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Editorial

odas as decisões que vêm sendo tomadas pela nossa Diretoria são
baseadas em pesquisas e muita troca de informações nas dezenas de
reuniões online e presenciais, realizadas ao longo do ano.

Foi em uma destas análises, junto com a avaliação da tendência mundial em relação aos veículos de comunicação, que tomamos a decisão de
encerrar a produção de conteúdo da Folha da SBEM trimestral e transferir
a informação para dentro do site da Sociedade, transformando-o em uma
agência de notícias sobre Endocrinologia e Metabologia. O jornal já possuía
apenas a versão digital, dentro dos padrões da nova comunicação, e agora
ganha um novo papel dentro da Sociedade.
Como em outras Sociedades Internacionais, passamos a ter um relatório anual de trabalho, denominado Folha da SBEM Report, com descritivos
das principais atividades realizadas em cada ano, números e alcance da
visibilidade da SBEM, divulgação de eventos, assim como posição do trabalho de diversos gestores e suas respectivas áreas de atuação. Em resumo,
uma prestação de contas aos associados sobre todo o processo de trabalho.
A partir de agora, você, associado, passa a receber anualmente a Folha
da SBEM Report com os principais dados das nossas atividades e ações durante o ano. Os dados e relatórios dos Departamentos, Comissões e Regionais continuarão sendo disponibilizados na área científica do site, acesso
restrito, através do login e senha do associado.
Diretoria da Nacional
Rodrigo Moreira
Presidente Gestão 2019/2020
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Dr. Rodrigo Moreira
Presidente da SBEM Nacional 2019-2020

Relatório da Presidência

O

ano de 2019 foi de muitos desafios e iniciativas
para a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e
Metabologia (SBEM). O objetivo deste texto é tentar resumir as principais atividades da Sociedade.
Reuniões Semanais
Com o grande volume de demandas, recebidas quase
que diariamente, a Diretoria da Nacional se organizou para
a realização de reuniões semanais online, sempre com a
presença da gerente Paola Miranda e com pelo menos
quatro diretores. Foram 25 reuniões online, além de um
encontro presencial no domingo, imediatamente após a
Cerimônia de Posse, e outro durante a realização da Prova
de Título de Especialista em Endocrinologia e Metabologia
(TEEM).
Parcerias Internacionais
Um dos grandes objetivos desta Diretoria é aumentar
a visibilidade da SBEM no meio internacional. Somos uma
das maiores Sociedades de Endocrinologia e Metabologia do mundo e acreditamos que temos um potencial de
participar das principais iniciativas mais amplas de nossa
especialidade, tanto na América Latina como no mundo.
Durante o Congresso Brasileiro de Atualização em
Endocrinologia e Metabologia(CBAEM 2019), a Diretoria
Nacional da Sociedade, assim como a presidente da Comissão Internacional, Dra. Mônica Roberto Gadelha, reuniu-se com a CEO da Endocrine Society, Barbara Keenan,
para definir alguns termos da parceria entre as duas sociedades (foto). Nos últimos anos, a SBEM vem patrocinando
sempre a ida de dois jovens pesquisadores para a ativida-

de chamada Global Leadership Academy, que tem como
objetivo ajudar na preparação de “jovens promessas”, para
que possam crescer e contribuir com a Sociedade. Mais do
que isso, a SBEM vem organizando uma atividade conjunta
com a Endocrine Society para a véspera do Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia (CBEM), em Brasília.
A SBEM também vem tentando retomar sua posição de destaque dentro do cenário da Endocrinologia
e Metabologia na América Latina. Para isso, o Conselho
Deliberativo aprovou a reaproximação da SBEM com a
Federação Latinoamericana de Endocrinologia e Metabologia (FELAEN). Conseguimos realizar uma reunião
presencial com o presidente da Federação, Dr. Pedro Nel
Rueda Plata, onde foram discutidos aspectos gerais do
papel da SBEM dentro da América Latina. Além disso,
a SBEM indicou o Dr. Paulo Miranda como seu representante dentro da FELAEN e já iniciou algumas atividades conjuntas, incluindo a indicação de nomes para
participação em um documento sobre o tratamento da
osteoporose.
A parceria da SBEM com a European Society of Endocrinology (ESE) também permitiu grandes realizações em
2019. A presença de endocrinologistas brasileiros em alguns de seus comitês (como o Dr. César L. Boguszewski
no International Liaison Committe e no Editorial Board do
European Journal of Endocrinology), permitiu uma maior
aproximação entre as sociedades.
Finalmente, a SBEM tem estreitado, cada vez mais, sua
parceria com a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia,
Diabetes e Metabolismo (SPEDM), tanto enviando representante para seu congresso anual, quanto recebendo colegas
portugueses de destaque nos congressos brasileiros.
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dida pela Dra. Maite Trojaner Salona Chimeno, e da Comissão Temporária de Defesa de Assuntos Profissionais
(CDAP), presidida pelo Dr. Neuton Dornelas. A SBEM recebe
uma série de denúncias, tanto contra médicos associados,
como contra qualquer pessoa, de todo o Brasil. Todas são
recebidas e encaminhadas para os órgãos competentes. É
importante ressaltar que os encaminhamentos são feitos
em sigilo e que a Sociedade não pode divulgar as medidas
que vêm sendo realizadas. Podemos, apenas, citar que as
denúncias foram encaminhadas para Conselhos Regionais
de Medicina, Conselho Federal de Odontologia, Ministério
Público Federal e Estadual, entre outros.

Educação em Endocrinologia
Outro grande objetivo desta Diretoria foi estimular
iniciativas que possam ajudar na formação e atualização
de endocrinologistas em todo o país. Foram diversos projetos neste sentido, sendo que alguns detalhes encontram-se neste relatório. Além do PROENDÓCRINO, a SBEM
lançou também o Endocrinologia e Metabologia Baseada
em Exercícios – EMBE (mais detalhes na página 11). Foram
produzidos dois importantes livros: o “Guia Prático em Osteometabolismo”, pelo Departamento de Metabolismo
Ósseo, e o “Livro do TEEM – Volume I”, pela Comissão de
Valorização de Novas Lideranças. Vale a pena ressaltar que
teremos, para 2020, o lançamento de outros guias práticos
desenvolvidos por outros Departamentos, assim como o
“Livro do TEEM – Volume II”.
A SBEM também manteve o seu programa de atualização à distância, tanto por iniciativa própria, como com
o apoio de algumas empresas da indústria farmacêutica. A Universidade Online é hoje a plataforma utilizada
para os eventos dos departamentos, sendo que foram
realizados dez eventos, um para cada Departamento da
SBEM, coordenados pelo Dr. João Eduardo Nunes Salles,
presidente da Comissão de Educação Médica Continuada.
Além disso, a SBEM participou de atividades com indústrias parceiras, permitindo a cobertura de diversos eventos
internacionais de destaque, como os meetings da American Diabetes Association, European Association for the Study
of Diabetes, American Heart Association, entre outros.
Atividades da CEDP e CDAP
Entre as comissões, vale a pena comentar o trabalho
da Comissão de Ética e Defesa Profissional (CEDP), presi-

