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Editorial

T alvez, a parte mais difícil da elaboração deste Relató-
rio Anual seja o Editorial. Como resumir, em algumas 
poucas palavras, todos os desafios do ano de 2020?

Quando assumi a presidência da Sociedade Brasilei-
ra de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), em janeiro 
de 2019, tinha, junto com a minha diretoria, uma série de 
planos e projetos para o biênio. Durante o primeiro ano, 
conseguimos realizar até mais do que havíamos planejado 
e nos preparamos para um ano de 2020, com a certeza 
de que ainda havia muito a fazer. Como todos sabem, no 
início do ano, tudo mudou.

A pandemia de Covid-19 obrigou a uma mudança 
completa de planejamento, deixando inúmeras dúvidas 
e incertezas sobre como conduziríamos nossa Sociedade 
durante o ano. Foram muitas reuniões e muitas discus-
sões, já que íamos aprendendo sobre a pandemia a cada 
dia. Como vocês poderão ver neste relatório, mesmo com 
todas as adversidades e desafios, tentamos manter as ati-
vidades da SBEM, adaptando-as à nova realidade.

Foi um ano duro e desgastante. Gostaria de deixar 
registrado aqui que tudo o que foi realizado durante este 
ano foi possível pela união e competência daqueles que 
aceitaram o desafio de me acompanhar em minha gestão. 
Inicialmente, gostaria de agradecer a cada um dos amigos 
César, Paulo, Neuton, Cristina e Márcio, que formaram a 
Diretoria Nacional. Nunca tomei nenhuma decisão sozi-
nho. Todas as resoluções tomadas refletiram uma diretoria 
unida e com um objetivo comum. Sem vocês ao meu lado, 
tudo teria sido muito mais difícil.

Agradeço imensamente aos presidentes de Depar-
tamentos, assim como suas respectivas diretorias. Como 
vocês poderão ver neste relatório, todos deram seu máxi-
mo para conduzir os projetos neste difícil ano. Se as dire-
torias de Departamentos foram eleitas pelos associados, 
as Comissões são cargos de confiança e escolhidos pelo 

presidente. Tentei me cercar das melhores pessoas possí-
veis e acredito que consegui. Vocês foram essenciais neste 
biênio, dando um suporte essencial para que a SBEM se-
guisse seu caminho. Agradeço, também, aos presidentes 
e diretores das Regionais SBEM, que sempre trabalharam 
junto com a Diretoria Nacional pelo crescimento e forta-
lecimento de nossa especialidade. 

Finalmente, conduzir a SBEM só é possível pois nos 
cercamos de um competente staff de funcionários e par-
ceiros. Agradeço a Paola, nossa gerente, que conduz bri-
lhantemente toda nossa equipe. Obrigado Liliam, Elaine, 
Jacir, Selma, Roselaine, Luana e Marilene e parabéns pelo 
belíssimo trabalho. Agradeço, também, a todos os parcei-
ros da SBEM, peças essenciais para que a “engrenagem” 
continue rodando. 

Deixo aqui, também, meu pedido de desculpas pelos 
erros que possa ter cometido durante estes dois anos. Gos-
taria que soubessem que todos cometemos erros e se eles 
ocorreram, foram sempre pensando no melhor para SBEM.

Finalmente, não posso deixar de registrar, neste 
Editorial, um lamento pelas mortes que tivemos nesta 
pandemia. Acredito que todos nós perdemos alguém co-
nhecido neste difícil momento da história. Que possamos 
ter aprendido algo para evitar que uma tragédia assim 
se repita.

Foram dois anos de presidência da SBEM. Dois anos 
de desafios e aprendizados. Dois anos de dedicação in-
tegral à nossa Sociedade. Terminarei este Editorial com a 
mesma frase que utilizei no discurso de abertura do Con-
gresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia. “Hoje 
eu estou feliz”.

Rodrigo O Moreira
Presidente SBEM Biênio 2019/2020
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Palavra da Presidência
objetivo de se tornarem as principais referências para os 
associados, especialistas e pós-graduandos de todo o país. 

O primeiro lançado foi o “Guia Prático em Osteometa-
bolismo”, que se tornou um grande sucesso e teve a pri-
meira edição esgotada. No final de 2020, tivemos o lan-
çamento do segundo livro, o “Guia Prático em Neuroendo-
crinologia”, cuja edição foi organizada pelos Drs. Heraldo 
Garmes e Cesar Luiz Boguszewski. Outros guias vêm sendo 
desenvolvidos e esperamos novos lançamentos nos pró-
ximos anos. 

Além disso, tivemos o lançamento do “TEEM – Volume II”, 
contendo as provas do Título de Especialista em Endocri-
nologia e Metabologia de 2017, 2018 e 2019. Deixo aqui um 
agradecimento especial ao Dr. Wellington Santana da Silva 
Júnior, presidente da Comissão de Valorização de Novas 
Lideranças, que juntou um time excepcional de jovens co-
legas para a confecção deste livro.

Demandas Judiciais, o Combate à “Pseudociência” e 
à Má Prática da Medicina

Um dos grandes focos da SBEM tem sido o combate 
à “pseudociência” e à má prática médica. Vale a pena res-
saltar que, na enorme maioria dos casos, este combate é 
feito em sigilo. 

Nestes últimos anos, a Comissão de Ética e Defesa 
Profissional (CEDP) e a Comissão de Defesa de Assuntos 
Profissionais (CDAP) têm encaminhado denúncias rece-
bidas pela SBEM, tanto para os Conselhos Regionais de 
Medicina, como até mesmo para o Conselho Federal de 
Odontologia. Uma delas, no ano de 2020, foi contra a As-

O ano de 2020 foi atípico para todos em virtude da 
pandemia de Covid-19. Para a Sociedade Brasilei-
ra de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) não 

foi diferente. A Sociedade teve que se adaptar a um ano 
virtual. Tentarei, nos próximos parágrafos, fazer um pe-
queno resumo das atividades da Presidência da SBEM no 
último ano.

Educação Continuada – Universidade Online

Em um “ano virtual”, a SBEM continuou com seu pro-
grama de Educação Continuada em Endocrinologia – o 
“Universidade Online”. Foram 12 módulos, todos coorde-
nados pela Comissão de Educação Médica Continuada,  
que abrangeram algumas das principais áreas da Endo-
crinologia e Metabologia, incluindo Obesidade, Tireoide, 
Endocrinologia Feminina e Andrologia, Neuroendocrino-
logia, Dislipidemia, Endocrinologia Pediátrica, Metabolis-
mo Mineral e Ósseo e Diabetes Mellitus. 

Os eventos foram um grande sucesso, com uma mé-
dia de 200 associados conectados ao vivo e, em alguns 
casos, mais de 1000 acessos às aulas gravadas. Uma impor-
tante inovação neste ano foram os eventos em parcerias 
com outras Sociedades Médicas, incluindo a Sociedade 
Brasileira de Diabetes (SBD) e a Sociedade Brasileira de 
Nefrologia (SBN). 

Biblioteca SBEM

 Um dos projetos iniciados em 2019 foi a criação da 
Biblioteca SBEM. Diferentes Departamentos foram convi-
dados a elaborar livros em suas respectivas áreas, com o 

Diferentes departamentos foram convidados a elaborar 
livros em suas respectivas

áreas, com o objetivo de se tornarem as principais refe-
rências para os....

Dr. Rodrigo Moreira
Presidente da SBEM Nacional 2019-2020
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sociação Brasileira de Harmonização Orofacial (ABRAHOF). 
Em documento, divulgado no início do ano, a ABRAHOF 
recomendava o uso de altas doses de Vitamina D para pre-
venção e tratamento da Covid-19. Ao tomar conhecimento 
de tal recomendação, a SBEM, através de um escritório de 
advocacia, encaminhou denúncia ao Ministério Público. 
No mês de fevereiro de 2021, fomos informados da decisão 
final da justiça quanto ao caso. 

O Ministério Público do Rio Grande do Sul se mos-
trou sensível à argumentação da SBEM e a ABRAHOF se viu 
obrigada a assinar um Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC). Neste termo, “compromete-se a ABRAHOF a abs-
ter de efetuar publicações, indicando ou recomendando 
prescrição de medicamento ou produto com finalidade 
terapêutica estranha ao seu objeto social, bem como por 
profissional que não possua habilitação legal para a sua 
indicação”. Este é apenas um exemplo de atuação da SBEM 
e esperamos poder informar aos associados de outras 
ações, conforme formos legalmente autorizados a fazê-lo.

