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SBEM na
Rio+20
Um estande no Aterro do Flamengo, com informes sobre desreguladores e doenças endócrinas, foi montado
na Cúpula dos Povos, durante a Rio+20. O evento mobilizou o Rio de Janeiro e chamou a atenção do mundo
inteiro. Veja a participação da Regional (pag. 7)

Premiação

Dra. Denise Pires de Carvalho
recebe Prêmio do Jornal O
Globo, como destaque na área
de saúde. A cerimônia foi realizada no Copacabana Palace
(pag. 5)

Fique por
Dentro
Acompanhe as atividades realizadas pela SBEM Rio na coluna Fique
por Dentro. Os resultados do curso
sobre atualização em PAAF e do
Dia Internacional da Tireoide
estão entre os assuntos. (pag. 4)

Prova do TEEM

Alterações importantes na realização da prova para a obtenção do
Título de Especialista em Endocrinologia e Metabologia acontecem esse. Veja quais as mudanças realizadas. (pag. 5)

Destaque
Editorial

Em vários momentos usamos esse espaço para convocar, se colocar, divulgar ou
até reclamar, mas dessa vez é para comemorar. Perdoe-me a euforia, entretanto, é
difícil conseguir não compartilhar esse ótimo
momento que a Regional está passando.
Foram várias boas notícias reunidas.
Nosso curso PAAF ultrapassou todos os planejamentos. Aumentamos as vagas, depois
tivemos que liberar mais espaço e a sensação
é que ainda não foi suficiente para atender
a demanda.
A campanha pelo Dia Internacional da
Tireoide ganhou as ruas e ouvi comentários
de colegas que viram os busdoors com a
mensagem. A preparação do nosso CAEM
está em andamento e teremos um bom curso no segundo semestre. Sem falar na veiculação do vídeo da campanha pela TV Globo.
Com muito orgulho, acompanhamos
nossa querida Denise Pires de Carvalho receber o Prêmio Faz a Diferênca, do O Globo.
E para fechar o período, não assistimos
a Rio+20, um evento que mobilizou o Rio de
Janeiro inteiro, pelas reportagens na televi-

Informe

Oftalmologista
e o Jovem com
Diabetes

são. Estivemos lá. Acompanhamos o movimento no Aterro do Flamengo, na Cúpula
dos Povos. Vivenciamos a diversidade dos
povos, ajudamos a divulgar a importância de
assuntos relacionados à saúde. Divulgamos
a Endocrinologia em uma das atividades paralelas mais importantes deste megaevento
que chamou a atenção do mundo inteiro.
Foi uma enorme satisfação.
Ainda estamos no primeiro semestre e,
se os projetos continuarem assim, no fim do
ano ainda teremos muito para comemorar
com vocês.
Dra.Vivian Ellinger
Presidente da SBEM-RJ
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LLA União das Associações de
Diabéticos do Estado do Rio de Janeiro
(UADERJ) desenvolveu o projeto “Oftalmologista Amigo do Jovem
Diabético” em parceria com a Sociedade
Brasileira de Oftalmologia (SBO). A
proposta é atender, gratuitamente, jovens com diabetes em seus consultórios
e evitar que tenham complicações ou
até percam a visão devido às longas
filas de espera em atendimentos oftalmológicos no Sistema Único de Saúde.
À frente do projeto, que pode ser conhecido no site www.uaderj.org.br, estão: a presidente da UADERJ, Dra. Solange Travassos; o atual presidente da
SBO, Dr. Aderbal Jr.; e o ex-presidente
da entidade, Dr. Mário Motta. A idéia
surgiu no final de 2010 e atualmente
conta com aproximadamente 60 consultórios médicos cadastrados.
Para atender os jovens, o projeto
desenvolveu uma rede paralela para o
agendamento de consultas e está reunindo profissionais dispostos a ajudar
no atendimento gratuitamente. O procedimento para se inscrever é simples:
basta que o médico faça contato direto
com a SBO (21-3235-9220), enquanto
o paciente poderá fazer o cadastro no
site do projeto.
Os profissionais cadastrados atendem em seus consultórios aproximadamente dois pacientes por mês, e
realizam o exame de fundo de olho.
Podem participar do projeto os diabéticos até 30 anos de idade.
A iniciativa recebeu o apoio de diversos artistas, como as cantoras Ana
Carolina e Paula Toller, que têm diabetes. Até o momento, o sistema funciona apenas para o Estado do Rio de
Janeiro, porém a ideia é desenvolvê-lo
em todo o país. b

