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A/C   Prof. Dr. Rui Monteiro de Barros Maciel 

Professor Emérito do Departamento de Medicina, Escola Paulista de Medicina, Universidade 

Federal de São Paulo (EPM/UNIFESP) 

 

Caríssimo Prof. Dr. Rui Maciel, 

 

O PRÊMIO LUIZ CESAR PÓVOA é a mais importante e prestigiosa distinção concedida 

pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia & Metabologia (SBEM) a cada 2 anos durante o Congresso 

Brasileiro de Endocrinologia & Metabologia (CBEM). Este prêmio é uma homenagem a um 

endocrinologista brasileiro ou internacional que tenha contribuído para uma ampla gama de atividades, 

incluindo prática clínica, pesquisa, ensino, publicação científica, formação profissional e liderança em 

nossa especialidade. 

 A Diretoria Nacional da SBEM tem o prazer e a honra de comunicar que seu nome foi indicado 

e selecionado para receber o PRÊMIO LUIZ CESAR PÓVOA durante o 35º CBEM, que será 

realizado em São Paulo entre os dias 3 e 7 de setembro de 2022. A entrega será realizada em Cerimônia 

Oficial durante a programação científica do Congresso, seguida de sua Conferência Plenária, em local e 

data a serem definidos futuramente pela Comissão Organizadora e Comissão Científica do evento. 

 Sua longa e excepcional contribuição para a prática clínica, ensino, pesquisa e formação 

profissional na Endocrinologia, particularmente em relação as doenças da tireoide, bem como sua 

trajetória na SBEM como Editor-Chefe da nossa revista oficial e nos diversos cargos de relevância que 

ocupou ao longo de sua vida profissional, são motivos de orgulho para os endocrinologistas de todo o 

país e exemplo para diversas gerações de especialistas. A SBEM sente-se honrada em tê-lo como 

associado e como referência médica e científica dentro de nossa especialidade, tanto no âmbito nacional 

como internacional. 

  

Com os cumprimentos,    

        

Marise Lazaretti Castro       Paulo Augusto Carvalho Miranda                     Cesar Luiz Boguszewski 

Presidente CBEM 2022       Presidente Comissão Científica CBEM 2022        Presidente SBEM 
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