 
Participação no Ministério da Saúde

Um dos pontos que mais me orgulho, dentro deste 
biênio, foi a participação direta da SBEM na elaboração 
de diferentes Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
(PCDT) do Ministério da Saúde, principalmente do Diabe-
tes Mellitus tipo 2. 

Dentre as grandes vitórias, podemos citar a incor-
poração de uma nova classe de antidiabéticos orais – os 
Inibidores da SGLT-2 – dentro do arsenal do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). Foi através de uma participação ativa, 
junto com a SBD (representada pela Dra. Luciana Bahia), 
em reuniões da Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias (CONITEC), que conseguimos esta importante 
vitória para os pacientes com DM tipo 2. Vale ressaltar que 
a SBEM também participou da elaboração e de consul-
tas públicas de outros PCDTs, incluindo o de PCDT para 
Sobrepeso e Obesidade em Adultos e o de Insuficiência 
Adrenal Primária.

Integração com outras Sociedades Médicas

A integração da SBEM com outras sociedades mé-
dicas foi mais um ponto de destaque do ano de 2020. 
Além das atividades da Universidade Online (descritas 
anteriormente) a SBEM também participou da elaboração 
de importantes diretrizes. 

No campo do Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), a SBEM 
se juntou à SBD e a duas Sociedades Portuguesas (Socie-
dade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabo-
lismo [SPEDM] e a Sociedade Portuguesa de Diabetologia) 
para publicação do “Portuguese-Brazilian Evidence-based 
Guideline on the Management of Hyperglycemia in Type 2 
Diabetes Mellitus”. Um importante documento para nor-
tear o tratamento do DM2 no Brasil e em Portugal. 

Já no área do metabolismo ósseo, a SBEM, em con-
junto com a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e 
Osteometabolismo (ABRASS) e a Sociedade Brasileira de 
Estomatologia e Patologia Oral (SOBEP), publicou o docu-
mento “Prevention and Treatment of Oral Adverse Events of 
Antiresorptive Medications for Osteoporosis”. Apenas alguns 
exemplos da importância da parceria e da interação entre 
diferentes Sociedades. 

Eventos Anuais

Como pode ser visto neste relatório, mesmo com 
todas as adversidades, a SBEM conseguiu realizar quatro 
eventos anuais, sendo três no formato virtual: Simpósio 
Integrado de Endocrinologia do Exercício (SIEEx), Congres-
so Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia (e-CBEM), 
Encontro Brasileiro de Tireoide (EBT) e o Encontro Brasi-
leiro de Endocrinologia Pediátrica (EBEP). Apesar das alte-
rações de datas e formatos, a SBEM manteve a realização 
dos eventos, com uma excelente participação de público 
e inovações que, com toda certeza, serão aplicadas em 
atividades nos próximos anos.

Além destes itens, vale ressaltar que foram realizadas 
reuniões semanais com toda a diretoria, incluindo reu-
niões especiais com a presença de presidentes de Depar-
tamentos, com a Comissão Executiva do Congresso Bra-
sileiro de Atualização em Endocrinologia e Metabologia 
(CBAEM) de 2021 e a do Congresso Brasileiro de Endocri-
nologia e Metabologia (CBEM) 2022. Todas com o objetivo 
de já iniciar a programação e a organização dos eventos 
dos próximos anos.

Em resumo, posso dizer tranquilamente, que, com 
a pandemia, as demandas e o trabalho dentro da SBEM 
cresceram de maneira impactante e que a condução da 
Sociedade só foi possível pela união de todos que aceita-
ram o desafio de dedicar parte importante de seu tempo 
para nossa Sociedade. 
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Simpósio Integrado de Endocrinologia do Exercício

C omo é de conhecimento geral, com o crescimento 
da demanda de pacientes e debates relacionando 
os temas Endocrinologia e exercício físico, a SBEM 

Nacional criou, após uma reunião da diretoria, a Comis-
são Temporária de Endocrinologia do Exercício e Esporte 
(CTEEE).

Desde então, foram realizadas diversas iniciativas para 
incentivar o debate no assunto, com destaque para eventos 
presenciais, que acontecem anualmente desde 2018. 

Em 2019, o formato foi atualizado com dois dias de 
palestras, passando a se chamar SIEEX – Simpósio Integra-
do de Endocrinologia do Exercício, com o apoio da SBD 
(Sociedade Brasileira de Diabetes), da ABESO (Associação 
Brasileira para o Estudo da Síndrome Metabólica e Obesi-
dade) e SBMEE (Sociedade Brasileira de Medicina do Exer-
cício e do Esporte).

A edição de 2020 aconteceu em São Paulo, no Blue 
Tree Premium Morumbi, nos dias 13 e 14 de março. O Dr. 
Rodrigo Moreira, presidente da SBEM, em conjunto com 
a presidência do CTEEE, foram os coordenadores da ati-
vidade. 

A programação incluiu os seguintes temas:

 Diabetes e exercícios;

 Termogênicos;

 Efeitos de esteroides e anabolizantes;

 O mundo fitness e as novas doenças;

 Uso de suplementos;

 O tratamento da obesidade. 

 Participações
SIEXX

2019-SP 2020-SP

Coordenadores 2 2

Palestrantes 31 48

Inscritos - total 316 468

UF 22 25

Dr. Clayton Macedo
Presidente da CTEEE
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Secretaria Executiva

Dois dos Diretores da SBEM exercem o cargo de se-
cretário executivo e secretário executivo ajunto. 
Dentre suas várias atividades, está a de avaliar to-

dos os contratos firmados com entidades e terceiros (patro-
cinadores ou prestadores de serviços) de todos os eventos 
organizados pela Nacional. Somente após essa análise, tais 
contratos são assinados conjuntamente pelo presidente e 
pelo secretário executivo. No ano de 2020, a SBEM organi-
zou diversos eventos, entre eles SIEEX, provas do TEEM e do 
CAAEP, EBT, EBEP, CBEM e eventos da Universidade Online. 
Propositalmente, citamos os nomes apenas com suas si-
glas, pois entendemos já serem conhecidos de todos. Mais 
de uma centena de contratos e aditivos foram avaliados, 
revisados e firmados para a realização desses eventos. 

O volume de e-mails destinados à secretaria executi-
va também impressiona: 4.873 ao longo do ano, com mé-
dia mensal de 406 e diária de 13,35. A distribuição mensal 
mostra a intensificação dessa comunicação com a proxi-
midade dos maiores eventos.
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E-mails recebidos em 2020 pela secretaria executiva (total = 4873)

Aos secretários, além das reuniões semanais da Di-
retoria, coube também a missão de representar a SBEM 
junto à AMB (Associação Médica Brasileira) e IBDM (Insti-
tuto Brasil de Medicina) em reuniões que, em 2020, foram 
predominantemente virtuais.

AMB – Conselho Científico

A SBEM é umas das 27 Sociedades que tem assento no 
Conselho Científico da AMB, onde ocorrem reuniões men-

sais nas quais as diversas sociedades apresentam temas 
científicos de interesse geral. O secretário executivo ad-
junto, Dr. Márcio Mancini, participou como representante 
nas reuniões realizadas no início do ano. Após o início da 
pandemia, houve uma interrupção das reuniões e ativi-
dades, sendo reiniciadas de maneira virtual no segundo 
semestre. Vale a pena ressaltar uma das reuniões, com re-
presentantes da Comissão Nacional de Residência Médica 
(CNRM) e até mesmo de Residentes de diferentes áreas, 
onde foi discutido o impacto da pandemia na formação 
médica e especialidades, além de possíveis medidas para 
amenizar este prejuízo.

AMB – Conselho Deliberativo

As reuniões do Conselho Deliberativo da AMB ocor-
rem trimestralmente com a participação da Diretoria da 
entidade, presidentes das Federadas e dos presidentes 
das sociedades científicas de especialidades. Nestas reu-
niões, o representante da SBEM foi o secretário executivo, 
Dr. Neuton Dornelas Gomes, que também representou a 
Sociedade nas reuniões virtuais mensais da Comissão de 
Defesa Profissional da AMB.

SBEM no IBDM

A despeito da paralização das atividades no Parla-
mento brasileiro durante a pandemia (apenas a Comissão 
de combate à Covid 19 funcionando presencialmente), 
houve reuniões virtuais periódicas do Instituto Brasil de 
Medicina (IBDM) e a SBEM participou representada pelo 
seu secretário executivo.

Em síntese, em um mundo em pandemia, a comuni-
cação virtual não apenas permitiu a realização do trabalho 
da secretaria executiva, como também o intensificou. 