Reportagem

E a Revalidação do Título de Especialista?
LLUma Resolução do Conselho
Federal de Medicina (CFM), publicada no Diário Oficial da União no
dia 14 de março, chamou a atenção
de especialistas e causou um série de
dúvidas relacionadas à necessidade
ou não da revalidação do Título de
Especialista. A decisão do CFM revogou a Resolução CFM nº 1.772, que
institui o Certificado de Atualização
Profissional (CAP) para os portadores
dos títulos de especialista e certificados
de áreas de atuação e cria a Comissão
Nacional de Acreditação. Segundo o
CFM, com a medida, a elaboração de
normas e regulamentos para a certificação e outras questões referentes ao
tema ficaram a cargo da Associação
Médica Brasileira (AMB) e das sociedades médicas.

Especulações
Após muitas especulações, as dúvidas
foram esclarecidas no dia 14 de maio,
quando a AMB divulgou um comunicado. Através de nota publicada em seu
site, foi informado que o processo de
acreditação será mantido, sem prejuízo aos envolvidos. Segundo o informe,
não há alteração nas regras para a atualização. “O médico portador de título
de especialista ou certificado de área
de atuação que acumular 100 pontos
no período de cinco anos sequenciais
receberá a atualização de seu documento por meio do CAP”.
Em relação ao cadastramento de
eventos e a comprovação de participação dos médicos, a Associação reitera
que os organizadores de eventos deverão continuar inscrevendo os mesmos

no site www.cna-cap.org.br e enviando
as listas de participação dentro do tempo previsto. A entidade ressalta, ainda,
que o título de especialista ou certificado de área de atuação não perde seu valor. “O médico inscrito no processo precisa apenas comprovar que se manteve
atualizado após ser aprovado nas provas
de obtenção do documento”, diz a nota.
No final do texto, a AMB afirma
que a manutenção da acreditação garante o aprendizado médico e a sua
atualização científica e visa a valorização do profissional e o melhor atendimento à população.
A reportagem do Jornal da SBEM Rio
tentou, várias vezes, contato com a Assessoria de Imprensa do CFM para saber
os motivos da Resolução e não obteve
resposta até o fechamento dessa edição. b

Desreguladores Endócrinos
LLA importância do cuidado com os
desreguladores endócrinos esteve em
pauta o inicio de junho, no Auditório
do Conselho Regional de Medicina do
Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ).
Promovido pela Câmara Técnica de
Endocrinologia, o Fórum contou com
presença de médicos e acadêmicos,
além de especialistas. Por ser um assunto complexo, o debate não serviu
apenas para proporcionar um levantamento de conteúdo, mas também
para esclarecer dúvidas e alertar aos
presentes sobre o tema.
A primeira a falar foi a Dra. Ruth
Clapauch, que apresentou um pequeno histórico dos desreguladores. “São
mais de 11 milhões de substâncias
químicas diferentes, que podem ser
transmitidas até a quarta geração”,
afirmou. A Dra. Denise Carvalho,
por sua vez, discorreu sobre efeitos
na tireoide, com ênfase na relação

com os flavonoides, capazes de inibir
o correto funcionamento da glândula.
Além disso, segundo a especialista, o
mercúrio é outro elemento que pode
alterar suas funções. “Quanto maior
o nível de mercúrio presente, maior a
inibição da tireoide”, explicou.
Responsável por abordar questões
relacionadas à Síndrome Metabólica, o Dr. Rodrigo Moreira enfatizou
os agentes químicos que, inapropriadamente, regulam e promovem o
acúmulo de lipídios e a adipogênese.
Já o Dr. Sérgio Koifman abordou a
relação das substâncias com o câncer, apontando as principais causas
e índices da doença e as precauções
que devem ser tomadas para preservar a saúde.
Fechando o Fórum, a Dra. Marília
Martins Guimarães falou sobre cuidados para diminuir o risco de contato
com os desreguladores. “Eduque-se e

alerte sua família. Apoie os manifestos, cuidado com a alimentação e com
o contato com objetos que contenham
indícios de desreguladores”.

