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OTÃO AGUARDADO, FESTEJADO E, de certa forma, ameaçador ano de
2000 chega ao fim. Nada verdadeiramente muito novo aconteceu,

nada tão inusitado, nenhuma grande surpresa que justificasse aquela ansiosa
expectativa durante 1999. Tampouco presenciamos qualquer catástrofe,
como interpretaram alguns as profecias de Nostradamus. Ademais, ameaças
virológicas cibernéticas e internáuticas felizmente nunca se concretizaram.
Pareceu-me apenas que 2000 passou mais rápido do que os anos anteriores.

Nossa SBEM, e em particular nós, os quase 2.400 endocrinologistas
brasileiros, tivemos, entretanto, a satisfação de colher uma boa safra, não
tão surpreendente porque bem plantada e nem tão desproporcional por-
quanto bem planejada. Refiro-me a um Congresso Brasileiro de E&M, rea-
lizado no Rio de Janeiro, extremamente bem sucedido e bem pontuado em
todos os quesitos e, adicionalmente, à conquista do direito de sediarmos em
2008 o primeiro Congresso Internacional de Endocrinologia (ICE) fora
das Américas (do Norte, bem entendido). A excelência deste 24° CBEM
deveu-se ao trabalho intenso e coeso das Comissões Organizadora e Cien-
tífica, presididas respectivamente por Amélio F. de Godoy Matos e Ricardo
M.R. Meirelles, e pelo empenho e bom gosto da Comissão Social.

Como premio extra, elegemos um representante nacional para inte-
grar o Comitê Executivo da ISE - International Society of Endocrinology,
conforme mencionado adiante no editorial do Amélio. Embora sua mo-
déstia o tenha impedido de dizer, o privilégio e a neutralidade da minha
posição me concedem a permissão de comunicar a todos que o escolhido
fora ele próprio. E, diga-se de passagem, muito bem votado!!!

Priorizei estes dois fatos por julgá-los mais vistosos, mas a colheita
da safra trouxe outras boas surpresas. Tivemos alguns produtos dignos de
realce: a segunda edição do livro "História da Endocrinologia no Brasil"
(agora não mais "Fragmentos da ..."), e o CD dos Arquivos Brasileiros de
Endocrinologia e Metabologia, contendo todos os números editados até
o final de 1999 (da coleção particular de Luiz Cesar Póvoa), ambos pro-
duzidos com esmero e carinho pelo querido Luiz Cesar; tivemos o suple-
mento especial dos ABE&M, comemorativo do Jubileu de Ouro da
SBEM, contendo a versão atualizada do cadastro de sócios e a publicação,
por autores nacionais, de vários livros texto na área da E&M, particular-
mente o "Tratado de Endocrinologia e Cirurgia Endócrina", editado por
Victor Coronho e colaboradores.

Preciso, na seqüência, aproveitar o precioso espaço desta última
edição do século para agradecer àqueles que nos têm dado ajuda, reco-
nhecimento e prestígio, especialmente nestes dois anos passados.

Os primeiros agradecimentos vão para aqueles que continuam apos-
tando e investindo na revista, tendo-a priorizado e prestigiado com suas
colaborações cada vez mais profissionais e bem qualificadas; são os nossos
autores, em número cada vez maior e de centros de pesquisa e locais diver-
sificados, abrangendo virtualmente todo o Brasil. A submissão de cerca de
70 manuscritos por ano têm permitido a publicação das seis edições anu-



ais, incluindo os números regulares e as edições espe-
ciais, com farto conteúdo científico (10 a 12 artigos
por edição, além de editoriais, cartas, etc).

Expresso, também, minha gratidão à fabulosa
equipe de revisores dos ABE&M, que têm dado sus-
tentação científica à revista e se esforçado para colabo-
rar amigavelmente com os colegas autores, oferecendo
sugestões, aprimorando seu texto, validando seus da-
dos e identificando eventuais problemas passíveis de
correção. A qualidade dos artigos ora publicados al-
cança, inegavelmente, o seu padrão mais elevado, reco-
nhecidamente comparável ao de inúmeras revistas in-
ternacionais.

É meu dever, portanto, dar nomes a estes cole-
gas que trabalham nos bastidores, solicitados que são a
manter sua confidencialidade e poderem, assim, ser
mais críticos sem ser cáusticos, mais minuciosos sem
ser incômodos e mais persuasivos sem ser intrometi-
dos. Com raríssimas exceções - daqueles que por
razões variadas não conseguem colaborar dentro dos
rigores dos prazos e dos padrões de exigência estipula-
dos -, todos os demais vêm oferecendo, sem qualquer
contestação, boa parte do seu tempo valioso para aju-
dar colegas a melhorar as condições dos manuscritos
submetidos, tornando-os aceitáveis para publicação e
elevando, em benefício de todos, a qualidade científi-
ca dos "Arquivos".