Dr. Neuton Dornelas Gomes – Secretário
Dr. Márcio Mancini – Secretário Adjunto
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30 e 31 de outubro de 2020
EVENTO ONLINE

O Encontro Brasileiro de Tireoide (EBT 2020), que es-
tava programado para ser realizado em Goiânia, 
precisou ser transformado em versão online, que 

ocorreu nos dias 30 e 31 de outubro de 2020.

O presidente do EBT foi o Prof. Dr. José Augusto Sgar-
bi, tendo como responsáveis pela Comissão Organizadora 
a Profa. Dra. Patrícia de Fátima dos Santos Teixeira e, pela 
Comissão Científica, a Profa. Dra. Janete Cerutti.

O evento teve número recorde de inscrições (3.467 
participantes), contemplando representantes de diferen-
tes regiões do Brasil. Foram 1.988 acessos à plataforma 
durante o evento, sendo que ocorreram momentos de 
pico com 1.180-1.389 acessos simultâneos, por um período 
médio maior que duas horas consecutivas, em três mo-
mentos, ao longo dos dois dias de evento.

Mesmo com toda a situação da pandemia, o EBT 2020 
conseguiu manter sua arrecadação. Entretanto, os custos 
do evento digital tiveram que ser acrescidos junto aos gas-
tos já dispendidos para a versão presencial de Goiânia, 
uma vez que já foram reservadas a locação do espaço físi-
co e a hospedagem para o próximo EBT em 2022. Mesmo 
assim, o resultado financeiro do evento foi excelente.

Foi um enorme desafio ajustar situações de um even-
to que teve não apenas o seu formato alterado de presen-
cial para totalmente online, mas também que necessitou 
renegociar data e espaço físico para a próxima edição de 
2022, mantendo-se a cidade de Goiânia como sede. Para a 
Comissão organizadora, foi como organizar dois eventos 
em uma mesma edição. 

Dr. José Augusto Sgarbi – Presidente do EBT 2020 
Dra. Patrícia de Fátima – Comissão Organizadora
Dra. Janete Cerutti – Comissão Científica

XIV Encontro Brasileiro de Tireoide
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Abertura online do Encontro Brasileiro de Tireoide 2020, com o Dr. José 
Sgarbi (Presidente do Evento), Dr. Rodrigo O Moreira (Presidente da 
SBEM), Dra. Janete Cerutti (Presidente da Comissão Científica) e Dra. 
Patrícia Teixeira (Presidente da Comissão Organizadora)



Tesouraria

A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolo-
gia foi fundada em 1950, com o objetivo de congregar 
médicos que atuam na área da especialidade em todo 

o Brasil. Nos seus 70 anos de história, percorreu um longo 
caminho, pautado na ética e na defesa da Endocrinologia e 
Metabologia brasileira. Seus objetivos e alcance se amplia-
ram, impondo a necessidade de amadurecimento dos pro-
cessos de gestão e uma maior sustentabilidade financeira. 
Representando hoje mais de 4000 médicos especialistas e 
colegas com interesse especial na área, a SBEM e seus asso-
ciados colhem os frutos de um trabalho realizado por muitos 
idealizadores deste projeto.

O ano de 2020 marcará a história como um dos mais 
desafiadores de todos os tempos. A descoberta de um novo 
agente viral, o SARS-CoV-2, em dezembro de 2019, seguida 
pela declaração de pandemia pela Organização Mundial da 
Saúde, em março de 2020, impôs mudanças para a proteção 
da saúde de todas as pessoas. A SBEM se viu preparada para 
enfrentar todos os desafios que foram impostos. O excelente 
trabalho desenvolvido nos anos anteriores permitiu a seguran-
ça financeira necessária para o enfrentamento dos problemas 
que se impunham à medida que aprendíamos sobre uma nova 
doença e seus impactos em todo o mundo. A palavra que pode 
descrever melhor as ações internas da SBEM no enfrentamento 
à crise imposta pela pandemia é “União”. O trabalho intenso da 
diretoria, colaboradores, comissões executivas de congressos e 
Conselho Fiscal foi marcado, mais uma vez, pela transparência, 
eficiência e sustentabilidade financeira.

Cientes do impacto econômico da pandemia, uma das 
primeiras ações tomadas foi o adiamento do vencimento da 
anuidade previsto para o final do mês de maio de 2020. Assim, 
pôde-se permitir que nossos associados tivessem maior tempo 
para o planejamento financeiro. A decisão se mostrou acer-

tada, uma vez que observamos praticamente a estabilidade 
no número de associados adimplentes, quando comparado 
aos três anos anteriores. Ainda sobre as anuidades, o Conselho 
Deliberativo da SBEM acolheu a proposta da Tesouraria de não 
aplicar o percentual de acréscimo previsto para o ano de 2021. 
Medida que reduzirá o custo proporcional da anuidade. 

O momento de crise não foi motivo de acomodação. 
Além do foco nos ajustes adaptativos ao momento, segui-
mos com o contínuo trabalho de diagnósticos e propostas de 
melhorias. Ao longo de todo o ano, a tesouraria, juntamente 
com o Conselho Fiscal e colaboradores do setor financeiro 
e gerência da SBEM, trabalhou intensamente neste sentido. 
O fruto deste trabalho foi o desenvolvimento de propostas 
consistentes de avanços e qualificação na gestão financei-
ra e contábil da Sociedade, oferecendo maior dinamismo 
e eficiência, mantendo a transparência em todos os níveis. 
Fazemos questão, mais uma vez, de agradecer ao atual Con-
selho Fiscal composto pelos membros titulares: Dr. Severino 
de Almeida Farias, Dra. Valéria Cunha Campos Guimarães e 
Dr. Paulo Gustavo Sampaio Lacativa, pela atuação pautada 
pelos interesses da Sociedade. 

Chegamos ao fim desta gestão com um sentimento de 
dever cumprido. O incansável trabalho de todos que dedica-
ram seu tempo, voluntariamente, neste biênio entrega à nos-
sa SBEM o melhor resultado financeiro de toda a sua história. 
Resultado esse que permitirá a ampliação dos projetos para 
uma Sociedade cada vez mais atuante e que ofereça aos seus 
associados cada vez mais benefícios. 

Agradecemos a confiança dos associados que se man-
tiveram unidos em torno do ideal da Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia. Um sonho que se faz realida-
de há 70 anos. 

Dr. Paulo Augusto Carvalho Miranda – Tesoureiro
Dra. Cristina Façanha – Tesoureira Adjunto
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Título de Especialista

Dr. Josivan Lima
Presidente da Comissão do TEEM

Figura 1 – Taxa de aprovação na prova de título de especialista em endocrinologia
e metabologia conforme o ano. 
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Taxa de aprovação na prova de TEEM de acordo com o ano

A Comissão do Titulo de Especialista em Endocrino-
logia e Metabologia (TEEM) começou os trabalhos 
para a organização da prova de 2020 já em janeiro. 

Devido à pandemia, precisamos adiar a prova para o se-
gundo semestre e demos a oportunidade para aqueles 
candidatos que não quisessem, ou não pudessem mais 
fazer a prova, ter o reembolso da taxa de inscrição. Uti-
lizamos o formato tradicional, utilizando casos clínicos e 
priorizando diagnóstico e tratamento. 

Mantivemos o local da prova na cidade de São Paulo, 
no Centro de Eventos São Luís, que tem um uma capacida-
de que permitiu manter distanciamento das cadeiras, com 
o fim de minimizar o risco de contágio pela Covid-19. Um 
total de 333 candidatos realizaram as provas nos dias 21 e 
22 de novembro. A idade média dos participantes foi de 
36,5 ±6,5 anos, sendo a maioria do sexo feminino (73,3%). 
A taxa de aprovação foi de 37,2%, compatível com as apro-
vações de outros anos (Figura 1). Os candidatos aprovados 
eram mais jovens (33,8±5,5 vs. 38,0±6,5 anos, p<0,001) e 
a maioria tinha feito Residência em Endocrinologia e Me-
tabologia (55,3%), enquanto que 18,7% fizeram estágio e 
26% se inscreveram no critério de prática de Endocrinolo-
gia e Metabologia por mais de quatro anos. 

A média do número de acertos na prova de múltiplas 
escolhas foi de 65,8 ± 12,2, sendo, obviamente, maior no 
grupo de candidatos aprovados (77,2±5,3 vs. 59,0,0±9,8, 
p<0,001). Os candidatos que acertaram mais de 70% da 
primeira prova tiveram a segunda prova (casos clínicos) 
corrigida, obtendo uma nota média de 74,9±9,0. Houve 
uma correlação positiva entre as notas da primeira e da 
segunda provas (r=0,486, p<0,001).