Cuidados Básicos
Dra. Marília apresentou uma lista de
métodos que podem ser adotados para
diminuir o contato e o risco dessas
substâncias. Veja algumas delas:
Procurar plásticos livres de bisfenol e ftalato; evitar alimentos processados; não usar recipientes plásticos para estocar água ou alimentos,
principalmente no congelador; evitar
o uso de bicos de plásticos (mamadeira e chupetas); não usar recipientes
plásticos para aquecer alimentos no
micro-ondas; dar preferência aos recipientes de vidro; dar preferência aos
alimentos orgânicos livres de agrotóxicos e ao ingerir peixes de água doce,
procurar saber a procedência. b
Jornal SBEM-RJ
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Curso de
Atualização
- CAEM
LLMais uma vez, a SBEM Rio realizará seu Curso de Atualização
em Endocrinologia e Metabologia,
programado para os dias 7, 14 e
28 de julho e 11 e 25 de agosto.
A diretoria fez os últimos acertos
na programação, assim como definidos locais e forma de inscrição,
que podem ser conferidos no site
da Regional - www.sbemrj.org.br.
As atividades começam sempre às 9h e se encerram às 13h.
O local escolhido foi o auditório
A, no Hospital da Lagoa. b

Atualização em PAAF
LLCerca de 200 pessoas participaram,
no dia 31 de março, do curso “PAAF
de Tireoide – Atualidades e Sistema de
Bethesda”, realizado no Hotel Flórida,
no bairro do Catete. Promovido pela
SBEM-RJ, em parceria com o Capítulo
Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira
de Citopatologia (SBC), a atividade
teve como objetivo principal atualizar
especialistas sobre nomenclaturas e
utilização da Punção Aspirativa por
Agulha Fina na investigação de patologias tireoidianas.
Durante toda a manhã, foram
abordados aspectos relacionados à
obtenção e manuseio da amostra e a
utilização do Sistema Bethesda para
Laudos Citopatológicos de Tireoide.
Com sala lotada o tempo todo, o curso visou também a padronização de
linguagem, a uniformidade dos lau-

dos e citou também as condutas recomendadas no seguimento pós-exame.
Na programação, temas como “Quando Indicar a PAAF?” e “Proposta da
Classificação de Bethesda” chamaram
a atenção dos participantes.
De acordo com a presidente do Capítulo do Rio de Janeiro da SBC, Dra.
Leda Barcellos, o evento foi um sucesso no ponto de vista técnico. “Um
evento multidisciplinar propicia a
abordagem de um tópico de diversas
formas e, nesse caso, houve a oportunidade da abordagem clínica pelos
endocrinologistas, da imagem pelos
ultrassonografistas e da citopatologia
e histopatologia pelos citopatologistas
e patologistas”, afirmou.
As aulas serão disponibilizadas em
breve no site da SBEM-RJ (sbemrj.org.
br), com acesso restrito aos associados. b

