
“Procuramos montar uma progra-
mação científica realmente ampla. 

Temas como tratamento farmaco-
lógico, dietas, o papel da cirurgia 
bariátrica, entre outros assuntos, 
foram abordados durante a edição 
de 2017.”

O endocrinologista mencionou a 

participação da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Bariátrica e Metabólica 
(SBCBM) e de profissionais brasilei-
ros e estrangeiros. Dr. Fábio desta-
cou alguns nomes como: o presiden-
te e o vice-presidente da SBEM, Dr. 
Fábio Trujillho e Dr. Alexandre Hohl, 
além dos doutores Walmir Coutinho, 
Marcio Mancini (membro da direto-
ria da SBEM Nacional), Bruno Ge-
loneze, Mario Saad, Amélio Godoy, 
Luc Van Gaal (Universidade da Antu-
érpia, na Bélgica) e Michael Jensen 
(Mayo Clinic /EUA).

O associado que participou do 
evento e ainda não realizou a emis-
são do seu Certificado Digital, pode 
fazê-lo no site www.obesidade2017.
com.br. Eles podem ser impressos e 
baixados em PDF até o dia 30 de ou-
tubro. Os pôsteres digitais também 
estão disponíveis no site. n

Dr. Fábio Moura, presidente do evento
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8REPORTAGEM

CBAEM 2017: Ajustes Finais
das equipes que estarão prepara-
das para receber os participantes”, 
lembra a presidente. 

O Dr. Fábio Trujilho, presidente 
da SBEM Nacional, enfatiza que é a 
atividade mais importante do ano na 
entidade. “Estaremos juntos do dia 
16 a 19 de agosto para realizarmos 
um grande Congresso. O CBAEM é o 
principal evento da nossa SBEM em 
2017 e está sendo cuidadosamente 
preparado pela Comissão Executi-
va, presidida pela Dra. Cristina Fa-
çanha, que junto com a Comissão 
Científica Nacional, presidida pelo 
Dr. Alexandre Hohl, está trabalhan-

A data do Congresso Brasileiro 
de Atualização em Endocrino-

logia e Metabologia (CBAEM) está 
se aproximando e os organizadores 
se empenham nos ajustes finais. 
Por isso, a presidente do evento, 
Dra. Cristina Façanha (SBEM Regio-
nal Ceará), lembra que é importante 
se preparar e se programar o quan-
to antes. 

Resta uma data com valor dife-
renciado para inscrições no CBAEM, 
vencendo no dia 4 de agosto. Depois 
deste prazo, só no local. “Fazer um 
planejamento antecipado auxilia, 
também, a preparação da logística 

Dr. Fábio Trujilho

do para promover uma programa-
ção científica de excelência”.

GRADE CIENTÍFICA

A coordenação da programação 
é feita pelo Dr. Alexandre Hohl, por 
meio de um trabalho em conjunto 
com a Comissão Local e os Departa-
mentos Científicos. 

Ele explica que as apresenta-
ções começam no dia 16 de agosto 
e o primeiro dia será focado em um 
Workshop de Suplementação Ali-
mentar e Esporte. “Esse tema vem 
ganhando força nos últimos anos e 

Dr. Alexandre HohlDra. Cristina Façanha
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teremos uma manhã inteira dedica-
da ao assunto”.

No mesmo dia, foram incluídas 
as sessões “Como eu trato”, sempre 
tendo dois palestrantes trabalhando 
juntos, falando sobre 15 temas da 
prática clínica, em diferentes salas 
e horários, para atender demandas 
que cada endocrinologista tem em 
seu consultório no dia a dia. “A par-
tir daí teremos três dias com uma 
programação intensa sob o ponto 
de vista científico, nos dias 17,18 e 
19 de agosto”.

Nas manhãs dos dias 17 e 18 os 
congressistas poderão participar 
das sessões “Hot Topics”. O Dr. 
Hohl explicou que elas têm como 
característica o debate de forma 
rápida e pontual. “Cada palestrante 
terá 10 minutos para falar de um 
tópico específico. Esse formato 
tem sido cada vez mais usado em 
congressos internacionais, tanto na 
área da Endocrinologia e Metabolo-
gia como em outras especialidades 
médicas. Tende a ser muito provei-
toso”. 

A proposta da grade é tentar co-
brir os principais temas da Endocri-
nologia e Metabologia para que o 
congressista, que se deslocar até 
Fortaleza, tenha a possibilidade de 
discutir com os principais professo-
res da especialidade no Brasil. 