Assim, agradeço cordialmente a (em ordem
alfabética de 1o nome): Adriana Costa, e Forti, Alfredo
Halpern, Amélia F. de Godoy Matos, Ana Claudia
Latrônico, Ângela}. Reichelt, Antonio Carlos Bonaccorsi S.
Leite, Antonio Carlos Boschero, Antonio Carlos Lerario,
Antonio Roberto Chacra, Ayrton C. Moreira, Berenice B.
Mendonça, Bernardo Léo Wajchenberg, Bernardo Liber-
man, Carlos Alberto Longui, Cármen Pazos-Moura,
Daniel Giannella Neto, Dolores P. Pardini, Domingos A.
Malerbi, Doris Rosenthal, Durval Damiani, Edna T.
Kimura, Eduardo K. Tomimori, Eduardo Pimentel Dias,
Evand.ro de Souza Portes, Francisco Bandeira, Geraldo
Medeiros Neto, Gil Guerra Filho, Gilberto Alonso, Hans
Graf, Helena Schmid, Hélio Bisi, Henrique de Lacerda
Suplicy, Ieda T.N. Verreschi, Ivani Novato Silva, Ivo J.P.
Arnhold, Jader B. Ferreira, Jairo T. Hidal, João Carlos R.
Dias, João Hamilton Romaldini, João Roberto de Sá, Jorge
Luiz Gross, José Antônio M. Marcondes, José Antunes
Rodrigues, José Augusto Sgarbi, José Augusto Sisson de Cas-
tro, José Brandão Neto, José Gilberto H. Vieira, Júlio
Abucham, Laércio J. Franco, Laura S. Ward, Léa M.Z.
Maciel, Leão Zagury, Leila M.B. Araújo, Luiz Armando
De Marco, Luiz Augusto Russo, Luiz de Lacerda Filho,
Luiza K. Matsumura, Marcello D. Bronstein, Márcia J.
Kayath, Márcia Nery, Márcio C. Mancini, Marcos A.

Tambascia, Marcos Barato Viana, Maria Adelaide A.
Pereira, Maria Helena Senger, Maria Inês Schmidt, Maria
Lúcia F. de Farias, Maria Marcilia Rabelo, Maria Teresa
Baptista, Maria Teresa Nunes, Maria Teresa Zanella,
Mario Vaisman, Marise Lazaretti Castro, Marília de Brito
Gomes, Marivânia da Costa Santos, Mauro A. Czepielews-
ki, Milton César Foss, Mirela Jobim de Azevedo, Miriam da
Costa Oliveira, Mirta Knopfelmacher, Nelson Carvalhaes
Neto, Nuvarte Setian, Osmar Monte, Pedro Henrique S.
Corrêa, Poli Mara Spritzer, Raimundo Sotero de Menezes
Filho, Reinaldo P. Furlanetto, Renan Montenegro, Ricar-
do M.R. Meirelles, Rômolo Sandrini, Rosa Ferreira dos
Santos, Rosalinda T. Asato de Camargo, Rosângela R.
Réa, Rosely Sichieri, Rui M.B. Maciel, Ruth Clapauch,
Sandra R.G. Ferreira, Saulo Cavalcanti da Silva,
Sebastião de Oliveira Jr., Sérgio Atala Dib, Sofia Lemos
Marini, Thomaz R. Porto da Cruz, Turíbio Leite Barros,
Vaê Dichtchekenian, Victor C. Pardini, Walmir F.
Coutinho, Walter Bloise e Wilian Nicolau.

Vale salientar um fato novo e sintomático de
nossa ascensão. Vários colegas que não são (ou não
foram) solicitados a colaborar como revisores têm me
cobrado esta posição e, muitos outros, se oferecido
espontaneamente para cooperar. Mesmo com uma
demanda cada vez maior de manuscritos, ainda não
temos como contemplar todos os revisores potenciais
num dado período de tempo. Mas, chegaremos lá.

Solicitados a colaborar sempre em cima da hora,
quero agradecer sobretudo aos nossos editorialistas,
que jamais se negaram a contribuir nesta importante
sessão com material encomendado, para reforçar os
artigos e temas considerados mais relevantes de cada
edição. Durante o biênio 1999-2000 elaboraram edi-
toriais para os ABE&M: Alfredo Halpern, Amelio de
Godoy Matos, Doris Rosenthal, Durval Damiani, Hans
Graf, João Hamilton Romaldini, Luiz Griz, Marise
Lazaretti Castro, Pedro Henrique S. Corrêa, Poli Mara
Spritzer, Ricardo M.R. Meirelles, Sérgio Atala Dib e
Walmir F. Coutinho.