Divulgação do Dia
Internacional da Tireoide
LLEste ano, diferente de 2011, a SBEM
Rio direcionou a campanha do Dia
Internacional da Tireoide para a imprensa e também nas ruas da cidade.
Foram exibidos busdoors em 120 ônibus
na cidade, com a chamada para a prevenção das doenças da tireoide.
O Jornal O Globo, por exemplo, divulgou em seu site uma reportagem
intitulada “Doenças da tireoide são
oito vezes mais comuns em mulheres”.
Nele, os temas tratados são hipertireoidismo e hipotireoidismo. A SBEM Rio
é mencionada pelo alerta e fez alusão ao Dia Internacional da Tireoide.
A Dra. Vivian Ellinger, presidente da
Regional, mencionou na matéria: “Na
infância, ela regula o crescimento e o
4
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desenvolvimento, mais tarde é importante para o desenvolvimento da puberdade. E durante toda nossa vida é
responsável pelo funcionamento dos
nossos órgãos”. Além da palavra da
médica, a reportagem falou também
dos sintomas de problemas na tireóide
e alertou que as mulheres são oito vezes mais propensas a tê-los.
A TV Globo apoiou mais uma vez a
campanha da SBEM de prevenção das
doenças da tireoide, exibindo gratuitamente o vídeo de 15 segundos em
rede nacional, de 1 a 25 de maio, sobre
o Dia Internacional da Tireoide. Além
disso, também incluiu o vídeo sobre
prevenção dos problemas relacionados
à tireoide. b

Ônibus circulando no Rio de
Janeiro com o busdoor sobre
os cuidados com a tireoide

Capa

Prêmio Faz Diferença
LLA nona edição do Prêmio “Faz
Diferença” é uma homenagem do jornal O Globo, com o apoio do Sistema
Firjan, aos brasileiros que mais contribuíram para transformar o Brasil.
Este ano, na área de saúde, foi uma
endocrinologista carioca que recebeu
a premiação: a Dra. Denise Pires de
Carvalho. Ela é Professora Titular
e Diretora do Instituto de Biofísica
Carlos Chagas Filho (IBCCF) e foi homenageada pelos estudos que levaram
ao avanço no tratamento de pacientes
com câncer de tireoide. O evento aconteceu no dia 27 de março, no Hotel
Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.
Ao receber o prêmio, Dra. Denise,
que também integra o grupo de trabalho sobre os desreguladores endócrinos na SBEM-RJ, dedicou o momento
às suas filhas e sua família e disse que
espera continuar contribuindo para o
avanço da ciência e da pesquisa no

Brasil. Para Dra. Denise, o prêmio é o
reconhecimento ao trabalho de toda
sua equipe.
“Ter sido agraciada foi muito emocionante e certamente um dos momentos de maior reconhecimento
que já recebi, além de ser uma grande
honra que projeta positivamente não
somente as atividades desenvolvidas
pelo grupo da pesquisa, mas também
toda a Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ)”, diz a pesquisadora.
Ela disse, ainda, que é apenas um
dos exemplos das inúmeras pesquisas
bem sucedidas no âmbito das Universidades e que toda a equipe envolvida, colaboradores e alunos ficaram
muito orgulhosos. “Eu fui agraciada
devido ao trabalho desta equipe altamente qualificada e comprometida
com a pesquisa e a assistência aos pacientes. Todos visam à geração de conhecimento na área, para que haja o

Dra. Denise durante a entrega do Prêmio

efetivo benefício da sociedade que investe na pesquisa e desenvolvimento científico no Brasil”, explica Dra.
Denise, que no final desta entrevista,
ainda salientou que todas as atividades do grupo de pesquisa do IBCCF
são apoiadas pelas agências nacionais
e internacionais de fomento à pesquisa científica. b

As Mudanças no TEEM 2012
LLA SBEM Nacional divulgou, recentemente,
em seu site, o edital e a ficha de inscrição para a
prova de obtenção do Título de Especialista em
Endocrinologia e Metabologia 2012 (TEEM).
O exame será realizado durante a 30ª edição do Congresso Brasileiro de Endocrinologia
e Metabologia (CBEM 2012) que acontece em
Goiânia, entre os dias 7 e 10 de novembro.
A diretoria da Regional Rio de Janeiro da SBEM
enfatiza a importância da leitura do edital, pois o
exame de 2012 sofreu alterações em relação ao de
2011. O arquivo, em formato PDF, está disponível
no site da Sociedade.
As mudanças foram discutidas durante várias
reuniões, inclusive na Oficina “SBEM que Queremos” entre a Comissão de Titulo de Especialista,
presidida pelo Dr. Francisco Bandeira, e a diretoria da SBEM Nacional.
Serão duas etapas e, diferentemente dos anos
anteriores, o intervalo das provas será de apenas