Prêmios SBEM
Os prêmios SBEM já existem desde 2014, mas era necessária uma normatização e regulamentação. Com o apoio da
Comissão de História da Endocrinologia, presidida pelo Dr.
Henrique de Lacerda Suplicy, e da Comissão de Estatutos,
Regimentos e Normas, presidida pelo Dr. Fábio Trujilho, foi
possível a elaboração e publicação das normas dos prêmios,
de modo a incorporar o reconhecimento de alguns endocrinologistas na história de nossa Sociedade.
Disruptores Endócrinos
A SBEM continua participando ativamente das atividades, envolvendo os chamados “Desreguladores Endócrinos”, principalmente através da Dra. Elaine Frade, presidente da Comissão de Desreguladores Endócrinos. Uma
das atividades que merece ser ressaltada é a publicação do
documento “Introdução aos Disruptores Endócrinos (DEs):
Um Guia para Governos e Organizações de Interesse Público”. Este documento foi elaborado pela Endocrine Society,
em conjunto com a IPEN, uma rede global composta por
cerca de 700 organizações não-governamentais (ONGs),
que trabalham em mais de 100 países em desenvolvimento e países com economias em transição. A tradução foi
feita pelo Dr. César L. Boguszewski e apoiada pela SBEM.
O Documento foi distribuído gratuitamente para os associados durante o CBAEM, com uma grande repercussão
na mídia.
Este é apenas um pequeno resumo de algumas das
atividades da Diretoria e de suas Comissões em 2019. O
ano foi de muito trabalho e estamos sempre à disposição
de nossos associados para esclarecer quaisquer dúvidas a
respeito das atividades de nossa Sociedade.
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Dr. Clayton Macedo
Presidente da CTEEE

Simpósio Integrado de Endocrinologia do Exercício

A

Endocrinologia do Exercício vem ganhando importância nos últimos anos dentro da especialidade, principalmente pelas evidências científicas do
papel do exercício físico na prevenção e tratamento de
inúmeras doenças, incluindo diabetes, obesidade e osteoporose.
O tecido muscular é, hoje, considerado um tecido endócrino, secretor de hormônios, produzidos sob estímulo
da contração induzida pelo exercício. Essas miocinas regulam inúmeras funções no organismo e são determinantes
da saúde metabólica, cardiovascular e neuropsicológica.
O sedentarismo tornou-se um problema endocrinológico,
onde a maior glândula – o músculo, está hipofuncionante.
Ainda, o culto ao corpo perfeito e o mercado do fitness
estão demandando da Endocrinologia uma postura de
defesa da medicina baseada em evidência e da ética, com
a Ciência clamando por informação de qualidade e combate à má prática.

A grade de programação foi abrangente, com temas
atuais e palestrantes expoentes em nível científico. O
SIEEX expandiu a abordagem de eventos anteriores da
SBEM na área – o SAP e o ASA –, focados em suplementação alimentar.
De acordo com avaliação, realizada pelos coordenadores, o evento foi considerado de excelente nível científico. Foram 469 participantes, 40 palestrantes e 40 temas
atuais e relevantes, discutidos de forma científica e ética,
em formato de conferências, mesas-redondas, bate-papos
e discussão de casos clínicos.
A permanência da audiência na sala foi um forte sinal
de aprovação do conteúdo. Essa repercussão, extremamente positiva, garantiu a realização do próximo SIEEX,
que se consolidou como evento permanente no calendário científico da SBEM.

Nesse contexto, a Comissão Temporária de Endocrinologia do Exercício e do Esporte (CTEEE), com apoio da
Sociedade Brasileira de Diabetes e participação da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, da
Sociedade de Cardiologia e da Associação Brasileira para
o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, realizou,
em março de 2019, o primeiro SIEEX – Simpósio Integrado
de Endocrinologia do Exercício, em São Paulo.
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Dr. Neuton Dornelas Gomes – Secretário
Dr. Márcio Mancini – Secretário Adjunto

Relatório da Secretaria Nacional

N

esta gestão, os dois secretários receberam, além
de suas atribuições estatutárias, a incumbência de
fazer a análise preliminar de todos os contratos comerciais da Sociedade, antes da assinatura do presidente.
Além disso, tiveram a missão de representar a SBEM em
reuniões na AMB, IBDM e em outras instituições, relacionadas à defesa de assuntos profissionais, uma vez que a
Sociedade havia criado, no segundo semestre de 2018,
a Comissão de Defesa de Assuntos Profissionais. Para a
presidência, foi nomeado o Dr. Neuton Dornelas Gomes.
A seguir algumas dessas atividades.
AMB – Conselho Científico
A SBEM é umas das 27 Sociedades que tem assento no
Conselho Científico da AMB, onde ocorrem reuniões mensais, nas quais o secretário executivo adjunto, Dr. Márcio
Mancini, participa como representante. Nestes encontros,
as diversas sociedades apresentam temas científicos e,
também, propostas de interesse geral. Dentre alguns temas apresentados durante o ano de 2019, destacam-se as
feitas em abril pela Dra. Maria Edna Melo, sobre obesidade,
e pelo Dr. Clayton Macedo, sobre o programa “Bomba tô
Fora”, na reunião de julho.
Citam-se ainda: “Novo Modelo de Fiscalização do
CFM”; “Vistorias Conjuntas dos Programas de Residência
Médica, com as Sociedades de Especialidade”; “Anabolizantes – Risco para o Sistema Cardiovascular”; “Drogas
Ilícitas”; “Cigarro Eletrônico, Malefícios para a Saúde”; “Panorama do Transplante de Órgãos no Brasil”; “Diretrizes e
Protocolos do Ministério da Saúde”; e “Residência Médica”.

AMB – Conselho Deliberativo
Por outro lado, ocorrem, a cada três meses, reuniões
do Conselho Deliberativo da AMB, em que assuntos administrativos e diretrizes de ações da Associação são discutidos pelos presidentes das federadas e dos presidentes
das sociedades científicas de especialidades. Nestes encontros, o representante da SBEM tem sido o secretário
executivo, Dr. Neuton Dornelas Gomes. Em 2019, as reuniões ocorreram em Porto Alegre-RS (15 de março), em
Fortaleza-CE (14 de junho), no Rio de Janeiro-RJ (13 de
setembro) e em Goiânia-GO (23 de novembro). Além de
demandas apresentadas pelas sociedades, temas como
“Denúncias de Irregularidades na Revalidação de Diplomas de Medicina”; “Medida Provisória 890/2019”, que instituiu o programa Médicos pelo Brasil; “Carreira Médica”;
e “Diretrizes Médicas Baseadas em Evidências Científicas”
foram também debatidos.