Outro espaço dos "Arquivos" que está flo-
rescendo e vem recebendo merecidos elogios são as
duas "Edições Especiais" (EE) publicadas anualmente.
Lançadas em 1998, quando a tiragem dos "Arquivos"
passou a ser bimestral, iniciamos com a EE sobre "Dia-
betes Mellitus" (ABE&M 42/1, Fevereiro 1998),
coordenada por Mário J.A. Saad e Sérgio Atala Dib,
complementada com a de "Nódulos Tireóideos"
(ABE&M 42/4, Agosto 1998), tendo como editores
convidados, Rosalinda Camargo e Eduardo Tomimori.

Sou grato a eles e àqueles que se empenharam
em manter repleta a agenda de 1999-2000: Marise
Lazaretti Castro e Pedro Henrique S. Corrêa, pela EE



de "Doenças Ósteo-Metabólicas" (ABE&M 43/6,
Dezembro 1999), Alfredo Halpern, pela EE sobre
"Obesidade" (ABE&M 44/1, Fevereiro 2000) e Doris
Rosenthal pela EE sobre "Endocrinologia Básica"
(ABE&M 44/4, Agosto 2000).

Aguardem para 2001 duas outras Edições Espe-
ciais que têm tudo para se tornar "itens de cole-
cionador": a primeira, sobre "Endocrinologia Pediátri-
ca" (ABE&M 45/1, Fevereiro 2001), coordenada por
Luiz de Lacerda Filho e, a segunda, sobre
"Endocrinologia Feminina" (ABE&M 45/4, Agosto
2001), sendo coordenada por Ricardo M.R. Meirelles.

Em 1999, ocupamos parte deste espaço para
inserir duas EE dedicadas aos "Consensos de Interesse
para o Endocrinologista". Na primeira (ABE&M
43/1, Fevereiro 1999) publicamos: (1) o "Consenso
Brasileiro sobre Detecção e Tratamento das Compli-
cações Crônicas do Diabete Melito", coordenado por
Jorge Luiz Gross, em nome da Sociedade Brasileira de
Diabetes e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia,
(2) o "Consenso sobre Diabetes Gestacional e Dia-
betes Pré-Gestacional", coordenado por Maria, I.
Schmidt e Angela J. Reichelt, em nome do Grupo de
Trabalho em Diabetes e Gravidez e, (3) o "Consenso
Latino-Americano de Obesidade", coordenado por
Walmir Coutinho, em nome da FLASO - Federação
Latino-Americana de Sociedades de Obesidade. Na
segunda edição (ABE&M 43/4, Agosto 1999) publi-
camos: (1) o "III Consenso Brasileiro de Hipertensão
Arterial", coordenado por Osvaldo Kohlmann Jr. e
colaboradores, em nome das Sociedades Brasileiras de
Hipertensão, de Cardiologia e de Nefrologia e, (2) o
"II Consenso Brasileiro sobre Dislipidemias", coorde-
nado por José Ernesto dos Santos e colaboradores, em
nome das Sociedades Brasileiras de Cardiologia,
Endocrinologia e Metabologia, Hipertensão e Geria-
tria e Gerontologia, entre outras. Ainda nesta linha,
publicamos no suplemento sobre o "Jubileu de Ouro
da SBEM" (ABE&M 44/4, supl.l, Setembro 2000) o
Consenso "Diagnóstico e Classificação do Diabetes
Melito e Tratamento do Dibetes Melito Tipo 2.
Recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes",
coordenado por Jorge Luiz Gross, Sandra R.G. Fer-
reira, Laércio J. Franco, Maria Inês Schmidt, Denise G.
da Motta, Éder Quintão & Augusto Pimazoni Netto,
em nome da SBD.

Meus cumprimentos vão, também, para todos
aqueles que direta ou indiretamente ajudaram a produzir
durante o biênio 1999-2000 os inúmeros suplementos
dos ABE&M, dedicados aos Programas Científicos e
Resumos de Temas Livres dos Congressos Oficiais da
FEBRASEM, e mesmo de outras Sociedades: 3º

COBRAPEM - Congresso Brasileiro Pediátrico de
Endocrinologia e Metabologia (ABE&M 43/2, supl.l,
Abril 1999); 8°. SISO/ IV Congresso Brasileiro de
Obesidade (ABE&M 43/2, supl.2, Abril 1999); XII
Congresso Brasileiro de Diabetes (ABE&M 43/5,
supl.l, Outubro 1999); X SINE - Simpósio Interna-
cional de Neuroendocrinologia (ABE&M 43/5, supl.2,
Outubro 1999); Jubileu de Ouro da SBEM / Cadastro
dos Sócios (ABE&M 44/4, supl.l, Setembro 2000) e
24°. Congresso Brasileiro de Endocrinologia e
Metabologia (ABE&M 44/5, supl.l, Novembro 2000).