um dia. A primeira etapa, a prova escrita, será realizada no dia 7 de novembro, às 08h30, no Hotel
Mercure, durante o CBEM 2012. Serão três horas
e meia de duração, com 100 questões de múltipla
escolha. O endereço do local é Avenida República
do Líbano, nº 1613, Setor Oeste, Goiânia, GO. O
gabarito da prova prática será divulgado no mesmo
dia, às 18h. Apenas os candidatos aprovados na
prova escrita poderão fazer a prova prática.
A prova prática acontecerá um dia depois, 8 de
novembro, também às 08h30, no mesmo local: o
Hotel Mercure. A segunda etapa do exame (oral)
será baseada na interpretação de casos clínicos.
A lista com os nomes dos aprovados será divulgada, no site da Sociedade, uma semana depois da
data da primeira prova: 14 de novembro.
Para fazer sua inscrição, preencha a ficha que
está disponível site da SBEM Nacional. O valor
para sócios quites é de R$250 e para os não sócios
de R$650. b
Jornal SBEM-RJ
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artigo comentado

Screening de Doença Cardiovascular
em Pacientes DM2 Assintomáticos
LLNa edição de maio do Journal of
Clinical Endocrinology and Metabolism foi
publicado um artigo de revisão sobre
o screening de doença cardiovascular
em pacientes diabéticos tipo 2 assintomáticos.
Foi feita uma revisão da literatura
dos ultimos 10 anos procurando por
diretrizes para avaliação de doença
cardiovascular, artigos de revisão sobre o assunto e estudos clínicos. Trabalhos mais antigos, porém de grande
relevância, foram também avaliados,
enquanto que trabalhos que não focaram em pacientes diabéticos tipo 2
foram excluídos.
No contexto que dispomos de ferramentas bastante sensíveis para ava-

liação de doença coronariana, ainda
não temos a informação sobre o impacto na redução de eventos nesses
pacientes. Apesar disso, vem sendo
recomendado que pacientes diabéticos
com maior risco cardiovascular (risco
> 20% em 10 anos) sejam avaliados
mesmo que assintomáticos.
O artigo mostra que, apesar do
screening trazer informações sobre
doença coronariana em pacientes assintomáticos, isso não tem impacto no
prognóstico. Parece resultar do fato de
que o tratamento cirúrgico tem eficácia comparável ao tratamento clínico
em pacientes com doença coronariana
estável. Evidências limitadas sugerem
que pacientes com doença coronária

mais grave (trivascular, porção proximal da arteria descendente anterior
ou da esquerda principal) poderiam se
beneficiar do screening. Contudo, devido a baixa prevalência desse achado
na população e a falta de estudos prospectivos, a recomendacao de screening
de pacientes assintomáticos não tem
suporte.
O estudo conclui que não há dados
na literatura para apoiar o screening
de pacientes diabéticos tipo 2 assintomáticos.

Journal of clinical endocrinology
and metabolism, Maio 2012, 97(5):
1434-1442 b

A SBEM-RJ e as Ligas Acadêmicas
LLA SBEM Rio de Janeiro vem se
aproximando, cada vez mais, das
Ligas Acadêmicas nas Universidades.
Recentemente, uma das que fez
contato foi a de Endocrinologia
da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), que tem como responsável Pedro Moreno. Segundo o
estudante, é muito importante criar
laços com uma entidade do porte da
SBEM-RJ. “Estamos trabalhando
nisso. Sem dúvida, a SBEM-RJ é uma
instituição reconhecida pelo meio
médico e de grande credibilidade.
Manter um contato e um diálogo estreito traria grandes benefícios para
Liga Acadêmica de Endocrinologia e
Nutrologia (LAEN –UFRJ).”
Ter reconhecimento perante outras
faculdades também é um dos objeti-

6

Jornal SBEM-RJ

vos definidos pelas Ligas Acadêmicas.
Segundo Pedro, o apoio fornecido
pela SBEM-RJ não apenas gera credibilidade, como também facilitará o
diálogo com outras instituições interessadas no tema. “Um dos principais
desafios das ligas acadêmicas em geral
é uma legitimação e reconhecimento
externo de suas atividades. Abrir espaço para um diálogo entre as ligas
de outras faculdades seria uma ótima
iniciativa, pois permitiria a realização
de eventos que envolvam de maneira
significativa a comunidade de acadêmicos de Medicina do Rio de Janeiro”,
disse o Pedro.