O padrão da prova tem se mantido nos últimos seis 

anos, com taxa de aprovação estável e com boa diferencia-
ção entre os melhores preparados. Após seis anos à frente 
da Comissão do TEEM, agradeço imensamente às dire-
torias da SBEM, atual e prévias, à Comissão do TEEM, aos 
Departamentos e a todos que contribuem para realizar os 
concursos. Aguardamos que cada vez mais possamos va-
lorizar nosso Título de Especialista. Desejo sucesso à nova 
Comissão, acreditando que fará um ótimo trabalho para 
dar o Título a quem realmente é especialista.

Dr. Josivan Lima

13

Nina Ramalho Alkmim, 
primeira colocada do Teem
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Comissão de Comunicação Social – CCS

A Comissão de Comunicação Social é composta de 
duas assessorias: a de Jornalismo, representada 
pela DC Press, e a Assessoria de Imprensa, para o 

que foi contratada a Contexto. 

A DC Press se destina à divulgação, entre os sócios e o 
público leigo, de temas endocrinológicos, temas de inte-
resse geral e notícias da Sociedade, enquanto a Contexto 
se encarrega do contato com a mídia geral: revistas, jor-
nais, rádios, televisões e internet, indicando entrevistados 
capazes de esclarecer ao público leigo, notícias referentes 
à especialidade. Para isso, recorremos aos Departamentos 
e Comissões e, quando o tema envolve posicionamentos 
da Sociedade, ao presidente ou membros da Diretoria Na-
cional. 

De janeiro a setembro de 2020, a SBEM foi citada 165 
vezes na mídia. Imersões 100% positivas. Nos veículos im-
pressos, a SBEM esteve em 19 publicações de jornais e re-
vistas. Presente em 125 inserções de páginas na internet e 
participou de quatro programas e reportagens nas ondas 
do rádio. A SBEM esteve em reportagens na TV aberta, TV 
paga e Youtube. Foram 10 aparições de vídeo.

A DC Press também é responsável pelo site e mídias 
sociais da SBEM, veículos indispensáveis para informação 
dos associados e do público em geral. 

Previsão de produção total de conteúdo - 56 posta-
gens, matérias e boletins. Total de material produzido para 
redes sociais, site e boletim - 164 atividades. 

A curva de visitação do site voltou aos índices de an-
tes da pandemia, com pequenas quedas nos sábados e 
domingos, e crescimento nos demais dias da semana. No 
total, foram 7.911.132 de páginas lidas no site da SBEM, com 
destaque no mês de julho com mais de 750 mil pageviews. 

A análise mensal mostrou que, desde maio, a média 
geral de pageviews tem se mantido em 750 mil. 

Números totais do site e redes sociais da SBEM che-
garam a quase 10 milhões de pessoas - Instagram 2020 
- 1.161.773 pessoas alcançadas; Facebook 2020 - 512.101 
pessoas alcançadas; Twitter - 168.300 pessoas alcançadas; 
Site - 7.911.132 páginas lidas.

Composição da CCS em 2020:

 Presidente: Ricardo Martins da Rocha Meirelles.

 Editor dos AE&M: Marcello Delano Bronstein.

 Membro indicado pela Diretoria Nacional: Alexandre 
Hohl.

 Membro: Nina Rosa de Castro Musolino.

 DC Press: Cristina Dissat, Celso Pupo, André Dissat, Pablo 
de Moraes, Patricia Bernardo, Gigi Soares.

 Contexto: Elisa Barboux Nunes, Pamella Lima, Monique 
Arruda. 

Dr. Ricardo Meirelles 
Presidente da CCS
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Desde a criação da Comissão de Comunicação So-
cial, em 2002, quando o processo de divulgação da 
SBEM sofreu uma grande modificação, o número 

de atividades vem crescendo. 

Todo o projeto e a rotina de trabalho englobam pu-
blicação no site e nas redes sociais; produção e envio dos 
boletins eletrônicos; acompanhamento de mensagens, 
que são recebidas tanto por email (info@endocrino.org.br) 
quanto pelas redes sociais. Também é feita análise siste-
mática e pertinente de publicações nas redes sociais e do 
conteúdo publicado no site regularmente para projeção 
de crescimento e comparação com o mercado. Antes da 
pandemia o site chegou a registrar um milhão de pagevie-
ws em apenas um mês. No ano da pandemia, vários ajustes 
foram nessários para recuperação da visitação do site. 

Rotinas e Protocolos de Trabalho 

O trabalho da área de comunicação é coordenado 
pela Comissão de Comunicação Social e Diretoria da SBEM 
Nacional, que acompanham todo o processo e intervém 
quando são necessárias decisões institucionais. 

Comissão de Comunicação 2019/2020: Dr. Ricardo 
Meirelles (presidente), Dr. Marcello Bronstein (AE&M), Dra. 
Nina Musolino, Dr. Alexandre Hohl, Dr. Rodrigo Moreira. 

Semanalmente são encaminhados e-mails com su-
gestões de pauta da equipe de Jornalismo, somada às 
solicitações que chegam da área administrativa, das Re-
gionais, das Comissões e Departamentos. 

O conteúdo aprovado é publicado no site da SBEM e 
nas redes sociais, respeitando as características de cada 
meio de comunicação. :

Dinâmica da Comunicação da SBEM Nacional
 Site – www.endocrino.org.br : São publicadas 

entre três a cinco reportagens/conteúdos por 
semana, dependendo da necessidade da Diretoria 
da Nacional e solicitações das várias áreas da 
Sociedade. Além das matérias postadas, a equipe de 
jornalismo realiza revisão de conteúdo, voltado ao 
público leigo (com consultoria dos presidentes de 
Comissões e Departamentos). A homepage do site 
tem alterações constantes durante a semana, tanto 
para inclusão de novas reportagens/conteúdos, 
quanto para trazer assuntos que foram atualizados e 
abordados no site para o destaque. 

 Instagram - @sbemnacional: Publicações de três 
conteúdos semanais, que pode ser ampliado de 
acordo com as necessidades da SBEM. A maioria 
com referência a conteúdo do site. 

 Twitter - @endocrinologia: Formato de texto 
enxuto, mais voltado a área de hardnews e 
destaque para eventos, por ser uma rede mais 
usada por associações internacionais e veículos 
de comunicação. As postagens podem ou não ter 
link para o site da SBEM. A SBEM não tem o hábito 
de utilizar threads (ou fios, com vários tweets 
encadeados). 

 Fanpage - /sbemnacional: A grande maioria das 
postagens (cerca de 80%) possuem link para 
o conteúdo do site, para aumentar o acesso 
e visitação. O Facebook é a rede social que – 
apesar de não estar em crescimento – mais leva 
internautas ao site da SBEM, o que é uma tendência 
mundial da rede social. 

DC Press  
Agência de Conteúdo 



 Youtube - /sbemnacional: O canal é usado quando 
necessário, sem uma definição de regularidade. 
O conteúdo postado vem registrando momentos 
importantes da Sociedade, como posses de 
diretoria, reuniões, discursos e mensagens das 
Campanhas Públicas. Ocasionalmente, são 
incluídas entrevistas feitas em eventos ou através 
da plataforma Zoom. 

 Boletins Eletrônicos: Semanalmente são 
enviados dois boletins eletrônicos, que podem 
ser para os associados e/ou para o público que 
assina a ferramenta. Atualmente são cerca de 11 
mil cadastros para o recebimento do boletim. 
Antes do envio o boletim é encaminhado à CCS 
e à Diretoria. Depois de aprovado, o informativo 
é enviado, de acordo com o público a que 
se destina. Um boletim especial é enviado 
sempre que uma nova edição dos Archives of 
Endocrinology and Metabolism é publicada. 

 Emails – info@endocrino.org.br: Com a entrada das 
redes sociais, o número de e-mails recebidos pela 
redação diminuiu, mas, no último ano, os dados 
se modificaram e, para que o acompanhamento 
seja feito, é preciso monitorar duas vezes por 

Atividades digitais em 2020
Matérias publicadas: 254 publicações
Twitter: 368 tweets e RTs (retuites)
Instagram: 356 postagens no feed e 358 stories
Facebook: 298 postagens
Boletins eletrônicos: 191 emails marketing enviados
Vídeos no Youtube: 17 vídeos
Entrevistas no Soundcloud: 12 entrevistas
Fotos no Flickr - 517 fotos
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semana as mensagens que chegam. Parte do que é 
recebido – após orientação da CCS – é respondida 
outra parte encaminhada ao staff da SBEM, que faz 
a distribuição das solicitações dos associados. O 
número de mensagens aumenta com o aumento 
no envio de boletins eletrônicos, no período da 
prova do TEEM, Congressos da SBEM e eventos 
online. 