Outra sessão importante é a cha-
mada Endocrinologia e Metabolo-
gia: Ciência e Ética. Serão debates 
de curta duração, com dois temas 
finalizados por um membro da Co-
missão de Ética da SBEM. Em 10 mi-
nutos o representante da Comissão 
abordará sobre o que foi discutido. 
Trata-se de uma iniciativa para inse-
rir a ética, com força, dentro da gra-
de científica do CBAEM. 

A Comissão Científica Nacional 

trabalhou em conjunto com os De-
partamentos e Comissão Científica 
Local para tentar abranger, da forma 
mais ampla, os temas considerados 
importantes, tanto do ponto de vista 
de prevalência de doenças quanto de 
atualidades, temas polêmicos e que 
podem ser úteis para os congressis-
tas. “Estamos convictos que a pro-
gramação científica será o ponto alto 
do Congresso”, enfatizou o presiden-
te da Comissão Científica da SBEM. 

Na agenda de atividades admi-
nistrativas estão as duas reuniões 
oficiais da SBEM. No dia 17, à tarde, 
haverá o Conselho Deliberativo da 
SBEM e no dia 18 a Assembleia Ge-
ral, também no período vespertino. 

FÓRUM DAS LIGAS 
ACADÊMICAS

Um espaço importante foi dado 
para o Fórum das Ligas Acadêmicas 
de Endocrinologia, marcada para o 
dia 19 de agosto, das 8h às 12h. A 
atividade terá conferências, discus-
sões de casos clínicos e o Prêmio SI-
CRED (Sistema de Crédito Coopera-
tivo) de apoio a projetos de extensão 
universitária.

A Dra. Vivian Ellinger, que é a 
presidente da Comissão das Ligas 
da SBEM e coordenadora do Fórum, 
destacou alguns pontos sobre o tra-
balho no Congresso.
Folha da SBEM: Qual a importância das 

Ligas Acadêmicas dentro da SBEM?
 
Dra. Vivian Ellinger: Estamos desde o ano 
passado trabalhando intensamente, 
procurando as Regionais da Socieda-
de para cadastrar as Ligas nas várias 
universidades e faculdades de me-
dicina. Atualmente estamos com 57 
Ligas cadastradas. Esse é um movi-
mento que vem crescendo bastante, 
não só na nossa Sociedade como em 
várias outras especialidades.
 
Folha da SBEM: O trabalho no Congres-
so da SBEM é uma ferramenta de 
aproximação com as Ligas?
 
Dra. Vivian Ellinger: Com certeza. A 
Dra. Cristina Façanha, presidente 
do CBAEM, idealizou para o evento 
uma área de exposição destinada às 
Ligas Acadêmicas. Além do espaço 
foi criado um prêmio para o melhor 
trabalho nesta categoria, que é o 
Prêmio SICRED.
 
Folha da SBEM: Como foi definida a 
grade de programação?
 
Dra. Vivian Ellinger: O Fórum contará 
com uma conferência sobre Diabe-
tes, Obesidade e Doença Metabó-
lica; e discussão de casos clínicos 
sobre distúrbios do crescimento e 
desenvolvimento puberal, diabetes 
tipo 1, doenças tireoides e osteome-
tabólicas. Uma conferência, com o 
Dr. Ricardo Meirelles, a respeito do 
futuro da nova geração dos endocri-
nologistas fecha o programa, segui-
do da entrega do Prêmio SICREDI.
 

É uma sessão inteiramente nova 
e voltada, principalmente, para es-
sas Ligas. Haverá também inscrição 
para quem tiver o interesse em par-
ticipar apenas deste Fórum. n

Dra Vivian Ellinger
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F acebook, Twitter, Linkedin, You-
tube, SoundCloud, Instagram 

etc. Diversos canais de mídias so-
ciais, que eram espaços mais dis-
tantes de entidades médicas e pro-
fissionais de saúde, estão ocupando 
não só o dia a dia dos especialistas, 
mas também a grade de programa-
ção científica dos eventos. 

No Brasil, um dos países que mais 
interage nas redes, a proposta não é 
tão nova, pois já no CBEM 2016 e na 
Oficina de Trabalho em 2016, o tema 
foi levado para debate, dentro da 
programação, nas duas atividades. 