Reunião do Conselho Deliberativo da AMB – Goiânia –
23 de novembro de 2019
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No IBDM
Desde que o Conselho Deliberativo, em reunião
ocorrida no CBEM 2018, autorizou a filiação da Sociedade
ao Instituto Brasil de Medicina (IBDM), a SBEM participa
mensalmente em Brasília, na sede da AMBr, das reuniões
do IBDM. O Instituto conta, ainda, com participação de
representantes das outras 42 entidades filiadas e de parlamentares da Frente Parlamentar da Medicina. São apresentados os Projetos de Lei, diretamente relacionados
com a Medicina, que estão em tramitação no Congresso
Nacional, e várias ações são delineadas nessas reuniões.
Em pelo menos três ocasiões, o Ministro da Saúde participou desses encontros e pôde apresentar as ações de sua
Pasta diretamente ligada aos médicos.
No Parlamento
Audiência Pública na Câmara dos Deputados:

Determine por Lei que apenas médicos registrados
no Conselho Regional de Medicina e CFM possam
atuar como médicos;
Aprove Lei que restrinja aos médicos a prescrição
de hormônios, modificando o art. 1º da Lei 9.965,
de 27/04/2000, sugerindo inclusive a aplicação
de proposta de PL 3341-A de 2000, que já tratava
dessa premissa;
Elabore lei que regule a fabricação, a prescrição e a
comercialização de anabolizantes;
Não aprove o PL 4405/19, que propõe a mudança
do nome de Odontologia para Medicina Orofacial
e do profissional de cirurgião-dentista para médico
orofacial.
No dia 16 de outubro, a SBEM também esteve presente na Sessão Solene em homenagem ao Dia do Médico, no
Plenário Ulysses Guimarães.

Em 15/10/2019, a SBEM participou, junto com outras
três sociedades médicas, de Audiência Pública convocada
pelo Deputado Luiz Antonio Teixeira Jr (PP-RJ) para tratar
sobre exercício ilegal da Medicina. Dr. Neuton Dornelas Gomes foi o representante da SBEM e, em sua fala, mostrou
ações tomadas pela Sociedade para combater a invasão
da especialidade, notadamente por cirurgiões dentistas.
Aproveitou para solicitar do Parlamento brasileiro
que:
Aprove o PL 636/2019, que institui o Dia do (a)
Endocrinologista em 1 de setembro, já aprovado
no Senado;

Audiência Pública sobre Exercício Ilegal da Medicina – Câmara
dos Deputados – 15-10-2019 – Dr. Níveo Steffen, Presidente da
Sociedade de Cirurgia Plástica; Dr. Sergio Luiz Lira Palma, Presidente
da Sociedade Brasileira de Dermatologia; Deputado Dr. Luiz
Antonio Teixeira Jr. (PP-RJ), Deputado Dr. Zacarias Calil Hamu
(DEM-GO), Dr. Neuton Dornelas Gomes, Diretor Secretário Executivo
da SBEM, e Dr. Leonardo Nóbrega, representante da Sociedade
Brasileira de Angiologia e Cirurgia Cardiovascular.

No Senado Federal
O Dia do(a) Endocrinologista – O Projeto de Lei nº
636/2019, de autoria do Senador Jorginho Melo (SC),
foi aprovado em 27 de agosto de 2019, na Comissão de
Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal em caráter terminativo (isto é, sem necessidade de votação em
plenário) e foi encaminhado para a Câmara Federal para
ser também avaliado antes de se tornar Lei. A SBEM tem
acompanhado atentamente o processo. Saliente-se que,
no final de 2018, tal projeto já havia sido aprovado na Câmara Federal, porém, com o término da legislatura, todos
os projetos não finalizados são “arquivados” e no início
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Diabetes Mellitus há necessidade de novas incorporações
de medicações no SUS.
SBEM e CFO

Comissão de Educação, Cultura e Esporte do
Senado Federal – 27-08-2019
Neuton Dornelas Gomes, Ana Maria Tillmann e João Lindolfo
Cunha Borges representaram a SBEM na votação do Projeto
do Dia do Endocrinologista

da nova Legislatura devem ser requisitados novamente,
desde que pelo mesmo autor. Ocorre que, neste caso, o
autor era o Deputado Jorginho Melo que, sendo eleito
Senador, teve que apresentar o projeto novamente, com
nova numeração e agora oriundo do Senado. Espera-se
que em 2020 o PL seja finalmente aprovado em ambas as
Casas do Parlamento.
Reunião com Ministro da Saúde
No dia 5 de setembro, aconteceu reunião no Gabinete
do Ministro de Estado de Saúde com membros da SBEM
e da ABESO, para apresentação de propostas para rotulagem de alimentos. Obesidade e Diabetes Mellitus foram
discutidas como duas das principais doenças crônicas não
transmissíveis e que precisam ter uma melhor cobertura preventiva e assistencial no país. Segundo o Ministro,
os três pilares de combate à obesidade seriam fortalecidos: campanhas de orientação para melhores hábitos
alimentares, necessidade de intensificar atividade física
e o fornecimento de medicamentos específicos no SUS.
O Ministro ainda considerou que, para o tratamento do

Gabinete do Ministério da Saúde – 05-09-2019.
Neuton Dornelas Gomes, Mário Khedi Carra e
Maria Edna Melo foram os endocrinologistas
presentes.

Um dos maiores problemas que a Endocrinologia e
Metabologia vinha sofrendo, bem como outras especialidades, era a invasão da Medicina por profissionais de
saúde não médicos. Agindo sem escrúpulos, sem critérios científicos e sem poder legal por não terem registro
como médicos, alguns profissionais, notadamente alguns
cirurgiões-dentistas, vinham exercendo ilegalmente a
Medicina no Brasil, em uma clara afronta aos Conselhos
Reguladores. Graças a uma reunião, ocorrida em 15 de janeiro de 2019, entre o representante da SBEM, Dr. Neuton
Dornelas Gomes, e a Diretoria do CFO – Conselho Federal de Odontologia, este Conselho publicou a Resolução
199, em 29 de janeiro de 2019, que proíbe a realização de
terapias denominadas de modulação e/ou reposição e/
ou suplementação por cirurgiões dentistas e, dentre outras providências, proíbe também que esses profissionais
ministrem cursos de fisiologia hormonal. Tal Resolução
deu ainda mais subsídios para ações junto ao Ministério
Público e outros órgãos governamentais contra tais profissionais, o que gerou uma acentuada redução dos abusos e
representou um marco nas relações da Sociedade Médica
com o Conselho Regulador da Odontologia.
No Palácio do Planalto
Em 1 de agosto de 2019, o Governo Brasileiro editou a
Medida Provisória 890/2019, que implantava o programa
Médicos Pelo Brasil e o Revalida. A SBEM esteve presente e
acompanhou, posteriormente, junto ao IBDM, as inúmeras
discussões do projeto, que culminaram em uma histórica
aprovação do Revalida nos moldes requeridos pelas entidades médicas.