 Flickr - /sbemnacional: Utilizado em situações 
específicas, como cobertura de eventos. 

 Soundcloud /endocrinologia: Utilizado em 
situações específicas, com entrevistas que 
precisam de outra proposta de mídia ou cobertura 
de eventos. 

Programação mensal: Três publicações no site, três 
postagens em cada rede social (não incluso o Youtube), 
dois boletins semestrais, relatório de atividades e análise 
de dados a cada mês. No Flickr, Youtube e Soundcloud não 
existe especificação de quantidade. 

Equipe de Jornalismo/Direção de Arte/Direção de Fo-
tografia/Staff: DC Press Agência de Conteúdo – Cris Dissat, 
Celso Pupo, André Dissat, Patrícia Bernardo, Pablo de Mo-
raes e Gigi Soares. 



Programada a realização do evento para o período 
de 3 a 7 de setembro de 2020. Diversas reuniões foram 
realizadas e várias tratativas foram feitas com empresas 
que se candidataram como organizadoras, sendo escolhi-
da a A&C Eventos de Brasília, com ampla experiência em 
congressos médicos e governamentais. Como empresa 
responsável pelo comercial e captação de patrocínios, foi 
escolhida a Grow Up, sediada em São Paulo.

Com a realização das eleições da SBEM, durante o 
CBEM de Belo Horizonte em 2018, e, considerando as de-
finições estatutárias, definiu-se a Comissão Científica do 
evento de 2020. Nos dias 7 e 8 de dezembro de 2019, ocor-
reu reunião presencial dessa Comissão para elaboração da 
grade científica. 

O projeto para organizar e realizar o 34º Congres-
so Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia 
(CBEM2020), em Brasília, começou no final de 

2014, em reunião realizada em uma delicatessen da cidade, 
quando da constituição da chapa que concorreria à Direto-
ria da SBEM-DF para o mandato de 2015/2016. Ao elaborar 
os itens das “propostas de governo”, um deles foi a inten-
ção de lançar Brasília como candidata para 2020, quando 
a cidade completaria 60 anos de fundação (21/04/1960). A 
Capital Federal já havia sediado o CBEM em 1976 e 2002.

Aquela “Chapa” foi eleita e a Diretoria enviou carta 
de inscrição da candidatura da Regional Distrito Federal, 
em julho de 2016 e, na reunião do Conselho Deliberativo 
da SBEM no CBEM na Costa do Sauípe (BA), em setembro 
daquele ano, Brasília foi a ganhadora da concorrência com 
a Regional de São Paulo.

A Comissão Organizadora local ficou então constituí-
da: Neuton Dornelas Gomes (presidente), Tatiana Chiara 
Costa Guerra, Adriana Cláudia Furtado, Patrícia Braga de 
Sousa, Marcelo Henrique Canto e Ana Maria Tillmann.

A Conquista de Brasília

Dr. Neuton Dornelas Gomes – 
Presidente e-CBEM
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Comissão Executiva

Imagens da reunião presencial da Comissão 
Científica em 07 e 08 de dezebro de 2020
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Após um brainstorming digital, em fevereiro de 2020, 
foi escolhido o tema central: “A Endocrinologia em tempos 
de Inteligência Artificial”.

Em 24 de fevereiro de 2020, portanto pouco mais de 
seis meses antes da data prevista do evento, a Comissão 
Executiva recebeu a programação científica para iniciar 
os convites de palestrantes e organizar a logística. Dois 
dias após, no entanto, foi confirmado o primeiro caso de 
Covid-19 no Brasil. 

O Impacto de uma Pandemia

O Brasil e o mundo tomaram ciência da pandemia que 
viria assolar a humanidade e mudar a história. O CBEM en-
trou em compasso de espera. Houve, por meses seguidos, 
uma enorme apreensão no ar. Cada notícia, cada previsão, 
sobretudo de curvas de achatamento ou de ascensão de 
casos da doença, cada conduta de governos (federal ou 
distrital) era avaliada diariamente. Eram tantas variáveis 
que as “manhãs pareciam não conversar com as tardes”. 
Muitas sociedades médicas adiaram ou cancelaram seus 
eventos científicos. E o CBEM viu-se ameaçado de não ser 
realizado.

Entretanto, entrou em cena um modelo novo de 
transmissão por plataformas digitais. Vários dos grandes 
congressos mundiais foram realizados nesse formato. Em 
6 de julho, foi tomada a decisão de transferir a data do 
CBEM para o início de dezembro, na esperança de que 
a prorrogação por mais três meses seria suficiente para 
manter o Congresso. Em 13 de agosto, decidiu-se por fazer 
um evento em modelo híbrido e inovador: congressistas 
em casa e palestrantes reunidos no Ulysses Centro de Con-
venções. Um novo lema foi criado: “Agora é Brasília que vai 
até você. Fique em casa e abra as portas para o conheci-
mento e a atualização científica”. 

O gráfico pesquisado em 22/02/2020 ilustra a situa-
ção da pandemia no Brasil. Serve para retratar o período 
de incertezas pré-congresso. Observar que as menores 

taxas de mortalidade diárias no Brasil ocorreram no final 
de novembro e início de dezembro – período do evento.

O Congresso foi estendido para oito dias (versus os 
tradicionais cinco dias de outras edições) e as atividades 
separadas em on demand (disponíveis em todos os horá-
rios), virtuais (aulas pré-gravadas, mas com os palestrantes 
participando de debates ao vivo em horários previamente 
estabelecidos entre os dias 28 de novembro e 1 de dezem-
bro) e aulas transmitidas ao vivo de Brasília, com a partici-
pação presencial apenas dos palestrantes entre os dias 2 
e 5 de dezembro.

Um projeto de quatro anos foi totalmente remode-
lado. Empresas de tecnologia (Hoffmann do Rio de Janei-
ro e Itarget de Fortaleza) foram contratadas para captar 
conteúdo à distância, gerar edições, armazenar em pla-
taforma exclusiva e transmitir aos congressistas. A essas 
empresas juntaram-se equipes de editores de vídeos e de 
intérpretes remotos, uma vez que, pela primeira vez, todo 
o conteúdo de um Congresso Brasileiro de Endocrinologia 
e Metabologia foi traduzido para o espanhol, incluindo as 
aulas originalmente proferidas em inglês. 

O Evento 

Após três meses e meio da mudança de formato, o 
Congresso teve início em 28 de novembro com o workshop 
SBEM / Worlwide Diabetes, que foi também a atividade 
científica mais assistida do evento. 

Os 3.276 inscritos tiveram acesso a 43 aulas on 
demand, 33 “virtuais” e 100 presenciais, em um total de 
176 palestras, das quais 57% foram realizadas por mulhe-
res e 43% por homens. No total, foram 15 palestrantes 
internacionais (Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, 
França, Turquia, Finlândia, Holanda e Bélgica). Apenas 
um desses palestrantes internacionais esteve presencial-
mente em Brasília: Dr. Aart J Van der Lely da Holanda, 
que foi premiado pela SBEM. Uma curiosidade observada 
pelo coordenador de atividade que envolveu palestran-
tes internacionais (1 do Brasil, 1 dos EUA e 1 residente na 
Austrália) foi de que, naquela tarde de segunda-feira, o 
CBEM estava tendo atividade realizada em “duas datas 
diferentes” ao mesmo tempo - em alusão aos fusos ho-
rários dos três países.

A plataforma do CBEM foi também acessada por con-
gressistas de diversos países (Estados Unidos, Equador, 
Armênia, Turquia, França, Austrália, Itália).

Dos 343 trabalhos submetidos, 317 foram aceitos e, 
desses, 24 selecionados para apresentação oral. Os três 
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melhores trabalhos das áreas clínica e básica/translacional 
foram premiados (total de R$ 26.000,00 , além de inscrições 
para o CBAEM 2021). Os demais 293 foram selecionados para 
a sessão de pôsteres. Os 10 melhores pôsteres receberam 
menção honrosa. Todos os trabalhos foram publicados na 
revista científica da SBEM, gravados em vídeos e disponi-
bilizados para serem assistidos ao longo da programação 
científica do congresso. 

