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Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2021 

 

A/C   Prof. Dr. Amélio Fernando de Godoy Matos  

  Ex-Presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) 

 

Caríssimo Dr. Amélio, 

 

 O PRÊMIO ANTONIO BARROS DE ULHÔA CINTRA é um dos mais importantes prêmios 

outorgados pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM). Ele é entregue a cada 

2 anos durante o Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia (CBEM) a um(a) 

Endocrinologista, em reconhecimento a sua contribuição e colaboração para o desenvolvimento da 

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM). 

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

e selecionado para receber o PRÊMIO ANTONIO BARROS DE ULHÔA CINTRA 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, em local e data a serem 

definidos futuramente pela Comissão Organizadora e Comissão Científica do evento. 

 Sua atividade como ex-presidente da SBEM é considerada um marco dentro da nossa Sociedade. 

Sua postura, capacidade técnica e administrativa possibilitaram um grande crescimento da SBEM, 

incluindo a realização do International Congress of Endocrinology (ICE 2008) pela primeira vez (e até 

o presente única) no nosso país. Sua gestão foi e continua a ser um modelo para todas as Diretorias que 

o sucederem na condução da SBEM. Toda sua trajetória como médico, professor e formador de opinião 

é igualmente motivo de grande orgulho para os endocrinologistas de todo o país e serve de exemplo para 

diversas gerações de especialistas.  

  

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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