Palácio do Planalto – 01-08-2019 –
lançamento do programa Médicos pelo Brasil

Reunião SBEM – CFO 15/01/2019
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Com o objetivo de promover capacitação e atualização
científica de qualidade aos médicos especialistas em
Endocrinologia e Metabologia, a Sociedade Brasileira
de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) desenvolveu
um projeto de educação à distância, que entrega
conteúdo de alto nível de forma acessível e adequado
à rotina dos profissionais.
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Endocrinologia e Metabologia
Baseada em Exercícios

O

Endocrinologia e Metabologia Baseada em Exercícios (EMBE) é um dos Programas de Educação
Médica Continuada da SBEM. Trata-se de uma atividade online que pode ser acessada via mobile ou nos
desktops a qualquer momento.
O projeto foi lançado em 2019 e consta, inicialmente,
de 40 videoaulas em dez módulos, definidas de acordo
com as principais áreas de atuação da Endocrinologia e
Metabologia. A metodologia é baseada em exercicios,
com questões objetivas e discursivas, retiradas principalmente da Prova de Título de Especialista em Endocrinologia e Metabologia (TEEM) e de casos clínicos. O principal
objetivo é permitir a formação de novos endocrinologistas
e ajudar na atualização daqueles com mais tempo de prática, utilizando uma metodologia inovadora que vai além
de aulas expositivas.

Além das aulas, o projeto inclui a realização de simulados periodicamente. Eles são compostos por questões gerais, comentadas pela Comissão de Valorização de Novas
Lideranças (CVNL). A gravação de novas aulas vem sendo
programada e a ideia é que o número de videoaulas aumente no decorrer de 2020.

É a primeira vez que uma ferramenta dentro deste
modelo é utilizada pela SBEM e os resultados têm sido
muito satisfatórios. Ao longo do período, estão sendo
estudadas novas possibilidades a partir da avaliação da
SBEM e das equipes de trabalho. O projeto teve uma excelente adesão durante todo o ano.
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Cursos Itinerantes – Nova Iniciativa da SBEM

A

pós o sucesso do primeiro Curso Itinerante em 2018,
a SBEM e os Departamentos Científicos fizeram
uma programação para 2019, onde foram realizadas seis edições, ao longo do ano, de Cursos Itinerantes e
Avançados. A proposta é levar atualização para endocrinologistas das mais diversas cidades. A média de público
considerada ideal para esse tipo de atividade foi de 100
participantes.
A principal observação dos organizadores foi a grande interação entre a plateia e os palestrantes, por criar um
ambiente mais intimista e informal. Em 2019, a SBEM - em
reuniões com os Departamentos para avaliação de resultados - fez ajustes nas programações, onde as atividades
passaram a ter dois dias na maioria dos cursos.

Agenda 2019
Curso Itinerante de Adrenal e Hipertensão (CIAH) –
dois cursos Departamento de Adrenal e
Hipertensão – Dr. Madson Almeida
Curso Avançado em Endocrinologia Feminina
e Andrologia (CAEFA) – Departamento de
Endocrinologia Feminina e Andrologia –
Dra. Monica Oliveira
Curso Itinerante de Neuroendocrinologia da SBEM
(CNE) – Dr. Heraldo Garmes
CIEFA - Curso Itinerante de Endocrinologia Feminina
e Andrologia – Departamento de Endocrinologia
Feminina e Andrologia – Dra. Mônica Oliveira

Os temas selecionados foram escolhidos para ajudar
o endocrinologista na sua prática clínica. A participação é
aberta a todos os associados com anuidade em dia, sem
nenhum custo de inscrição.
Locais dos Cursos 2019: Rio de Janeiro, Porto Alegre,
São Paulo, Fortaleza (duas atividades) e Goiânia.
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O Curso Itinerante de Adrenal e Hipertensão
(CIAH) foi realizado em Porto Alegre e contou
com a participação de cerca de 80 pessoas. A
atividade é promovida pelo Departamento de
Adrenal e Hipertensão da SBEM. Palestrantes
convidados: Dra. Milena Caldato, Dra.Tania
Bachega, Dra. Maria Candida Fragoso e Dr.
Leonardo Vieira. Nas análises pós-evento, ficou
definido que o período de dois dias é o tempo
ideal para a realização da atividade.

No segundo Curso Itinerante de Adrenal e
Hipertensão, do Departamento de Adrenal
e Hipertensão, os temas escolhidos foram
“Triagem Neonatal para Hiperplasia Adrenal
Congênita”, “Hiperaldosteronismo Primário” e
“Câncer Adrenal”. Na foto, Dr. Mateus D. Severo,
Dr. Madson Almeida, Dra. Tania Bachega,
Dra. Milena Caldato, Dra. Maria Candido
Fragoso, Dr. Leonardo Viera Neto e
Dr. Rafael Scheffel.

O I CIEFA – Curso Itinerante de Endocrinologia
Feminina e Andrologia, do Departamento de
Endocrinologia Feminina e Andrologia (DEFA),
aconteceu em Goiânia, unindo os serviços de
Endocrinologia – Hospital Geral de Goiânia
e a Universidade Federal de Goiás. Na foto,
Dr. Nelson Rassi, Dr. Jued Tuma, Dra. Daniela
Pultrini, Dr. Haroldo Silva de Sousa, Dr. Alexis
Guedes, Dra. Mônica Oliveira, Dra. Larissa
Gomes, Dr. Marcelo Ronsoni.

O Curso Itinerante de Neuroendocrinologia
(CNE) foi o último a acontecer em 2019,
organizado pelo presidente do Departamento
de Neuroendocrinlogia, Dr. Heraldo Garmes,
com a participação de 60 endocrinologistas, e
apoio da Regional da SBEM Ceará. Na foto, Dr.
Lúcio Villar, Dr. Italo Mota, Dr. Heraldo Garmes,
Dra, Ana Karina Sodré, Dr. Renan Montenegro,
Dra Ana Rosa Quidute e Dr. Manoel Martins
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Dr. Paulo Augusto Carvalho Miranda – Tesoureiro
Dra. Cristina Façanha – Tesoureira Adjunto

Relatório da Tesouraria

T

ransparência, eficiência e sustentabilidade financeira. O trabalho desenvolvido pela Tesouraria da
Sociedade nos últimos anos persegue estas três
diretrizes. O desenvolvimento de processos de controle e auditorias, construídos nas gestões anteriores, foi
fundamental para atingir os resultados atuais. Hoje contamos com uma interação consistente entre tesouraria,
setor financeiro, contabilidade e auditoria. A participação ativa dos membros do Conselho Fiscal garante um
acompanhamento consciente dos associados de todos
esses processos. Aqui fica o agradecimento a cada um
dos associados, que voluntariamente dedicaram seu
tempo a essa importante função. Fazemos questão de
agradecer nominalmente ao atual Conselho, composto
pelos membros titulares: Dr. Severino de Almeida Farias, Dra. Valéria Cunha Campos Guimarães e Dr. Paulo
Gustavo Sampaio Lacativa; e os suplentes Dr. Albermar
Roberts Harrigan, Dr. Ruy Lyra da Silva Filho e Dr. Amélio Fernando Godoy-Matos. Suas análises, ponderações
e sugestões são fundamentais para o crescimento de
nossa Sociedade.