Histórico
Elaboradas aproximadamente no
ano de 1920, na Universidade de

São Paulo, as Ligas Acadêmicas têm
o objetivo de estabelecer uma aliança entre grupos de alunos com um
interesse comum. Este procedimento funciona através de reuniões marcadas por alunos, no qual juntos realizam exercícios práticos e teóricos
sobre um específico tema, supervisionados por um ou mais profissionais da área.
Sem fins lucrativos e com duração ilimitada, as Ligas costumam
ser estabelecidas de forma estrutural, comandadas por uma diretoria
administrativa e por membros efetivos. A administração geralmente é
composta por presidente, vice-presidente e eventuais diretores, necessários para o bom funcionamento do
grupo.b

Reportagem

SBEM na Rio+20
LLEm junho, o Rio de Janeiro recebeu um dos mais importantes encontros mundiais da história da ONU: a
Rio+20. Governantes de diversas partes
do mundo se reuniram para discutir e
tentar alcançar uma proposta para melhorar o futuro do planeta. Os debates
foram bastante criticados, mas foi possível avançar em várias áreas e divulgar
informações importantes, como aconteceu na área de saúde. Além dos debates com chefes de estado no Riocentro,
foi realizado, em paralelo, a Cúpula dos
Povos, no Aterro do Flamengo. Aberta
ao público e funcionando entre os dias
15 e 23 de junho, a Cúpula serviu para
que entidades e organizações do mundo todo divulgassem seus trabalhos,
manifestações, causas e campanhas.

Presença da Regional
Com o objetivo de alertar a sociedade
a respeito dos danos que podem ser
causados pelos Desreguladores Endócrinos, a SBEM-RJ marcou presença
na Cúpula dos Povos. Com um estande montado num local estratégico, por
onde circularam milhares de pessoas,
a Regional distribuiu folders explicativos sobre o tema, em inglês e português, e esclareceu dúvidas de quem
passava por lá.
Segundo a presidente da SBEM-RJ, Dra. Vivian Ellinger, a presença
da Regional num evento deste porte
foi fundamental. “Conseguimos atingir um grande número de pessoas, de
vários países, que puderam compreender a importância do cuidado com
os Desreguladores”, afirmou.
Além da distribuição de folhetos, a
Regional se preocupou, também, com
o esclarecimento de dúvidas da população. Os estudantes da Liga Acadêmica de Endocrinologia da Universidade

Gama Filho (LaEndo), Ivan Corrêa,
Rodrigo Mion e Marina Bressaneli
participaram do atendimento ao público. Juntos com outros especialistas
da Regional, eles reforçaram a importância da campanha. “Informar pontos
importantes e ensinar os cuidados com
o uso dos Desreguladores Endócrinos é
um grande passo. Na sociedade, existe
muita desinformação sobre o assunto,
e na Rio+20 é uma ótima oportunidade para alertá-los. Além disso, um estande como esse na Cúpula da Rio+20
é uma excelente forma de chamar a
atenção das autoridades para o assunto”, declarou Rodrigo Mion.
No total, a SBEM-RJ distribuiu cerca de 12 mil folders. Através deles a
população teve acesso a informações
sobre os principais desreguladores
endócrinos, riscos relacionados à exposição a esses compostos químicos e
naturais, vias de contaminação, glândulas que podem ser influenciadas e
orientações de proteção à saúde. b