Embora estes suplementos dos ABE&M este-
jam, em tese, sendo entregues apenas para aqueles
colegas inscritos nos respectivos Congressos, estamos
buscando soluções para que eles passem, a partir de
2001, a ser distribuídos também para os demais leito-
res da revista.

Importante esteio, que permite manter a esta-
bilidade dos "Arquivos" e a implementação de novas
sessões, novos números e suplementos e novas idéias,
jamais poderíamos deixar de mencionar o apoio e o
patrocínio continuado fornecidos pelas empresas pri-
vadas, quer da indústria farmacêutica, quer de labo-
ratórios de análise clínica e outras empresas correlatas.
Este apoio, manifestado pela inserção de anúncios
institucionais ou dos seus produtos comerciais, não
somente assegura um aporte financeiro adequado para
que a revista possa transpor constantes desafios, como,
também, informações úteis e atualizadas sobre a imen-
sa pletora de serviços e produtos farmacêuticos que
têm, muito providencialmente, atingido o mercado
brasileiro e internacional nestes anos recentes. Em
nome dos respectivos responsáveis, gerentes de produ-
to, gerentes e diretores médicos e de marketing e seus
auxiliares e secretárias(os), agradeço imensamente à
(em ordem alfabética dos seus nomes populares):
Allergan-Lok, Asta Medica, Aventis Pharma, Bayer,
Bayer Diagnóstica, B.D., Biobrás, Comp Corp, CRIESP,
Eli Lilly, Farmalab, Farmasa, Ferring, Knoll, Medley,
Merck, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Pharmacia &
Upjohn, Roche, Roche Diagnostica, SAE, Sanofi-Synthe-
labo, Searle, SmithKline-Beecham e UCI-Pharma.

O crescimento e desenvolvimento dos
ABE&M, com sua sede própria e seu pequeno
patrimônio, têm sido permanentemente garantidos
pelas várias Diretorias Nacionais da SBEM. Manifesto,
mais uma vez, meu apreço à atual Diretoria Nacional
(Regional de São Paulo), cuja gestão está por se encer-
rar, que se esforçou para manter nossa sede e nossas
necessidades sempre atendidas. Assim, em nome dos
"Arquivos", agradeço ao seu presidente, João Hamil-
ton Romaldini, o "Roma", o convívio agradável e a co-



habitação da sede com os demais colegas que com-
puseram a Diretoria Nacional no biênio 1999-2000,
José Antonio M. Marcondes, Rui M. de Barros Maciel,
Daniel Giannella Neto, Edson L. Arioli, Sérgio A. Dib,
Luiz Roberto Salgado & Rubens S. Werner.

A editoria técnica e a secretária executiva dos
ABE&M é complementada pelo trabalho eficiente de
pessoas a quem prezo muito, como a Damans, a
Esteia, a Blanca e o Henrique, que tornam tudo isto
possível através do Escritório Editorial dos ABE&M,
da Tec Art Editora Ltda e da Blue Box Publicações e
Edições Ltda.

Por fim, mas muito mais importante, quero
agradecer aos nossos estimados leitores. Sua partici-
pação e cooperação estão sempre presentes e sentidas,
mas nem sempre manifestas da maneira como eu ima-
ginava, através da palavra escrita na própria revista.
Não sei o(s) motivo(s) que faz(em) com que os cole-
gas sejam tão pouco participativos. Talvez algumas
destas palavras possam definir melhor a situação:
timidez, inibição, preguiça, desinteresse, introversão,
etc. Não importa, porque no fundo e nos bastidores,
ao telefone ou após palestras, lá estão eles manifes-
tando seu agrado, seu apoio e mesmo suas insatisfações

e suas exigências. Gostaria de acreditar que estou sem-
pre a atendê-los já que, na verdade, é para eles que a
revista está sendo construída. Seu silêncio não deixa de
ser uma forma de consentimento e de concordância.
Agradeço sinceramente a todos aqueles que, se não
verbalizam, pelo menos sorriem quando se encontram
satisfeitos. Aos que não compartilham destas conquis-
tas, peço desculpas e solicito idéias e propostas para
que possamos também satisfazê-los.

Ainda na sessão desculpas, e aproveitando a
virada do século (simbolicamente a virada de página),
peço que me perdoem aqueles que por qualquer razão
se sentiram incomodados ou provocados por alguma
das minhas colocações, posições e, talvez, insinuações.
Reconheço que no afã de defender através dos
ABE&M o que julgo serem os interesses da SBEM
talvez tenha me excedido. Saibam que esta eventual
impulsividade nunca foi mal intencionada. Quero
começar 2001 e o novo século com a consciência tran-
qüila e por isso peço que aceitem minhas desculpas
honestas.
Que possam todos comemorar um feliz Natal com suas
famílias e que tenham todos um vigoroso, próspero e produ-
tivo 2001.