A eficiência de processos é fruto de um esforço coletivo entre Diretoria, colaboradores, departamentos e comissões executivas dos eventos de educação continuada
oferecidos pela Sociedade. Às comissões executivas dos
eventos também o nosso reconhecimento e agradecimento. Seu trabalho consciente juntou a excelência com
a eficiência. O resultado é que temos uma avaliação cada
vez mais positiva por parte de nossos associados e uma
Sociedade cada vez mais saudável financeiramente. A busca pela sustentabilidade tem como objetivo garantir que
a SBEM atinja seus principais objetivos, que são defender
e promover o crescimento de nossa especialidade e seus
associados. Para seguirmos nossa missão, precisamos
estar cada vez mais unidos em torno dos ideais que nos
norteiam.
Mais do que um primeiro ano de uma nova gestão, o
ano de 2019 representou a consolidação de ações desenvolvidas e aperfeiçoadas ao longo dos últimos anos. Os
bons frutos colhidos nos motivam a seguir nessa mesma
trilha. Temos um longo caminho a percorrer. Mas sabemos
que seguimos juntos e cada vez mais fortes.
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Curso de Imersão em Metabolismo Ósseo

O

III CIMO – Curso de Imersão em Metabolismo Ósseo – aconteceu na cidade do Rio de Janeiro (Hotel
Prodigy Santos Dumont), nos dias 10 e 11 de maio
de 2019. As duas edições anteriores haviam sido realizadas
em 2016 e 2017, na cidade de São Paulo.
Essa terceira edição consolidou o CIMO entre os
principais eventos nacionais sobre o osteometabolismo.
O Curso contou com mais de 300 inscritos e o apoio das
empresas da indústrias farmacêuticas do segmento, conseguindo atingir seus objetivos financeiro e de público.
Entre os temas abordados, pode-se destacar:
“Osteoporose (Avaliação e Tratamento)”, “Doenças das Paratireoides”, “Densitometria”, “Vitamina D e as
Doenças Ósseas em Situações Especiais como Diabetes
Mellitus”,”Uso de Corticoide” e “Cirurgia Bariátrica”.

O programa científico, os palestrantes e a organização
foram bem avaliados pelos participantes, através de pesquisa de opinião instalada no stand da SBEM.
O próximo CIMO acontecerá em 2021, mantendo sua
periodicidade bianual e focando na importância do Endocrinologista na avaliação e manejo das doenças osteometabólicas. Cabe, também, destacar as edições locais
realizadas em outras cidades (Porto Alegre e Salvador), no
formato do CIMO Itinerante, com o apoio dos Serviços de
Endocrinologia das respectivas regiões e a participação de
membros da diretoria do Departamento de Metabolismo
Ósseo e Mineral da SBEM. Além disso, o CIMO Itinerante
vem servindo de modelo e inspiração para atividades semelhantes de outros Departamentos da Sociedade. Dessa
forma, tanto o CIMO Nacional quanto o CIMO Itinerante
buscam aproximar, cada vez mais, a Endocrinologia do
Osteometabolismo.
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Dr. Wellington Santana da Silva Junior
Presidente da CVNL

Comissão de Valorização de Novas Lideranças
Presidente: Dr. Wellington Santana da Silva Junior,
Membros: Dr. Mateus Dornelles Severo
e Dr. Ricardo Mendes Martins

A

atividade inicial da Comissão foi reativar o Blog
– blog.endocrino.org.br com redirect para
https://novasliderancassbem.blogspot.com/ – e
criar as mídias sociais da CVNL, incluindo uma nova identidade visual e conteúdos, devidamente embasados para
o público em geral.
As publicações têm seguido uma periodicidade semanal e a análise mostrou que o número de seguidores
vem crescendo gradativamente. A cada nova postagem
é feita uma chamada de destaque na homepage do site
da SBEM.
A hashtag #NovasLiderancasSBEM ganhou o reconhecimento dos endocrinologistas e o compartilhamento
de conteúdo repercutiu nas métricas do Blog e de canais
de comunicação da Sociedade. O trabalho está bastante

integrado com os Departamentos Científicos da SBEM,
quanto à revisão do material, garantindo a qualidade das
informações divulgadas.
Foi elaborado e produzido o livro “TEEM Volume I –
Preparação para Título de Especialista em Endocrinologia
e Metabologia”, com 300 questões de múltipla escolha e
30 casos clínicos comentados das provas de 1ª e 2ª fases
do TEEM, nos anos de 2014, 2015 e 2016.
O livro, lançado no CBAEM 2019, foi cuidadosamente
preparado por uma equipe de 15 colaboradores titulados
pela SBEM e alcançou a marca de livro mais vendido durante o CBAEM 2019.
A CVNL participou, ativamente, da divulgação das
Campanhas Públicas da SBEM, bem como dos comentários das questões de prova do curso de Endocrinologia e
Metabologia Baseada em Exercícios (EMBE), o Programa
de Educação Médica Continuada da Sociedade.

17
2148_relatorio_sbem_2019_cmyk.indd 17

23/07/2020 16:22

Dr. Alexandre Hohl
Presidente do CBAEM 2019

Congresso Brasileiro de Atualização em
Endocrinologia e Metabologia – CBAEM 2019

O

Congresso Brasileiro de Atualização em Endocrinologia e Metabologia – CBAEM 2019 foi realizado
na Ilha da Magia, Florianópolis/SC, de 21 a 24 de
agosto de 2019.
O objetivo principal do Congresso foi a parte científica, onde mantivemos um grau de excelência já observado
nos congressos da SBEM. Tivemos excelentes discussões e
debates em diversos temas da Endocrinologia e Metabologia, focando em Diabetes Mellitus, Obesidade, Tireoide,
Dislipidemia, Metabolismo Ósseo, Endocrinologia Femini
na e Andrologia, Adrenal, Endocrinologia Pediátrica, Neu
roendocrinologia e Endocrinologia Básica.
Os principais professores e pesquisadores de nossa
área abrilhantaram o CBAEM, que foi o principal evento
da Endocrinologia e Metabologia brasileira em 2019. Fora
isso, contamos com a participação de colegas professores
vindos dos Estados Unidos da América e da Europa.