Entre as particularidades obser-
vadas - se comparado o compor-
tamento do brasileiro e do ameri-
cano, por exemplo - está a escolha 
de determinadas mídias. Enquanto 
no Brasil, os profissionais de saúde 
têm preferência pelo Facebook, nos 
Estados Unidos o Twitter lidera as 
pesquisas. 

Na SBEM, a conta do Twitter –  
@endocrinologia (www.twitter.
com/endocrinologia) foi criada em 
2009 e no Facebook, a Fanpage foi 

Mídias Sociais em Endocrinologia e Metabologia
criada em 2011 - www.facebook.
com/sbemnacional).

Em vista do interesse e do aumen-
to da interação na área, os meios de 
comunicação da SBEM começam 
uma série de reportagens para dar 
dicas e esclarecer várias questões, 
que serão  publicadas na Folha da 
SBEM e no site da Nacional - www.
endocrino.org.br.

Na Programação 
Científica

Que a questão vem sendo levan-
tada não é novidade, mas entrar 
na grade científica de eventos no 
exterior, sim. O Congresso anual 
da Endocrine Society - 99th Annual 
Meeting & Expo - incluiu três apre-
sentações sobre como os médicos 
podem usar a ferramenta para ala-
vancar a carreira. O material do sim-
pósio foi enviado à redação da Folha 
da SBEM, através de uma parceria, 
com a equipe de jornalismo da En-
docrine Society. 

A Dra. Joy Wu fez duas apresen-

tações das três palestras, realizadas 
durante o evento, onde a especia-
lista destaca alguns pontos básicos 
sobre o uso das mídias sociais. Em 
um dos slides, o twitter da SBEM - @
endocrinologia - aparece como Top 
Influence em duas áreas - tweets e 
impressões (que são textos lidos).

Entre algumas sugestões, que 
podem ser adotadas em diversas 
mídias, dadas pela Dra. Joy estão:

• Não feche suas postagens.
• Revise seu texto antes de publicar.
• Lembre que o Twitter é público.
• Construir um networking digital, 

seguindo universidades e gran-
des mentores, por exemplo. 

• Se tornar uma fonte confiável de 
informação.

• Em algumas redes, como Twitter 
e Linkedin, opte apenas pelo perfil 
profissional. 

Ainda existem muitas dicas e ob-
servações nas mais diversas mídias 
digitais que serão detalhadas ao lon-
go da série de reportagens. n
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Acromegalia 

N o fim de abril, os doutores 
Monica Gadelha, Cesar Bo-

guszewski e Marcello Bronstein 
participaram e proferiram palestras 
no 11th Acromegaly Consensus Con-
ference. O evento foi realizado em 
Nice, na França. c

A SBEM e a Sociedade Portu-
guesa de Endocrinologia, Dia-

betes e Metabolismo (SPEDM) rea-
lizaram o primeiro simpósio inter-
nacional, em Lisboa, dentro da pro-
gramação científica do 68º Encontro 
Anual da SPEDM. 

“Foi uma ação científica entre os 
dois países com excelente resulta-
do em Portugal. Agradecemos muito 
aos palestrantes, os doutores Clau-
dio Kater e Margaret Boguszewski”, 
explicou o Dr. Alexandre Hohl, vice-
-presidente da SBEM Nacional. Ele e 
o presidente da SBEM, Dr. Fábio Tru-
jilho coordenaram as atividades. A 
repercussão foi muito positiva, com 
a participação do Dr. Trujilho em en-
trevistas, realizadas por jornalistas 
especializados no país. 

Foi um evento pré-congresso 
do ECE – European Congress of En-
docrinology – e o Dr Claudio Kater 
apresentou o tema Avaliação do Pa-
ciente com Massa Adrenal. “Abor-
dei alguns aspectos mais atuais da 
identificação e conduta de nódulos 
adrenais, descobertos incidental-
mente; como avaliar a possibilidade 
de malignidade; e como investigar 
as síndromes subclínicas, principal-
mente o hipercortisolismo subclíni-
co (HSC)”, explicou o Dr. Kater. 