Na cerimônia de abertura da parte presencial, o pre-
sidente da SBEM Nacional, Dr. Rodrigo Moreira, falou da 
felicidade de estar ali naquele momento, quando duran-
te um ano inteiro de pandemia temeu não poder realizar 
dois de seus grandes sonhos na presidência: celebrar os 
70 anos da Sociedade (1 de setembro) e concretizar a rea-
lização do CBEM. 

O presidente da Comissão Científica, Dr. Cesar Bo-
guszewski frisou ter tido uma das maiores provas do que 
é realizar um trabalho em equipe, com resiliência, paciên-
cia, otimismo, perseverança e coragem. Um dos maiores 
desafios de sua vida profissional. Como presidente da Co-
missão Executiva falei dos desafios da organização, das 
mudanças de cenário e da gratidão por todas as pessoas 
que se desdobraram em solidariedade e esforço pessoal, 
para que ocorresse o Congresso. E, em homenagem a 
tantas pessoas que faleceram por conta da Covid-19, foi 
nomeada pela primeira vez na história do CBEM uma 
presidente de honra in memoriam. Maria Silva Sucupira, 
falecida em 2019, cearense de Maranguape, mas radicada 
em Brasília por mais de 50 anos, foi uma das fundadoras 
da Regional Distrito Federal da SBEM e uma entusiasta 
dos estudos e dos eventos da Sociedade. 

Nunca um tema central de congresso foi tão necessá-
rio ser vivenciado na prática. A Endocrinologia realmente 
necessitou da Inteligência Artificial e de todos os recursos 
tecnológicos – uma verdadeira parafernália de computa-
dores, câmeras e cabos, para que, nos três dias de intensas 
atividades, os palestrantes pudessem proferir suas aulas 
para auditórios praticamente vazios, mas com o entusias-

mo de saber que, do outro lado da tela, centenas de pes-
soas estavam acompanhando suas apresentações. Vários 
ajustes entre moderadores de mesa e até de substituição 
de palestrantes foram necessários, num esforço conjunto 
para escrever, com solidariedade e ajuda mútua, uma das 
mais belas páginas da história da Sociedade.

Juntaram-se às Comissões Científica e Executiva e 
palestrantes, outras 256 pessoas que trabalharam dire-
tamente na parte presencial no Ulysses Centro de Con-
venções (recepcionistas, seguranças, brigadistas, técnicos 
das empresas de geração e transmissão das atividades, 
entre outros), tudo com o maior rigor das medidas sani-
tárias. Não houve nenhum relato de infecção relacionado 
ao evento. 

Além das tradicionais atividades administrativas 
(reunião do Conselho Deliberativo e Assembleia Geral) 
ocorreu a posse, pela primeira vez na história durante um 
CBEM, da Diretoria eleita para o biênio 2021/2022.

Premiações

Os prêmios SBEM foram concedidos a quatro grandes en-
docrinologistas. 

Dr. Aart Jan van der Lely, da Holanda – Prêmio Luiz Cesar 
Póvoa - em reconhecimento pela contribuição em um am-
plo espectro de atividades, incluindo prática clínica, pes-
quisa, ensino, publicação científica, formação profissional 
e liderança em Endocrinologia e Metabologia.

19

Cerimônia de abertura



tes the expression of proto-oncogene TGFA independent of 
MAPK/ERK pathway activation in the human breast adeno-
carcinoma cell line, MCF7”)

.
O CBEM Prolongado

Graças ao novo modelo, as aulas foram disponibiliza-
das por mais noventa dias após o término do congresso e, 
até o dia 05 de março, pôde-se fazer o seguinte balanço: 

a)  61.454 acessos aos blocos de palestras, o que pode 
demonstrar assistência de mais de 100.000 vezes as 
palestras, considerando que, no geral, cada bloco 
era composto de 3 a 4 aulas. 

b)  2.217 visitas aos pôsteres;

c)  Os simpósios satélites tiveram um total de 
9.762 visualizações, o que deu a média de 887 
visualizações para cada um dos 11 simpósios.

A importância da manutenção das aulas pôde ser 
vista pelo número de acessos nos 90 dias pós-congresso 
considerando apenas as aulas classificadas inicialmente 
como “virtuais e on demand” conforme a tabela abaixo:

Mês Nov Dez Jan Fev Março Total

Nº de acessos 4.157 7.843 3.791 3.960 1.598 21.349

 

O sonho iniciado em uma “panificadora” de Brasília, 
tornou-se a doce realidade do primeiro congresso virtual 
da SBEM. Nos 60 anos de Brasília e 70 de SBEM, nos reinven-
tamos para continuar oferecendo atualização científica da 
melhor qualidade. Graças à ajuda de cada congressista, de 
cada endocrinologista, de cada um que contribuiu para a 
realização do CBEM 2020 ele poderá ser eternizado com 
um único adjetivo: inesquecível. 
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Rodrigo Moreira e Tabata M. Silva

Dr. Aart Jan van der Lely,
Dr. Renan Magalhães 
Montenegro

Dra. Ana Luiza Maia
Dra. Valeria Cunha 
Guimarães

Dra. Valeria Cunha Guimarães – Prêmio Antônio Barros 
de Ulhôa Cintra - outorgado a endocrinologista, pesquisa-
dor brasileiro ou colaborador nacional e internacional, em 
reconhecimento a contribuição para o desenvolvimento 
da SBEM.

Dr. Renan Magalhães Montenegro – Prêmio José 
Schermann - outorgado a endocrinologista brasileiro em 
reconhecimento pela excelência no ensino e na prática 
clínica de Endocrinologia e Metabologia.

Dra. Ana Luiza Maia – Prêmio José Dantas de Souza Lei-
te - outorgado a pesquisador brasileiro reconhecido por 
sua contribuição ao desenvolvimento da Endocrinologia, 
através de pesquisa básica e/ou clínica.

Prêmios Archives of Endocrinology and Metabolism (AE&M)

Também foram entregues, durante o Congresso os 
dois prêmios concedidos pela revista científica oficial da 
SBEM para as melhores publicações, no ano anterior, na 
área clínica e na área básica/translacional. 

Prêmio Professor Waldemar Berardinelli – área Clínica 
- Mariana de Andrade Balbi (“The relationship of flavonoid 
intake during pregnancy with excess body weight and gesta-
tional diabetes mellitus”).

Prêmio Professor Thales Martins – área básica / trans-
lacional: Tabata M.Silva (“Triiodothyronine (T3) upregula-
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Dr. Wellington Santana da Silva Junior  
Presidente da CVNL

Comissão de Valorização de Novas Lideranças (CVNL)
Relatório de Atividades 

1) Membros da Comissão 

• Wellington Santana da Silva Júnior (presidente) 

• Mateus Dornelles Severo

• Ricardo Mendes Martins

2) Cronograma de atividades realizadas 

Janeiro e Fevereiro: 

• Finalização do 2º volume do livro “Preparação 
para Título de Especialista em Endocrinologia 
e Metabologia (TEEM)”, com questões e casos 
clínicos comentados referentes às provas do TEEM 
dos anos 2017, 2018 e 2019.

• O 1º volume do Livro TEEM foi lançado em 
agosto de 2019, durante o Congresso Brasileiro 
de Atualização em Endocrinologia e Metabologia 
(CBAEM), em Florianópolis, onde alcançou a marca 
de livro mais vendido no evento. Logo após esse 
lançamento, a CVNL reconvocou a equipe de 12 
endocrinologistas titulados pela SBEM para revisão 
e elaboração de comentários para as questões de 
1ª e 2ª fases das provas do TEEM dos anos de 2017, 
2018 e 2019. A obra foi concluída em fevereiro de 
2020, e o lançamento oficial foi realizado durante o 
Simpósio Integrado de Endocrinologia do Exercício 
(SIEEX), em março de 2020.

• Atualização das mídias sociais da CVNL, que 
incluem um blog, perfil e fanpage no Facebook e 
no Instagram. 

• As mídias sociais da CVNL tiveram seu lançamento 
oficial em 27 de maio de 2019. Esses canais de 
comunicação constituem uma estratégia para: 
1) ampliar a divulgação de assuntos de interesse 

da SBEM, incluindo as suas campanhas 
nacionais; 

2) atrair novos visitantes para o site da SBEM; 
3) elaborar conteúdos devidamente embasados e 

voltados para o público em geral. 