Tivemos o apoio de 13 empresas do ramo farmacêutico e duas empresas do ramo editorial.
Durante os quatro dias de congresso, circularam nos
corredores do CentroSul cerca de 2.100 pessoas. A distribuição de inscritos por região foi a seguinte:
Estado (UF)

%

Sudeste

49,02%

Sul

23,64%

Nordeste

15,55%

Centro-Oeste

6,68%

Norte

4,94%

Demais Regiões*

0,17%

TOTAL

100%

*Regiões não brasileiras

A distribuição de inscritos por classe foi:

Foram 241 trabalhos científicos submetidos e 200 deles foram aprovados. Os três primeiros colocados receberam prêmios em dinheiro.

Classe

A cerimônia de abertura ocorreu no dia 21/08/2019,
com um público expressivo de mais de 600 congressistas
(muito acima da média), palestra motivacional da atleta
catarinense do remo, Fabiana Beltrame, e entrega da placa de homenagem como presidente de honra do CBAEM
2019 para a Dra. Marisa Coral (presidente do CBEM 2004,
realizado em Florianópolis).

%

Médicos

87,98%

Residentes

7,92%

Acadêmicos

3,82%

Acompanhantes

0,28%

TOTAL

100%

Tivemos mais de 25 horas de atividades científicas. A
divisão dos tipos de atividades na programação científica
foi a seguinte:
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Cursos

11

Meet the Professor

7

Oficinas

8

Conferências

19

Miniconferências

32

Mesas-redondas

45

Simpósios

11

Sessões de Temas Livres

6

Sessões de Quiz

2

Outras atividades

3

Highlights

1

Devemos salientar cenas que se repetiram: salas
cheias, área de exposição lotada, mínima saída dos congressistas do CentroSul, durante todo o evento. A avaliação do CBAEM 2019 foi feita de forma online no site do
congresso – www.cbaem2019.com.br, sendo realizada
no período de 27/08/2019 a 01/10/2019. Esta ação contou
com uma população de 680 pessoas. O evento foi extremamente bem avaliado, com um índice de satisfação de
97,3% (ótimo / bom).
Com rigidez administrativa, excelente equipe de
organização (Oceano Eventos), planejamento de custos,
otimização e antecipação de passagens aéreas e hospedagem, entregamos o melhor resultado financeiro da história dos CBAEMs. É mais de 50% acima do melhor resultado
até então, comparável com alguns CBEMs e quase 60%
acima do que foi estipulado pela SBEM Nacional como alvo
financeiro a ser atingido.
Que o formato utilizado no CBAEM 2019 sirva de
aprendizado para a realização dos eventos da nossa Sociedade. Com isso, não precisaremos nos lamentar por
resultados inferiores e que possam comprometer a saúde
financeira da SBEM.
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Dr. Ricardo Meirelles
Presidente da CCS

Comissão de Comunicação Social

A

Comissão de Comunicação Social é responsável
pela coordenação de toda a área de comunicação,
incluindo as redes sociais da Sociedade.

Dr. Ricardo Meirelles (presidente), Dr. Alexandre
Hohl, Dr. Marcello Delano Bronstein (editor dos
A&EM) e Dra. Nina Rosa de Castro Musolino.
Site: www.endocrino.org.br
Redes sociais:
Fanpage – www.facebook.com/sbemnacional
Twitter – www.twitter.com/endocrinologia –
7.500 seguidores
Instagram – www.instagram.com/
sbemnacional – 15 mil seguidores
Flickr - https://flickr.com/sbemnacional
Soundcloud – www.soundcloud.com/
endocrinologia
Youtube – www.youtube.com/sbemnacional
Boletins eletrônicos
Assessoria de Imprensa – relacionamento com os
jornalistas

Atividades 2019
Site da SBEM ultrapassou a marca das 10 milhões
de pageviews em 2019 – 10.104.470
Na análise comparativa – aumento de 67,89% no
número de visualizações e de 73,65% de novos
usuários.

Mudança e crescimento a partir do aumento na
frequência das publicações e na divulgação nas
redes sociais da SBEM.
Reportagens e distribuição na homepage e na
área interna foram modificadas, para atender a
demanda aumentada de acesso por dispositivos
móveis – 72.89% dos acessos são via mobile.
Mensalmente um relatório é feito com análises dos
resultados, avaliação para saber quais as mudanças
de estratégias para o aumento da visibilidade e
crescimento do site e redes sociais.
O Instagram foi o que apresentou maior
crescimento nas redes sociais, mas o Facebook
continua como sendo o que leva maior número
de pessoas ao site. O Twitter vem se mantendo
com número de alcance regulares, com aumento
durante cobertura de eventos ou atividades de
repercussão internacional.
O CBAEM 2019 teve cobertura completa com fotos,
vídeos, flashes e entrevistas – alcançando só no
Instagram cerca de 130 mil pessoas, durante o
período do evento.
Foram enviados - 88 boletins eletrônicos, para
sócios e público em geral (SBEM).
Assessoria de Imprensa
No segundo semestre de 2019, a SBEM foi citada
132 vezes na mídia. Imersões 100% positivas.
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Nas rádios, a SBEM participou de diversos
programas e reportagens. Foram mais de 23
minutos e 47 segundos no ar.
A SBEM esteve presente em mais de 81 sites, sendo
a maior parte de suas inserções.
A SBEM participou de reportagens na TV aberta e
paga. Foram mais de 66 minutos e 38 segundos na
tela.
Nos veículos impressos, a SBEM esteve em 31
publicações de jornais e revistas de circulação
nacional.
Equipe de Tecnologia

Desenvolvimento da API de conexão com
ferramenta e E-learning contratada pela SBEM.
Relatórios financeiros para acompanhamento de
inscrições de cursos EMBE e SIEEX.
Acompanhamento para renovação dos diversos
domínios registrados.
Melhorias nas ferramentas de inscrições de cursos
itinerantes e desenvolvimento de certificados
online.
Projeto de integração da ferramenta de
e-commerce Cielo.
Alterações no layout da página da área científica.

Atividades – monitoramento, consultoria online, via
e-mail e/ou whastsapp para todas as secretarias da SBEM,
incluindo regionais, onde são realizados, entre outros serviços:

Atualizações de rotina nos softwares componentes
do sistema operacional do servidor da SBEM e
demais aplicativos instalados.
Gerenciamento da conta da SBEM no Google incluindo controles de segurança nos servidores
de e-mail.
Lançamento das anuidades 2019.
Desenvolvimento novo site AE&M.
Integração com as transmissões de webmeetings
ao vivo com empresas parceiras.
Mudanças no sistema e abertura das inscrições,
recursos e listagem de aprovados - TEEM 2019.
Melhorias nas ferramentas administrativas para
departamento financeiro.
Segurança - controle e manutenção como
ciberataque ao servidor da SBEM, com restauração
e contratação de serviço automático de backup.
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Eventos dos Departamentos Científicos 2020
Em função da pandemia do novo coronavírus, as atividades foram reformuladas e reagendadas.
Encontro Brasileiro de Endocrinologia
Pediátrica (EBEP) – Online
www.ebep2020.com.br
Coordenação: Departamento de Endocrinologia
Pediátrica da SBEM Nacional