Foram apresentamos dados re-
centes, identificando uma nova 
forma de HSC - o HSC cíclico -, que 
possibilita incluir até 30% de pacien-
tes antes diagnosticados com ANF, 
como HSC. “Mostramos, também, 
que o ANF não é tão ‘quiescente’ 
como parece, e como categorizam 
algumas Diretrizes sobre Inciden-
tomas Adrenais, notadamente a 
recém-publicada Guideline da Eu-
ropean Society of Endocrinology. 
Numa percentagem grande de ca-
sos, que também chega aos 30%, 
os ANF mostram-se secretores de 

Evento Luso-Brasileiro em Lisboa

outros esteroides adrenais quando 
avaliados através de um perfil es-
tendido de esteroides, determina-
dos por cromatografia líquida se-
guida de espectrometria de massa. 
Todas essas alterações da dinâmica 

de secreção do cortisol e de outros 
esteroides (corticosterona, DOC, 11 
e 21-deoxicortisol, etc) parecem es-
tar envolvidos em alterações meta-
bólicas marcantes (obesidade, dia-
betes, hipertensão, dislipidemia). 
Isso resulta em risco e mortalidade 
cardiovascular aumentados nesses 
pacientes, favorecendo a indicação 
de remoção cirúrgica em casos sele-
cionados”, detalhou o Dr. Kater.

A Dra. Margarete enfatizou a cor-
dialidade e gentileza dos colegas lu-
sitanos. “Foram duas apresentações 
de colegas portugueses e duas de  
brasileiros. A sala ficou cheia o tem-
po todo, com perguntas ao final. Foi 
uma experiência muito agradável”. 

A endocrinologista abordou o uso 
do hormônio de crescimento no tra-
tamento da baixa estatura, incluindo 
genética e prática clínica. “Após um 
breve histórico sobre o uso e sobre 
as causas de baixa estatura, foquei 
no que as evoluções na área de far-
macogenômica podem auxiliar no 
tratamento da baixa estatura. Ao 
final, perguntas e comentários que 
foram desde o uso das curvas de 
crescimento da Organização Mun-
dial de Saúde, hoje utilizadas mun-
dialmente, até as diferenças entre 
os dois países nas políticas públicas 
sobre o tratamento com hormônio 
de crescimento. Foi uma discussão 
bastante agradável”. c

Dra. Margaret Boguszewski, Dr. Claudio 
Kater, Dr. Fábio Trujilho e Dr. Alexandre Hohl

Confraternização dos brasileiros e portugueses
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Homenagens no Encontro Gaúcho

A cidade de Bento Gonçalves/
RS recebeu, nos dias 26 e 27 

de maio, o V Encontro Gaúcho de En-
docrinologia e Metabologia e o XX 
Encontro Gaúcho de Diabetes, no 
Dallonder Grande Hotel. O evento 
foi marcado pelas homenagens ao 
Dr. Jorge Luiz Gross e a Dra. Mirela 
Jobim Azevedo, vítimas de um aci-
dente de carro em meados de maio. 
O Encontro, presidido pelo Dr. Tiago 
Schuch, contou com 263 inscritos. 

A conferência “Insulinas: pas-
sado, presente e futuro” deu lugar 
a uma das muitas homenagens aos 
especialistas. Dr. Gross era um dos 
convidados do Encontro.

O Dr. Tiago destacou que um 
dos pontos altos da atualização foi 
a sessão simultânea em três ciclos 
de quatro Workshops, similar ao en-
contro com o professor, sobre ima-
gem em endocrinologia abordando 
tireoide, adrenal, hipófise e osso.

Segundo o especialista, o Encon-
tro Gaúcho buscou focar em aspec-
tos práticos da Endocrinologia Clí-
nica, apresentados no formato de 
simpósios e mesas redondas sobre 
todas as grandes áreas. O médico 
explicou que foram apresentações 

objetivas, de alto nível científico 
com até 15 ou 20 minutos de dura-
ção. “Estiveram em pauta: a discus-
são sobre o rastreamento de doen-
ça cardiovascular e retinopatia em 
diabéticos, o diagnóstico e manejo 
das disfunções tireoidianas. Outros 
hot-topics de destaques: o vício em 
refrigerantes, o papel dos adoçantes 
na gêneses da obesidade e Síndro-
me Metabólica e a desintensificação 
do tratamento nos carcinomas dife-
renciados da tireoide.”

O associado que participou do 
Encontro pode imprimir o certifica-
do no site do evento (www.sbemrs.
com.br/vencontro/). n

Atualização em 
Santa Catarina 

D e 30 de junho a 1 de julho 
está programada mais 

uma edição do Congresso Cata-
rinense de Endocrinologia e Me-
tabologia (CCEM). O evento será 
realizado no Hotel Jurerê Beach 
Village, em Florianópolis, Santa 
Catarina, e é presidido pelo Dr. 
Urubatan Collaço Alberton.  São 
esperadas cerca de 250 pessoas.