Nossas publicações periódicas contam com o respal-
do da Comissão de Comunicação Social (CCS) e dos De-
partamentos Científicos da SBEM, trazendo informações 
pautadas na ética e na medicina baseada em evidências, 
visando promover educação em saúde. 

Abaixo seguem algumas estatísticas desses canais de 
comunicação desde o seu lançamento (data de acesso dos 
relatórios: 23/10/2020): 

Blog da CVNL 

• Endereço: http://blog.endocrino.org.br 

• Número total de acessos: 160.131 (média mensal de 
9,4 k) 

• Número total de textos: 49 

• Textos mais lidos (top 3): Fazendo uso correto 
da levotiroxina (hormônio tireoidiano) - 11,7 k; 
Vitamina D e coronavírus (COVID-19) - 8,19 k; Doze 
dicas para identificar charlatanismo - 7,26 k 
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Facebook da CVNL 

• Perfil oficial: @sbem.novasliderancas 

• Fanpage: www.facebook.com/novasliderancas.
sbem 

• Constitui uma ponte de ligação entre as demais 
mídias sociais, permitindo ampla divulgação 
dos textos publicados no blog e download dos 
conteúdos produzidos para o Instagram. 

Instagram da CVNL 

• Perfil oficial: @sbem.novasliderancas 

• Álbum: #NovasLiderancasSBEM 

• Publicação de adaptações de conteúdo do blog da 
CVNL: 
1) materiais elaborados sob consultoria dos 

Departamentos Científicos, incluindo a série 
“10 Coisas que você precisa saber sobre...”; 

2) campanhas da SBEM Nacional; 
3) convites para webmeetings da SBEM; 
4) divulgação de eventos nacionais. 

O perfil já conta com 4,1 k de seguidores e 214 publi-
cações no feed. Em uma das análises de um período de 
uma semana, alcançou 3,3 k de contas e gerou 1,0 k de 
interações de conteúdo. 

Reuniões por WhatsApp on demand 

• Ao longo do ano, o WhatsApp foi utilizado para 
resolução de demandas da CVNL conforme a 
necessidade.

Março e Abril: 

• Lançamento oficial do Livro TEEM Volume II, 
durante o Simpósio Integrado de Endocrinologia 
do Exercício (SIEEX), em março de 2020.

• 2ª reunião presencial dos membros da CVNL.

• Durante a atual gestão, houve duas reuniões 
presenciais da CVNL: a primeira no CBAEM 2019, 
com a participação da CCS, e a segunda durante o 
SIEEx 2020. 

• Participação nas atividades do Curso EMBE – 
Endocrinologia e Metabologia Baseada em 
Exercícios.

 O Curso EMBE é uma iniciativa da SBEM. Trata-se 
de um programa on line baseado nos exercícios 

e questões das provas do TEEM, e contou com 
a participação da CVNL na sua grade teórica, 
na revisão das questões do simulado e nos 
esclarecimentos aos participantes do curso de 
dúvidas sobre os exercícios e as questões do TEEM.

• Atualização das mídias sociais da CVNL (blog, perfil 
e fanpage no Facebook e perfil no Instagram). 

• Reuniões por WhatsApp on demand.

Maio a Outubro:

• Atualização das mídias sociais da CVNL (blog, perfil 
e fanpage no Facebook e perfil no Instagram). 

•  Reuniões por WhatsApp on demand. 

3) Planejamento da CVNL até o final da gestão 

• Participação nas atividades do Simpósio 
Acadêmico da SBEM (previsto para dezembro de 
2020).

• Atualização das mídias sociais da CVNL (blog, perfil 
e fanpage no Facebook e perfil no Instagram) 

• Reuniões por WhatsApp on demand.

4) Sugestões para a próxima gestão da CVNL 

• Estabelecer uma maior aproximação da CVNL à 
Comissão de Campanhas da SBEM, para garantir 
que o acesso aos materiais das campanhas não 
precise depender das Regionais.

• Organização e moderação de lives no Instagram da 
CVNL sobre temas de interesse da população, com 
representantes dos Departamentos Científicos da 
SBEM. 

• Participação na organização das próximas edições 
do Simpósio Acadêmico da SBEM, em parceria 
com as Ligas Acadêmicas de Endocrinologia e 
Metabologia do país. 

Mateus Severo, Ciciliana 
Rech e Wellington 
Santana Júnior
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29/02/2020 – Dia Mundial das Doenças Raras

Campanha virtual com compar-
tilhamento de vídeo de educa-
ção sobre doenças raras de 
2019 e ajustado para 2020, pu-
blicada nos canais oficiais da 
SBEM Nacional (site, Twitter, 
Facebook, Instagram) e pelas 
Regionais

04/03/2020 – Dia de Mundial da Obesidade

DIA  MUNDIAL  DA  OBES IDADE
0 4  D E  M A R Ç O

Em 2020 ocorreu a mudança da 
data de 11 de outubro para 4 
de março, conforme decisão 
da entidade organizadora 
mundial, após deliberação da 
ABESO/Departamento de 
Obesidade, através do Dr. Ma-
rio Carra. O tema praticado foi 
“Eu trato com respeito”, com 

customização de camisetas folder e banner com a logo-
marca. As Regionais realizaram atividades, presenciais e 
virtuais com o tema da campanha para alcance da popu-
lação, com divulgação nos canais oficiais da SBEM Nacio-
nal (site, Twitter, Facebook, Instagram) e pelas Regionais.

08/03/2020 – Dia Internacional da Mulher Associado 
à Campanha da Menopausa (18/10/2020)

Campanha do Dia Internacio-
nal da Mulher, em parceria 
com o Departamento Endo-
crinologia Feminina e An-
drologia (DEFA), presidido 
pela Dra. Monica de Oliveira. 
O tema definido foi “Testos-
terona alta na mulher, saúde 
em baixa”, com produção de 

logomarca, postagens por meios digitais com divulgação 
nos canais oficiais da SBEM Nacional (site, Twitter, Face-
book, Instagram) e pelas Regionais; e envio de modelo de 
folder para as Regionais que optassem por impressão e 
distribuição de material. 

25/05/2020 – Dia da Tireoide

75%

Semana Internacional
da  Tireoide

Tema definido 
pelo depar ta-
mento: Tireoide x 
Covid-19. 

Divulgação de 
imagens e vídeos 
nos canais oficiais 
da SBEM Nacional 

(site, Twitter, Facebook, Instagram) e pelas Regionais. Rea-
lização de lives no formato de entrevistas, conduzidas por 
Cristina Dissat, no Instagram da SBEM Nacional. O temas 
escolhidos foram: “Tenho

Comissão de Campanhas

Dra. Mariana Guerra e  
Dra. Carolina Ferraz 
Comissão de Campanhas



problemas na tireoide, sou grupo de risco para Covid-19?” 
(Dr. José Sgarbi); “Acompanhamento e cuidados com pa-
cientes com hipo ou hipertireoidismo” (Dra. Gisah Carva-
lho); “Orientações aos pacientes com câncer de tireoide 
em tempos da Covid-19” (Dra. Fernanda Vaisman); “Ci-
rurgias de tireoide durante epidemia Covid-19: É melhor 
adiar?” (Dr. Rafael Selbach Scheffel); “Problemas de tireoi-
de e diagnóstico de Covid-19. Orientações, cuidados com 
internação” (Dr. Danilo Villagelin); e “Tireoidite de Hashi-
moto, oftalmopatia, uso de imunossupressores” (Dr. José 
Sgarbi).

15/07/2020 – Dia do Homem

Campanha virtual com 
divulgação de vídeo 
feito pelo DEFA nos ca-
nais oficiais da SBEM 
Nacional (site, Twitter, 
FB, Instagram) e pelas 
Regionais.

08/08/202 – Dia Nacional de Combate ao Colesterol 

8 agosto
Dia Nacional de Combate ao

Mitos e Verdades
Colesterol

Organizada pelo 
Departamento 
de Dislipidemia e 
Aterosclerose, a 
campanha foi 
realizada com 

publicação diária de imagens com mensagens no padrão 
“Mitos e Verdades” sobre o colesterol, por meios digitais, 
com divulgação nos canais oficiais da SBEM Nacional (site, 
Twitter, FB, Instagram); e de entrevista com as doutoras 
Cynthia Valério (presidente do Departamento), Mariana 
Guerra e Carolina Ferraz, para explicação da campanha.