Encontro Brasileiro de Tireoide – Online
30 a 31 de outubro de 2020
www.ebt2020.com.br
Coordenação: Departamento de Tireoide da SBEM
Nacional

Simpósio Internacional de Neuroendocrinologia
Previsão 2021.
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Dra. Mônica Oliveira
Presidente do DEFA

Curso de Atualização em Endocrinologia
Feminina e Andrologia

O

Departamento de Endocrinologia Feminina e
Andrologia (DEFA) promoveu o CAEFA – Curso
de Atualização em Endocrinologia Feminina e
Andrologia, em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro
de 2019. Esse curso nasceu da vontade dos membros do
Departamento de proporcionar atualização sobre o tema,
revisão de conceitos dentro da especialidade e ainda oferecer momentos de troca de experiências.
O CAEFA contou com aulas expositivas na sexta à tarde e no sábado de manhã, enquanto o sábado à tarde foi
dedicado à discussão de casos clínicos. O Curso foi dividido em módulos, sendo o primeiro dedicado aos Princípios
Básicos da Endocrinologia Feminina e Andrologia. Assuntos relacionados à mulher jovem e na perimenopausa/senilidade, como por exemplo, a “Tríade da Mulher Atleta” e
“O que Há de Novo na Terapia Hormonal da Menopausa?”

foram abordados. Os temas ligados à andrologia abordaram as interfaces da ação da testosterona no organismo
masculino, como sendo algo muito mais complexo que
um simples hormônio. A última sessão do curso foi dedicada a quatro casos clínicos sobre Hiperandrogenismo,
Menopausa, Incongruência de Gênero e Hipogonadismo
Masculino.
Além dos diretores do Departamento, o Curso contou
também com a participação de experts na área, trazendo
as novidades no assunto. O público-alvo foi composto por
residentes, pós-graduandos, endocrinologistas sócios da
SBEM e médicos de outras especialidades. Teve a participação de 436 inscritos de todas as regiões do Brasil, o que
demonstrou o interesse do público no tema e o alcance
do evento.
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Dr. Cesar Luiz Boguszewski
Presidente da Comissão Científica

Comissão Científica

T

em sido uma grande honra e uma experiência ímpar contribuir para o desenvolvimento da entidade,
que congrega e representa os endocrinologistas do
Brasil. Como vice-presidente da SBEM, uma das funções
estatutárias é presidir a Comissão Científica, que tem entre
suas principais responsabilidades elaborar a programação científica do Congresso Brasileiro de Atualização em
Endocrinologia e Metabologia (CBAEM) e do Congresso
Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia (CBEM).
Com essa missão em mãos, organizamos pela primeira vez na história da SBEM uma reunião presencial
da Comissão Científica, que aconteceu no dia 14 de dezembro de 2018, no Rio de Janeiro. Foram várias horas de
um “brainstorm” coletivo, que permitiu uma participação
muito mais efetiva de todos no planejamento da grade, resultando num programa atualizado, original e abrangente.
Delineado com grande antecedência facilitou o trabalho
de organização e divulgação do congresso.
O CBAEM 2019 foi um evento impecável, realizado em
Florianópolis entre os dias 21 e 24 de agosto, sob a presidência do Dr. Alexandre Hohl, e que contou com número
recorde de 2 mil participantes. Foram pouco mais de 150
palestrantes do Brasil, um Workshop em conjunto com
a Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e
Metabolismo; e uma convidada da Endocrine Society, Dra.
Michele Andrea La Merrill, autora do Guia de Disruptores
Endócrinos da Endocrine Society/IPEN. O material foi traduzido para o português com apoio da SBEM, para ser oferecido aos congressistas. Mantendo a tradição, no CBAEM
2019 foram entregues os Prêmios SBEM/AE&M Thales
Martins e Waldemar Berardinelli para os melhores artigos
da área básica e clínica, respectivamente, publicados em

2018 na nossa revista, e foram premiados os três melhores
trabalhos científicos apresentados no congresso.
Respaldados pelo sucesso da iniciativa pioneira,
repetimos a reunião presencial da Comissão Científica,
dessa vez em Brasília nos dias 7 e 8 de dezembro de 2019,
para delinear o programa do maior evento da nossa Sociedade, o CBEM 2020. Foram dois dias de intenso trabalho com a árdua missão de mantermos o padrão de qualidade científica, que caracteriza os eventos organizados
pela SBEM. Uma das novidades definidas foi à concessão
de Travel Grants para jovens autores de trabalhos científicos, mais uma iniciativa inédita na história dos nossos
congressos. Outro destaque foi à indicação e escolha dos
laureados dos prêmios SBEM, seguindo as novas regras
aprovadas pelo Conselho Deliberativo, e outorgados em
momentos solenes dentro da programação científica do
CBEM 2020. O Congresso em Brasília também será para
sempre lembrado pela realização da primeira Leadership Academy, uma iniciativa conjunta da SBEM com a
Endocrine Society para debate de temas relacionados à
gestão e cooperação global na área de Endocrinologia
e Metabologia.
Outra iniciativa pioneira foi a parceria da SBEM com
o Medscape para divulgação de conteúdo científico da
nossa especialidade, voltado para colegas de outras especialidades. A primeira etapa concluída foi a formação
do Conselho Editorial, que contará na fase inicial com a
colaboração dos colegas Alexandre Hohl, Bruno Halpern,
Bruno Ferraz de Souza, Carolina Ferraz, Wellington Santana da Silva e eu como Editor-Chefe, indicado pela Diretoria da SBEM. O Conselho ficará responsável pelo material
de informação e educação médico-científico que contará
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com a colaboração de vários associados e será divulgado
na plataforma Medscape.
Termino essa breve síntese de algumas atividades rea-

lizadas ao longo desse biênio com meus sinceros agradecimentos a cada um dos colegas que, voluntariamente,
não mediram esforços para colaborar com o crescimento
e progresso da SBEM.