As inscrições para Sócios da 
SBEM custam R$250,00, no lo-
cal do evento. Todas as outras  
categorias estão esgotadas. 
Segundo o Dr. Urubatan, o Con-
gresso busca criar um ambiente 
adequado para abordar e discutir 
sobre a prática clínica.

Alguns assuntos que serão 
abordados são: Adrenal e Hiper-
tensão; Diabetes Mellitus; Disli-
pidemia e Aterosclerose; Endo-
crinologia Feminina e Androlo-
gia; Endocrinologia Pediátrica; 
Metabolismo Ósseo e Mineral; 
Neuroendocrinologia; Obesida-
de e Tireoide. n

N o mês de junho aconteceu a 14ª edição do Encon-
tro de Endocrinologia Feminina – Endofeminina 

- em Porto Alegre. O evento é promovido pelo Depar-
tamento de Endocrinologia Feminina e Andrologia da 
SBEM (presidido pela Dra. Poli Mara Spritzer), teve o 
apoio da Regional Rio Grande do Sul e foi realizado nos 
dias 23 e 24, no Hotel Plaza São Rafael. A presidente foi 
a Dra. Poli Mara Spritzer, presidente do Departamento.

A programação científica destacou os principais te-
mas da área na atualidade e buscou promover a intera-
ção entre clínicos, pesquisadores e estudantes. Dentre 
os assuntos que foram abordados estão: obesidade na 
mulher, endopediatria, massa muscular e hormônios.n

14° Endofeminina em Junho
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Congresso de Diabetes 

E m novembro acontece o Con-
gresso da SBD, promovido 

pela Sociedade Brasileira de Diabe-
tes, que responde pelo Departamen-
to da SBEM. O evento acontece en-
tre os dias 16 e 18 de novembro, no 
Transamérica Expo Center, em São 
Paulo. O Dr. João Eduardo Nunes 
Salles preside o Congresso e tem 
a expectativa de receber cerca de 5 
mil inscritos.

As inscrições estão abertas no 
site www.diabetes2017.com.br e os 
sócios SBEM têm valor com des-

conto. Para quem vai enviar traba-
lhos científicos o prazo final é 1° de 
agosto.

A programação científica tem a 
coordenação dos doutores Marcos 
Antonio Tambascia (Nacional) e Sér-
gio Atala Dib (Local), que definiram 
45 áreas temáticas distintas e o foco 
em Medicina Translacional no Dia-
betes Mellitus. O Dr. João Eduardo 
mencionou a inclusão de um simpó-
sio em parceria com a Endocrine So-
ciety, que abordará o atendimento 
básico do paciente. n

EndoRio Reúne 
os Serviços de 
Endocrinologia

E stão abertas as inscrições para 
o EndoRio 2017, que será rea-

lizado no Windsor Atlântica Hotel, 
em Copacabana, nos dias 25 e 26 
de agosto. A Dra. Flávia Conceição, 
presidente da Regional RJ e respon-
sável pelo evento, explica que é um 
trabalho em conjunto de nove servi-
ços credenciados do Estado do Rio 
de Janeiro. 

A programação científica ainda 
não foi finalizada, mas alguns temas 
já foram definidos: Desfazendo mi-
tos – bioidênticos, fadiga adrenal, 
modulação hormonal, anti-aging; 
Vitamina D; Consensos – Cushing, 
ACNF, Panhipopituitarismo e Disli-
pidemia; Impacto dos antidiabéticos 
nas comorbidades e desfechos car-
diovasculares; Usos do GH na Sín-
drome de Prader-Willi; Usos do GH 
na Síndrome de Turner; Câncer de 
Tireoide; Diretriz da Endocrine So-
ciety de THM; Dietoterapia; etc.

O evento ainda deixou programa-
da uma atividade especial que será 
escolhida pelo associado. n

20ª Edição do EndoRecife

P elo 20° ano consecutivo, a Re-
gional da SBEM de Pernambu-

co realiza o EndoRecife. O evento 
está marcado para os dias 29 de ju-
nho e 1° de julho e o local escolhi-
do foi o hotel Sheraton Reserva do 
Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, 
Região Metropolitana do Recife. Os 
destaques deste ano são: o Curso 
Pré-Congresso sobre Endocrinolo-
gia e Esporte e o Simpósio, promo-
vido em parceria com a Endocrine 
Society. Aproximadamente, 600 es-
pecialistas são esperados. 