01/09/2020 – Dia do Endocrinologista

Postagens diárias de escla-
recimento sobre as doen-
ças mais relevantes na nos-
sa especialidade, por meios 
digitais, com divulgação 
nos canais oficiais da SBEM 
Nacional (site, Twitter, FB, 
Instagram) e pelas Regio-
nais. Divulgação de vídeos 

gravados por Dr. Rodrigo Moreira, presidente da SBEM 
nacional, e Mariana Guerra e Carolina Ferraz, integrantes 
da Comissão, com informações sobre o papel do endocri-
nologista.

20/10/2020 – Dia da Osteoporose

Programação do Departamento 
de Osteometabolismo, presidido 
por Dr. Miguel Madeira, com 
campanha virtual abordando 
dúvidas comuns sobre osteopo-
rose, no formato de posts em 
cards com o tema: “Você sabia?”. 
Realização de lives no formato de 
entrevistas, conduzidas por Cris-

tina Dissat, pelo Instagram da SBEM Nacional. Série de 
podcast (8 ao todo), com informações e esclarecimentos 
à população. 

14/11/2020 – Novembro Diabetes Azul

Lançamento pela SBD 
do canal Diabetes Play, 
em parceria com a 
SBEM, com programas 
de entrevistas, vídeos 
educativos, postagens 
de informações sobre a 
doença, divulgação de 
materiais confecciona-

dos pelas regionais SBD e SBEM, e apresentação de Live 
com a cantora Paula Toller. 

Além das campanhas oficiais do nosso calendário, 
a Comissão de Campanhas optou por iniciar, diante da 
pandemia da Covid-19, uma campanha digital de orien-
tação sobre a relação das doenças endocrinológicas com 
a infecção e educação sobre o coronavírus. Temas: “Isola-
mento social”; “Diabetes Mellitus”; “Tireoide (preparada 
pelo Departamento de Tireoide, associado à campanha 
oficial); “Deficiência de vitamina D”; “Obesidade” e “Uso 
de inibidores da SGLT2”. 
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Comissão Científica SBEM

A principal responsabilidade da Comissão Científica 
para o ano de 2020 era a elaboração do programa 
científico do 34º Congresso Brasileiro de Endocri-

nologia e Metabologia (CBEM), inicialmente programado 
para ocorrer entre os dias 2 e 6 de setembro, em Brasília. 
Com essa missão em mãos, a Comissão Científica reuniu-
-se na capital do país, nos dias 7 e 8 de dezembro de 2019, 
e delineou uma grade científica abrangente, original e 
multidisciplinar, regida pelo slogan “A Endocrinologia em 
tempos de Inteligência Artificial”. Mas, na mesma semana 
daquela agradável e produtiva reunião, o mundo ficou 
sabendo do primeiro caso de uma nova e grave doença 
identificada em Wuhan, na China.

No fim de fevereiro de 2020, a grade científica ficou 
pronta e, alguns dias depois, noticiou-se o primeiro caso 
de Covid-19 no nosso país. Iniciou-se um período de mui-
tas incertezas e angústias para a Diretoria da SBEM, para a 
Comissão Executiva do 34º CBEM e para nós da Comissão 
Científica. Com o avanço da pandemia, a primeira deci-
são tomada foi a transferência do evento para o início de 
dezembro. No mês de julho, diante do agravamento do 
quadro, decidiu-se pela realização de um evento mais 
prolongado, contendo uma parte 100% virtual e outra 
seguindo um modelo híbrido, com os congressistas assis-
tindo no conforto e segurança de seus lares as palestras 
transmitidas ao vivo, diretamente do Centro de Conven-
ções Ulisses, em Brasília.

Essa mudança exigiu uma total reformulação e adap-
tação da grade científica e de toda logística que havia sido 
preparada para o Congresso presencial. A primeira parte 
do programa, realizada entre os dias 28 de novembro e 1 
de dezembro, foi composta por de simpósios com aulas 

previamente gravadas e com debates online entre os pa-
lestrantes e os congressistas falando de suas casas. Nesta 
fase tivemos também dois workshops internacionais, com 
a World Wide Diabetes e com a European Society of Endocri-
nology. A segunda parte do programa aconteceu entre os 
dias 1 e 5 de dezembro, com simpósios, mesas-redondas, 
conferências plenárias, mini-conferências, debates, apre-
sentação de temas livres e sessão de pôsteres, além das 
emocionantes entregas dos Prêmios SBEM e AE&M, tudo 
transmitido em tempo real direto de Brasília. O programa 
terminou com o já tradicional workshop SBEM-Endocrine 
Society e com as premiações aos melhores trabalhos apre-
sentados no 34º CBEM. O esforço hercúleo da Comissão 
Científica propiciou que aproximadamente 90% do pro-
grama original fosse mantido, agregando-se a ele várias 
aulas e sessões on demand, que poderiam ser assistidas 
a qualquer momento pelos congressistas. De maneira 
inédita, toda programação científica foi traduzida para o 
espanhol e, nas diferentes versões, foram disponibilizadas 
online para os inscritos no evento durante três meses após 
o encerramento oficial do e-CBEM 2020. 

Os números finais dão uma amostra do sucesso do 34º 
CBEM e do primeiro e-CBEM da nossa Sociedade: 154 pa-
lestrantes nacionais, 15 internacionais, 343 trabalhos cien-
tíficos (24 apresentados como Temas Livres), 18 simpósios, 
nove mesas-redondas, cinco debates, 12 simpósios satéli-
tes, 27 encontros com especialistas, oito sessões EMBE (En-
docrinologia e Metabologia Baseada em Exercícios), sete 
sessões de casos clínicos/pôsteres comentados, além de 
três conferências plenárias, cinco mini-conferências e três 
workshops. Deixo registrado, em nome da Comissão Cien-
tífica, os meus mais profundos agradecimentos a todos 

Dr. Cesar Luiz Boguszewski 
Presidente da Comissão Científica
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que nos ajudaram a fazer esse evento histórico. E, de modo 
particular, cumprimentar o meu amigo Neuton Dornelas 
Gomes e sua fabulosa Comissão Executiva, por não me-
diram esforços para manter a excelência científica desse 
CBEM, diante de desafios que pareciam intransponíveis, e 
ainda garantirem a segurança e o bem-estar de todos que 
contribuíram para o evento científico mais inesquecível da 
história da SBEM.

“Mantendo a tradição de anos anteriores, a parceria 
da SBEM com a Endocrine Society permitiu a realização 
da terceira edição do seminário BEST (Brazilian Society-
-Endocrine Society Trail), a primeira totalmente virtual, 
no último dia do e-CBEM em Brasília. O evento foi coor-
denado por mim e pela Dra. Monica Roberto Gadelha, 
Presidente da Comissão Internacional da SBEM, e contou 
com quatro palestrantes da Endocrine Society que abor-
daram temas de adrenal, obesidade infantil, distúrbios da 
tireoide na gestação e doença cardiovascular no diabetes. 
O e-CBEM 2020 ainda contou com uma inédita parceria 
internacional com a Worldwide Diabetes, em um webi-
nar que abriu os trabalhos do congresso e contou com a 
participação de mais de 1000 congressistas, que puderam 
se atualizar em temas fundamentais, como hipoglicemia, 

intensificação da insulinoterapia, novas opções terapêu-
ticas e aspectos psicológicos na abordagem do paciente 
com diabetes, com palestrantes do Brasil, Estados Unidos, 
Bélgica e Reino Unido, sob coordenação do Dr. Rodrigo 
Moreira e da Dra. Hermelinda Pedrosa. Já com a European 
Society of Endocrinology (ESE), nossa integração ganhou 
ainda mais força. Além da quarta edição do Workshop 
SBEM-ESE que nesta edição do e-CBEM teve como título 
“Let’s talk about guidelines”, coordenado por mim e pelo 
Dr. Andrea Giustina, Presidente da ESE, que contou com 
palestrantes da França, Finlândia, Turquia e Alemanha, 
tivemos o primeiro workshop ESE-SBEM realizado virtual-
mente no Congresso Europeu de Endocrinologia de 2020 
(e-ECE). O workshop teve como tema “COVID-19 and en-
docrine diseases”, e contou com as participações do Dr. 
Bruno Ferraz de Souza abordando o papel da vitamina D, 
e da Dra. Monica Roberto Gadelha, falando sobre a abor-
dagem dos pacientes com doenças hipofisárias. A SBEM 
foi apoiadora do e-ECE 2020 e teve a honra de ser men-
cionada no belo vídeo de abertura do evento através de 
frases de engajamento e esperança para a comunidade 
endócrina global feitas por mim e pelo nosso Presidente 
Dr. Rodrigo Moreira.” 
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