Quadro 1. Comissão Científica CBAEM 2019

Quadro 2. Comissão Científica CBEM 2020

Cesar Luiz Boguszewski (PR)

Cesar Luiz Boguszewski (PR)

Amely Pereira Silva Balthazar (SC)

Bruno Halpern (SP)

Bruno Halpern (SP)

Carolina Aguiar Moreira (PR)

Carolina Aguiar Moreira (PR)

Cristiane Moulin de Moraes Zenobio (DF)

Cristina da Silva Schreiber de Oliveira (SC)
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Cynthia Melissa Valério (RJ)

Fábio Rogério Trujilho (BA)

Fábio Rogério Trujilho (BA)

Fernando Gerchman (RS)

Fernanda Vaisman (RJ)

Heraldo Mendes Garmes (SP)

Fernando Gerchman (RS)

Hermelinda Cordeiro Pedrosa (DF)

Heraldo Mendes Garmes (SP)

João Lindolfo Cunha Borges (DF)

Hermelinda Cordeiro Pedrosa (DF)

Josivan Gomes de Lima (RN)

Karen Faggioni de Marca Seidel (RJ)

Karen Faggioni de Marca Seidel (RJ)

Luciana Antunes de Almeida Secchi (MS)

Luciana Ansaneli Naves (DF)

Madson Queiroz de Almeida (SP)

Luciana Antunes de Almeida Secchi (MS)

Manoel Ricardo Alves Martins (CE)

Luiz Cláudio Gonçalves de Castro (DF)

Marcelo Fernando Ronsoni (SC)

Madson Queiroz de Almeida (SP)

Maria Heloisa Busi da Silva Canalli (SC)

Manoel Ricardo Alves Martins (CE)

Maria Izabel Chiamolera (SP)

Maria Izabel Chiamolera (SP)

Mario Kehdi Carra (SP)

Mario Kehdi Carra (SP)

Marisa Helena César Coral (SC)

Miguel Madeira (RJ)

Miguel Madeira (RJ)

Milena Coelho Fernandes Caldato (PA)

Milena Coelho Fernandes Caldato (PA)

Mônica de Oliveira (PE)

Mônica de Oliveira (PE)

Rafael Selbach Scheffel (RS)

Patrícia de Fátima dos Santos Teixeira (RJ)

Sonir Ribeiro Rauber Antonini (SP)

Sonir Ribeiro Rauber Antonini (SP)

Valéria Cunha Campos Guimarães (DF)
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Dra. Erika Parente
Presidente Comissão de Campanhas

Campanhas Públicas

N

o início de cada ano, a Comissão de Campanhas,
através de um trabalho em conjunto com os Departamentos Científicos, Regionais e Comissão de
Comunicação Social, faz o planejamento das ações para o
ano todo. Em 2019 – a Comissão de Campanhas teve à frente a Dra. Erika Parente (presidente), Dra. Mariana Guerra e
Dra. Carolina Ferraz.
Departamentos envolvidos: Tireoide, Aterosclerose
e Hipertensão, Endocrinologia Feminina e
Andrologia, Diabetes, Obesidade, Menopausa,
Metabolismo Ósseo e Mineral.
Comissões envolvidas: Comissão de Comunicação
Social e Comissão Temporária da Endocrinologia
do Exercício e Esporte.
Sociedades Científicas envolvidas: Sociedade
Brasileira de Diabetes, Associação Brasileira para
o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica,
Sociedade Brasileira de Pediatria.
Campanhas em 2019:

Dia Mundial da Osteoporose
Dia Mundial do Diabetes
Nas Atividades desenvolvidas:
Reportagens, textos, folhetos e vídeos de
esclarecimento publicados no site da SBEM
Nacional.
Criação de logomarcas para algumas campanhas.
Produção de vídeos pelos departamentos.
Produção de folhetos explicativos sobre as
doenças e cuidados preventivos.
Mensagens de esclarecimentos, publicadas
nas redes sociais da SBEM, das regionais e dos
departamentos – que possuem os respectivos
canais.
Atividades direcionadas ao público, realizadas em
Hospitais, Shoppings, Parques e outras áreas de
grande circulação da população.

Dia Mundial de Doenças Raras

Palestras para pacientes nos diversos hospitais.

Dia Internacional da Mulher

Palestras para profissionais de saúde.

Semana Internacional da Tireoide

Ações no Cristo Redentor (Dia Mundial do
Diabetes) e no Maracanã (Semana Internacional da
Tireoide).

Dia Nacional do Homem
Dia Nacional de Combate ao Colesterol
Dia do Endocrinologista
Dia Mundial da Obesidade
Dia Mundial da Menopausa
Dia do Médico

Parcerias com Sociedades Científicas.
Produção de pesquisas – 1.000 participações Aterosclerose e Hipertensão.
Grupo de presidentes das Regionais interagiu
durante todo o ano.
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Dr. Josivan Lima
Presidente da Comissão do TEEM

Comissão da Prova de Título de Especialista em
Endocrinologia e Metabologia

A

prova é uma maneira de obter o Título de Especialista em Endocrinologia e Metabologia, chancelado pela AMB. Manteremos o tradicional formato,
utilizando casos clínicos e priorizando diagnóstico e tratamento. A obtenção do Título é importante para todos que
trabalham na área de Endocrinologia bem como permite
a participação nas diretorias da Nacional, regionais e departamentos da SBEM.
Em 2019, priorizamos realizá-la na cidade de São Paulo para facilitar o acesso (maior disponibilidade da malha
aérea) e custo, além do fato de que o estado é o que tem
o maior número de candidatos (30,8%). Nesse ano, modificamos o local das provas para o Centro de Eventos São
Luís, por comportar um maior número de participantes de
forma confortável, além de ser central (próximo à Av. Paulista). Foram 463 candidatos. A idade média foi de 35,2±7,0
anos, sendo a maioria do sexo feminino (73,7%). A taxa de
aprovação de 34,9%, compatível com as aprovações de
outros anos. Os candidatos aprovados eram mais jovens
(32,0±4,5 vs. 36,9±7,5 anos, p<0,001) e a maioria tinha feito Residência em Endocrinologia (63,6%), enquanto que
18,5% fizeram estágio e 17,9% se inscreveram no critério
de prática de Endocrinologia por mais de quatro anos.
Aproximadamente dois terços dos residentes (63,2%), um
terço dos que fizeram estágio (37,5%) e 13,1% dos inscritos
no critério de tempo, exercendo Endocrinologia, foram
aprovados.
A média do número de acertos na prova de múltiplas
escolhas foi de 63,7 ± 13,6, sendo maior nos candidatos
que fizeram Residência e menor nos que se inscreveram

por tempo exercendo Endocrinologia (73±10 vs. 65±13 vs.
57±12 acertos, p <0,001). Houve uma correlação positiva
entre as notas objetivas e subjetivas (r=0,640, p<0,001).
Diante desses resultados, acreditamos que o padrão
da prova tem se mantido nos últimos cinco anos, com taxa
de aprovação estável e com boa diferenciação entre os
melhores preparados. Agradecemos à diretoria da SBEM, à
comissão do TEEM, aos departamentos e a todos que contribuem para realizar o concurso, e aguardamos que cada
vez mais possamos valorizar nosso título de especialista.
Josivan Lima
Presidente da Comissão do TEEM.

“Comissão do TEEM durante a correção das Provas: Mauro A.
Czepielewski, Josivan Lima (presidente da Comissão), Marise L.
Castro, Rogério Friedman e Milena C. Caldato, junto com o restante
do Staff da SBEM (ausentes da foto Márcio C. Mancini e Renan
Magalhães Montenegro Júnior).
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A ENDOCRINOLOGIA EM TEMPOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
BRASÍLIA - 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2020

Brasília te
aguarda de
asas e braços
abertos.
Inscrições abertas!
cbem2020.com.br
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