O Dr. Gustavo Caldas é o presi-
dente do evento e a comissão orga-
nizadora é coordenada pelo Dr. Fá-
bio Moura, presidente da SBEM-PE. 
Dentre os assuntos que compõem a 
programação científica estão: dia-

betes, osteoporose, transtornos en-
dócrinos na gestação e obesidade.

A grade irá ajudar a aprofundar 
os principais e mais atualizados te-
mas da endocrinologia. “O ambien-
te que conseguimos formar com a 
presença de profissionais de todo o 
país foi nossa grande recompensa”, 
enfatizou o Dr. Gustavo.

O Curso Pré-Congresso acon-
tecerá pela manhã e irá focar nos 
riscos e benefícios da ingestão 
dos suplementos alimentares e na 
prática segura de atividades físicas 
para o paciente não atleta de ren-
dimento. A programação científica 
completa e a lista dos palestrantes 
podem ser conferidas no site do 
EndoRecife (www.endocrinologia-
pe.com.br). n
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Próximo 
EndoSul

D e 4 a 6 de agosto acontecerá o 
EndoSul 2017,  na Associação 

Médica do Paraná, em Curitiba, sob 
a presidência da Dra. Silmara Leite. 
Uma experiência prática e interati-
va é a proposta definida para esta 
edição, aproximando participantes 
e palestrantes. A inscrição pode ser 
feita em www.endosul2017.com.br. 

Já trabalhando com essa apro-
ximação, a Dra. Silmara e o Dr. Bal-
duíno Tschiedel fizeram um convite 
aos endocrinologistas através de 
um vídeo gravado no Congresso da 
American Diabetes Association, pu-
blicado na fanpage da SBEM. 

A programação científica começa 
na tarde do dia 4 de agosto, com o 
tema Endocrinologia do Exercício e 
Suplementação Alimentar. No sába-
do e domingo foram incluídas Ofici-
nas Teórico-Práticas e as atividades 
se encerram na hora do almoço. n

Endo Centro Oeste e XI Congrego

A cidade de Goiânia receberá, 
no segundo semestre, o Endo 

Centro Oeste/XI Congrego,  even-
to científico de endocrinologia da 
região Centro Oeste. O Congres-
so é promovido pelas Regionais da 
SBEM de Goiás, Distrito Federal, 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 
e está agendado para os dias 3, 4 e 
5 de agosto, no Castro’s Park Ho-
tel. A atual edição é presidida pelo 
Dr. Jued Tuma, que está à frente da 

SBEM-GO.
As inscrições devem ser feitas no 

site www.endocentroeste2017.com.
br. Sócios da SBEM têm até o dia 20 
de julho para realizar a inscrição com 
desconto. Para os interessados em 
enviar trabalhos a data-limite é 19 
de julho.

A programação científica conta 
com simpósios sobre tireoide, dia-
betes, hipófise, adrenal e obesidade. 
O Dr. Jued informou que a escolha 

dos temas procurou abranger desde 
a endocrinologia básica até os avan-
ços mais recentes no diagnóstico e 
tratamento das patologias endócri-
no-metabólicas n

COPEM: Recorde de Inscritos

M ais de 1.400 inscritos. Esse foi 
o total de participantes do XII 

Congresso Paulista de Endocrinolo-
gia e Metabologia (COPEM). De acor-
do com os organizadores, um núme-
ro recorde em relação às últimas edi-
ções. Promovido pela SBEM-SP, o 
evento foi realizado entre os dias 25 
e 27 de maio, no Centro de Conven-
ções Frei Caneca. Durante três dias, 
os participantes puderam interagir e 
ficar atualizados com relação à pes-
quisa e prática clínica na área. 

O presidente do COPEM, Dr. José 
Augusto Sgarbi, comemorou o re-
sultado do evento. O médico agrade-
ceu a participação dos profissionais 
e enfatizou que ficou orgulhoso e 
satisfeito com as metas alcançadas. 
“Trabalhamos de forma intensa nos 
últimos dois anos para construir um 
Congresso que estivesse à altura dos 
endocrinolo-
gistas do Bra-
sil. Tivemos 
sessões exce-
lentes, 200 tra-

balhos científicos apresentados e 15 
premiados. Foram, realmente, três 
dias muito intensos de atualização, 
troca de conhecimento e debates 
sobre os temas mais relevantes da 
endocrinologia atualmente.”