Estande da SBEM Rio, no
Aterro do Flamengo, na
Cúpula dos Povos

Jornal SBEM-RJ
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notícias

Dia Internacional
da Tireoide
LLNo dia 25 de maio, aconteceu o Dia
Internacional da Tireoide. O objetivo
foi promover campanhas em todo o
mundo, para informar a população,
diagnosticar novos casos e providenciar tratamento para quem precisa.
No Brasil, foram realizadas ações,
tanto para o público, quanto para profissionais de saúde, coordenadas pelo
Departamento de Tireoide da SBEM
Nacional. Muitos pacientes tiveram
sua tireoide examinada por palpação
e, em alguns casos, foram encaminhados para exames de sangue e/ou
ultrassom. Os profissionais de saúde
também puderam se atualizar sobre
as doenças que acometem a glândula.
No site do Departamento de Tireoide da SBEM (www.tireoide.org.
br) foi publicada uma agenda com as
programações, dividida por estados.
Além disso, há o registro de atividades
realizadas para o público e entrevistas
concedidas por médicos endocrinologistas. b

Endocrino
2012
LLEm novembro, de 7 a 9,
será realizado o 30º Congresso
Brasileiro de Endocrinologia e
Metabologia. É uma das atividades mais importantes promovidas
pela SBEM Nacional em 2012.
Na ocasião, além de uma extensa
programação científica, são realizadas diversas reuniões administrativas e a prova para obtenção do Título de Especialista em
Endocrinologia e Metabologia.
No dia 8 de julho estará encerrado o prazo para envio de trabalhos. b
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Fórum Terapias
Antienvelhecimento
LLA Dra. Ruth Clapauch (RJ) foi a representante da SBEM Nacional durante o
Fórum sobre Terapias ditas Antienvelhecimento, que aconteceu como última
atividade do Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, realizado no
fim de maio. O debate reuniu representantes de cinco sociedades científicas e
também da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina.
Os debates abordaram o problema dos falsos tratamentos e o grupo propôs
a criação de uma Força Tarefa entre todas as entidades para encontrar uma
solução para o problema que vem tomando proporções cada vez maiores. b

Novo Vencimento
LLA SBEM prorrogou o prazo para pagamento da anuidade 2012. Os
associados que perderam a segunda data, 30 de junho, podem acessar a
Área Científica do site no www.endocrino.or.br e emitir novo boleto com
acréscimo de juros e multa. O valor é de R$ 386,23 + juros e multa. A
SBEM Nacional lembra que os associados em atraso não podem acessar
aos webmeetings e outros materiais na área científica b

Agenda
Agosto 2012

Setembro 2012

Simpósio sobre Insulinização
Data: 4
	Local: Windsor Atlântica Hotel, Copacabana
	Informações: (21) 25271487

6º DiaBHetes-Santa Casa
Data: 1
	Local: Belo Horizonte/MG
	Informações: cepcemeventos@gmail.com

VII Reunião Regional da Federação das
Sociedades de Biologia Experimental
(FeSBE)
Data: 22 a 25
	Local: Maceió, AL
	Informações: www.fesbe.org.br
Simpósio da SBD: Educação em Diabetes
Data: 25
	Local: Rio de Janeiro, RJ
	Informações: SBD – www.diabetes.org.br, tel.
(11) 3846-0729
Endosul 2012
Data: 30 de agosto a 1º de setembro
	Local: Gramado, RS
	Informações: www.endosul2012.com.br
EndoAmazon 2012
Data: 16 a 18
	Local: Belém, PA
	Informações: (91)3230-1622, Fax: (91) 32304177.

ATTD – Advanced Tecnologies &
Treatmente for Diabetes
Data: 7 a 9
	Local: Hotel Sofitel, Copacabana, Rio
de Janeiro
	Informações: www.attdla.com.br

Outubro de 2012
48º EASD Annual Meeting
Data: 2 a 5
	Local: Berlin, Alemanha
	Informações: www.easd2012.com

Novembro de 2012
30º Congresso Brasileiro de
Endocrinologia e Metabologia 2012
Data: 7 a 10
	Local: Goiânia, GO
	Informações: www.endo2012.com.br
XVIII Congresso Argentino de Diabetes
Data: 8 a 10
	Local: Buenos Aires, Argentina
	Informações: www.diabetes.org.ar

