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A Luta Continua

Quase dois anos se foram da publicação do Editorial “Promessa de Luta” 
nos nossos Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia. Naquela 

oportunidade, o desenvolvimento do texto retratava os grandes desafi os que eu 
e toda minha diretoria estávamos abraçando ao assumir os desígnios da Socie-
dade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM). A endocrinologia 
no Brasil vivia um momento profícuo, o que aumentava nossa responsabilidade. 
Naquela oportunidade prometemos aos nossos sócios muito empenho, dedica-
ção, esmero; tudo buscando o crescimento da SBEM. Foi por isso que o título 
“Promessa de Luta” foi escolhido, como marco dos nossos desafi os. Sem falsa 
modéstia, acredito que conseguimos, de alguma maneira, participar, positiva-
mente, dessa bonita história e trajetória da nossa Sociedade. 

Os pontos principais da nossa gestão foram defi nidos naquele momento, 
sendo quatro os eleitos: valorização dos sócios e da Sociedade, fomento à infor-
mação, estímulo a pesquisas e melhoras para os portadores de endocrinopatias. 

Quanto à valorização dos sócios e da SBEM per si, estabelecemos estra-
tégias para divulgação de nossa Sociedade e contamos em todo esse período 
com a competente Comissão de Comunicação Social, aliado ao belo traba-
lho desenvolvido pela nossa Assessoria de Imprensa. O esclarecimento ao 
público quanto aos cuidados com as doenças pertinentes à nossa especiali-
dade foi ação ininterrupta, sempre contando com o apoio irrestrito dos de-
partamentos científi cos. Soma-se, a isso, o trabalho incansável da Comissão 
de Campanhas, com projetos arrojados, como o da Escola Saudável, do 
Risco Cardiometabólico, Dia Mundial do Diabetes, entre outros; todas es-
tas ações certamente deram grande visibilidade à nossa especialidade, além 
de prestação de serviços à população em geral. Ainda, o título de especialis-
ta, conforme nossa promessa, também foi valorizado e enaltecido, justifi can-
do o esforço de tantos colegas na qualifi cação profi ssional, na busca do 
melhor para nossos pacientes.

Para o incentivo à informação como ferramenta fundamental para a atu-
alização e enriquecimento profi ssional, foram desenvolvidos dois projetos. 
O primeiro foi a assinatura de seis periódicos internacionais, que foram dis-
ponibilizados, de maneira gratuita, para todos os sócios adimplentes, que, 
com os ABEM, democratizaram a atualização médica na especialidade. O 
segundo foi o fomento aos programas de Educação Médica Continuada, 
tanto na forma presencial quanto pela WEB. Esse último contou com o ar-
rojo e o denodo da competente Comissão de Educação Médica Continua-
da. Esses programas contribuíram, de modo inequívoco, com o expressivo 
aumento no número de acessos ao site da SBEM, o que também é motivo 
de muito orgulho em face da visibilidade dos fatos que norteiam nossa espe-
cialidade. 

Quanto às pesquisas na área da endocrinologia, a SBEM não se furtou, 
em momento algum, de divulgar e estimular essa prática. Ponto de partida 
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a todas as Diretorias de Regionais, Departamentos e 
Comissões. Não poderíamos esquecer do incansável 
trabalho de nossos funcionários, tanto no Rio de Janei-
ro quanto em Recife. A eles nossa eterna gratidão. 

O título desse editorial foi “A Luta Continua”. O 
motivo: a certeza de que a diretoria que estará assu-
mindo essa Sociedade no início de 2009, coordenada 
pelo amigo Ricardo Meirelles, certamente estará en-
gajada nesse árduo, mas prazeroso desafi o, que é con-
duzir, de maneira digna e atuante, os destinos da 
nossa SBEM. 
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para tal foi estabelecer total apoio e investimento aos 
ABEM. Tentamos participar desse processo sempre que 
possível, dentro das nossas possibilidades. 

Quanto aos nossos pacientes, além das ações des-
critas anteriormente, tínhamos como meta buscar be-
nefícios com órgãos públicos, benefícios esses que 
passavam inicialmente pelo maior conhecimento da si-
tuação das nossas doenças na população brasileira. Infe-
lizmente, nesse ponto não evoluímos muito, uma vez 
que não dependíamos exclusivamente das nossas forças, 
mas da vontade e da sensibilidade dos gestores do Mi-
nistério da Saúde, o que, pelo menos na nossa gestão, 
não foi efetivamente observado. 

Finalmente, o compromisso assumido foi de lutar 
por aquilo que acreditamos, não aceitando acomoda-
ção. Na percepção da diretoria que hora se despede, se 
não fi zemos tudo, algo deixamos de legado para os 
mais de 3 mil membros da SBEM. É hora de agradecer 