Os homenageados do Congresso 
foram os doutores Antonio Roberto 
Chacra, Marcos Tambascia e Osmar 
Monte (Honra ao Mérito). O Dr. Mar-
cello Bronstein, editor dos Archives 
of Endocrinology and Metabolism 
Archives of Endocrinology - revista 
científica da SBEM Nacional, rece-
beu o Prêmio SBEM-SP (veja repor-
tagem nesta edição). A homenagem 
póstuma foi para o Dr. Daniel Gia-
nella Neto, falecido no início de abril. 

A novidade desta edição ficou por 
conta do curso de Coaching Jovem 
Pesquisador em Endocrinologia, que 
aconteceu no dia 27.  O Dia Internacio-

nal da Tireoi-
de também foi 
destaque na 
edição deste 
ano. n
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Nova Titular 
da Academia
A Academia Brasileira de Ciên-

cias (ABC) empossou 18 no-
vos membros titulares em maio e, 
com orgulho, a SBEM informa que 
entre eles está a Dra. Ana Claudia 
Latronico. Fundada em 1916, a ABC 
é uma entidade independente, não 
governamental e sem fins lucrativos, 
que atua como sociedade científica 
honorífica e contribui para o estudo 
de temas de primeira importância 
para a sociedade, visando a dar sub-
sídios científicos para a formulação 
de políticas públicas. 

“É com grande honra que informo 
minha posse como membro titular da 
Academia Brasileira de Ciências (Ci-
ências da Saúde). A posse ocorreu no 
dia 9 de maio de 2017, Rio de Janeiro. 
Fui eleita pela Assembleia Geral da 
Academia, no final do ano passado, e 
recebi o título pelo Ministro da pasta 
de Ciências e Tecnologia”, relatou e 
com uma alegria totalmente justifi-
cada a Dra. Ana Claudia. n

Perdas na Endocrinologia
N os meses de abril e maio a en-

docrinologia perdeu três gran-
des especialistas, os doutores Daniel 
Gianella, Jorge Luiz Gross e Mirela 
Jobim de Azevedo.

A SBEM se solidariza com amigos 
e familiares e presta uma pequena 
homenagem, relembrando alguns 
momentos das carreiras desses im-
portantes profissionais da especiali-
dade no Brasil.

Dr. Jorge Luiz Gross e 
Dra. Mirela Jobim

O Dr. Jorge Luiz Gross se formou 
em Medicina em 1970, na Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). Fez doutorado no Curso 
de Pós-Graduação em Clínica Médi-
ca pela Universidade de São Paulo, 
em  Ribeirão Preto, no ano de 1975, 
e pós-doutorado na Metabolic Unit 
- Guy’s Hospital Medica School, na 
Inglaterra, em 1983.

Foi presidente da Sociedade Bra-
sileira de Diabetes em 1998 e 1999. 
Era professor da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul (UFRGS) e 
trabalhava no Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre (HCPA). Uma semana 
antes de falecer, havia sido indicado 
para ser premiado como Pesquisa-
dor Emérito 2017 do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq).

A Dra. Mirela Jobim de Azevedo 
se formou em Medicina, em 1982, na 

Universidade Federal de Ciências da 
Saúde de Porto Alegre. Fez residência 
médica em Endocrinologia e Metabo-
logia entre 1983 e 1985, no Serviço de 
Endocrinologia do Hospital de Clíni-
cas da capital do Rio Grande do Sul.

O Mestrado foi em 1988 e  Dou-
torado em 1992, ambos em Ciências 
Médicas pela UFRGS. Era professora 
Titular do Departamento de Medici-
na Interna da universidade gaúcha.

 
Dr. Daniel Gianella

  
Ao longo de sua vida profissional, 

o Dr. Daniel Gianella teve intensa par-
ticipação associativa na SBEM-SP, 
sendo presidente da Regional Pau-
lista na Gestão 2003-2004. Devido a 
sua representatividade na Regional, 
o endocrinologista foi homenagea-
do no último Congresso Paulista de 
Endocrinologia e Metabologia (CO-
PEM), em maio. 

Formado em Medicina pela Uni-
versidade Estadual de Campinas, Dr. 
Daniel Gianella fez Pós-Doutorado em 
Biologia Molecular, na University of 
California, e Genética das Síndromes 
de Resistência Insulínica, na Emory 
University School of Medicine. Ocu-
pava o cargo de professor do Depar-
tamento de Ciências da Saúde da Uni-
versidade 9 de julho e era Editor-Che-
fe da revista científica da Sociedade 
Brasileira de Diabetes, a Diabetology 
and Metabolic Syndrome.  n

Google e SBEM
R ecentemente, membros da di-

retoria da SBEM Nacional e do 
Departamento de Tireoide estive-
ram na sede do Google em São Pau-
lo para uma visita. A iniciativa faz 
parte do projeto em parceria com a 
Abbott para a área de tireoide.
Segundo o Dr. Joaquim Custódio, 

que mediou um simpósio recente 
já com essa parceria, a ideia inicial 
é formar uma mentalidade digital 
entre os especialistas para que não 
sejam tão impactados com as novi-
dades que não param de surgir.
“Estamos imersos em um mundo 
digital e a ideia da SBEM é estar 
interagindo de forma positiva com 
esse segmento. Cada vez temos 

mais demandas nas mídias sociais 
por conta de temas relacionados à 
endocrinologia pelo público leigo 
e a ideia é com o Projeto Por Den-
tro da Tireoide, é que a SBEM seja 
mais pro-ativa”, disse o presidente 
da Comissão de Novas Lideranças 
da Sociedade.
A visita faz parte do projeto que terá 
novos desdobramentos em breve. n

Dra. Ana Claudia na posse na Academia
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Julho 2017

3rd World Congress on Thyroid Cancer
 ▪ Data: 27 a 30
 ▪ Local: Boston, EUA
 ▪ Informações: thyroidworldcongress.com

Agosto 2017

4° Endo Centro Oeste e XI CONGREGO
 ▪ Data: 3 a 5
 ▪ Local: Castro’s Park Hotel – Goiânia, GO
 ▪ Informações: www.endocentroeste2017.com.br

ENDOSUL 2017
 ▪ Data: 4 a 6
 ▪ Local: Ass. Médica do Paraná - Curitiba, PR
 ▪ Informações: www.sbempr.org.br /  
Tel.: (41) 3343-5338

CBAEM 2017
 ▪ Data: 16 a 19
 ▪ Local: Centro de Convenções do Ceará - 
Fortaleza, CE

 ▪ Informações: www.cbaem2017.com.br

Congresso Internacional de Saúde 
Baseada em Evidências
 ▪ Data: 17 a 19 de agosto
 ▪ Local: Centro de Eventos de Fortaleza, Ceará
 ▪ Informações: cisbe.amb.org.br

8º ENDORIO 2017
 ▪ Data: 25 e 26
 ▪ Local: Windsor Atlântica - Copacabana,  
Rio de Janeiro

 ▪ Informações: www.sbemrj.org.br

Setembro 2017

EASD Meeting
 ▪ Data: 11 a 15
 ▪ Local: Lisboa, Portugal
 ▪ Informações: http://easdcongress2017.org/

2º Curso de Imersão em Metabolismo 
Ósseo
 ▪ Data: 29 e 30
 ▪ Local: Hotel Burbon Convention Ibirapuera – 
São Paulo, SP

 ▪ Informações: www.cimosbem.com.br

Outubro 2017

International Adrenal Cancer Symposium 
2017
 ▪ Data: 12 e 13
 ▪ Local: São Paulo, SP
 ▪ Informações: www.
adrenalcancersymposium2017.org.br

EndoBridge 2017
 ▪ Data: 19 a 22
 ▪ Local: Antalya, Turquia
 ▪ Informações: www.endobridge.org

10th International Conference on 
Endocrinology
 ▪ Data: 30 de outubro a 1º de novembro
 ▪ Local: Chicago, EUA
 ▪ Informações: http://endocrinology.
conferenceseries.com

Novembro 2017

XXI Congresso da Sociedade Brasileira 
de Diabetes
 ▪ Data: 16 a 18
 ▪ Local: Transamerica Expo - São Paulo, SP
 ▪ Informações: www.diabetes.org.br /  
Tel.: (11) 3846-0729

Dezembro 2017

IDF Congress - International Diabetes 
Federation 2017
 ▪ Data: 4 a 8
 ▪ Local: Abu Dhabi, Emirados Árabes
 ▪ Informações: www.idf.org/congress/idf-2017/

46º Encontro Anual do IEDE
 ▪ Data: 08 a 10
 ▪ Local: Centro de convenções Hotel Portobello 
– Mangaratiba/RJ

 ▪ Informações: http://www.assex.org.br/
eventos.asp
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