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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TIROIDE  
 Gestão 2017- 2018 

 
A. Semana Internacional da Tireoide  no período de  21 a 27 de maio de 2018 

 
O tema da Campanha foi : Mitos e Verdades da Glândula Tireoide . A mobilização foi 
coordenada pelo departamento de Tireoide da SBEM, pela Comissão de Campanhas e 
Comissão de Comunicação Social. A proposta foi esclarecer as principais dúvidas dos 
pacientes e divulgar informação segura. 
Durante a semana foram executadas as seguintes ações: 

 
1. Envio de camisetas e panfletos para todas as regionais. Total de 2000 camisetas e 100.000 

panfletos 
2. Realização de 3 vídeos de curta duração que foram divulgados no site, Fanpage e Twiter 
3. Acompanhamento das ações em todas as regionais com envio para as redes sociais  
 
Essa ação atingiu todo o território nacional e manteve as regionais em contato por meio de 
what-shap e e-mail. As regionais e diversas faculdades de medicina realizaram aulas sobre o 
tema e divulgação em áreas públicas que atingiram o público leigo. 
O dia Internacional da Tireoide foi divulgado na Fanpage e constatamos  o total de curtidas: 
4.096  com o total de seguidores: 4.041 (mais de 800 novos seguidores) 
Os vídeos – Mitos e Verdades sobre a Glândula Tireoide tiveram  600 visualizações e 15 
compartilhamentos. 
Este ano  participou das ações a Sociedade Cirurgia de Cabeça e Pescoço com divulgação do 
tema para os seus associados e participação com os panfletos e camisetas oferecidos pelo 
Departamento de Tireoide 
 
B. Divulgação das Ações 
1.Site - www.tireoide.org.br 
De janeiro a junho, o site recebeu 44 novas publicações entre reportagens e eventos. 
Além disso, diversas áreas direcionadas ao público tiveram atualização do conteúdo com a 
consultoria da comissão científica do Departamento. 
Nas publicações relacionadas à Semana Internacional da Tireoide foram várias atualizações 
nas reportagens, incluindo as atividades realizadas em diversos pontos do país. Em 
algumas são mais de 15 atualizações em uma só publicação. 
Outra atividade que movimentou bastante o site foi a divulgação e cobertura  do Encontro 
Brasileiro de Tireoide. 
O aumento das postagens e publicações nas redes sociais do Departamento também 
influenciaram de forma positiva o crescimento e alcance do site. 
Com a campanha deste ano e as atualizações tivemos um aumento cerca de 200% nas 
visitas ao site, como especificado neste relatório. 
O site tem sempre uma manchete principal e diversos destaques na homepage, atualizados 
semanalmente. 
As redes sociais do Departamento: 
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- Fanpage do Departamento - www.facebook.com/tireoidesbem/ - total de 2.899 curtidas 
(310 a mais no período, sendo o mês de abril com maior aquisição. 
As publicações com maior destaque – sobre o Lugol – posicionamento do Departamento de 
Tireoide  (fevereiro de 2018) mais de 11.000 pessoas alcançadas, mais de 600 curtidas (sendo 
77 na publicação e 571 em compartilhamentos e 180 compartilhamentos. 
Postagens sobre o Prêmio EBT 2018 – Profa Titular Ana Luiza Maia : mais de 6000 pessoas 
alcançadas. 
Total de publicações :222 
Mês com maior número de postagens – abril (169) 
Mês de maior alcance das publicações : abril (6.052) 
- Fanpage do Dia Internacional da Tireoide - 
www.facebook.com/diainternacionaldatireoide/ 
- Twitter - @sbem_tireoide 
- Flickr - usado para arquivo de material de campanhas e eventos 
- Youtube - www.youtube.com/user/tireoidesbem com 300 inscritos, 54.909 visualizações e 
total  de 6 videos publicados. 
A página do Departamento de Tireoide é atualizada constantemente com informações para os 
associados e público leigo 
Para as ações em redes sociais e atualizações da página do Departamento contamos com o 
trabalho da DC Press. 
 
 
C. Eventos  

1. XVIII Encontro Brasileiro de Tireoide realizado em Campos do Jordão no 
período de 18 a 22 de abril de 2018. O evento foi promovido pelo Departamento 
tendo como Presidente do Congresso a presidente do Departamento, Profa Titular 
Célia Regina Nogueira, Presidente da Comissão Científica o Prof Dr. José 
Augusto Sgarbi e Presidente da Comissão Organizadora a Profa Titular Laura 
Warde e Prof Dr. Danilo Villagelin. O evento manteve a tradição de qualidade das 
apresentações, da valorização do jovem pesquisador e do que é produzido pela 
Ciência Brasileiro com a integração entre a pesquisa  clínica e a básica. 

 
2. Inicio de Atividades para a Programação do XIX EBT (Encontro Brasileiro de 
Tireoide que  será realizado em Goiana pela equipe local , Presidente do Congresso 
Prof Dr. José Augusto Sgarbi,  com a comissão científica Presidida pela Profa Dra 
Janete Cerutti e comissão organizadora presidida pelo Prof Dr. José Augusto Sgarbi 
 

D.Reuniões da Diretoria por webmettings a cada mês  
 
Reuniões Presenciais foram realizadas três, uma no CEBAEM em Fortaleza, segunda em 
março de 2018 para definir o prêmio do XVIII EBT, que foi decidido pelos ex-ganhadores do 
prêmio. A escolha foi baseada em 3 critérios: formação de pesquisadores, publicação e 
ações para a SBEM. O prêmio foi para  a Profa Titular Ana Luiza Maia. A terceira reunião foi 
realizada em julho de 2018 para definir o projeto sobre ioduria em gestantes com 
abrangência nacional. 
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E Iniciado o Position Statement para três Consensos publicados em 2013: 
Hipotireoidismo Congênito,  Hipertireoidismo e Hipertireoidismo sub-clínico. 

 

PLANEJAMENTO  PARA OS Próximos 12 meses 

1. Reunião Presencial a ser realizada no CEBEM 

2. Inicio do  projeto, que abranja diversos estados do Brasil, para verificar a iodouria na 
gravidez. Com o objetivo:  estabelecer se há a necessidade de suplementar com iodo 
durante a gestação e a situação atual do Brasil. Esse projeto será executado pelo 
Departamento de Tireoide com a parceria das pesquisadoras - Dra Mariana Macedo e Dra 
Sylvia do Carmo Castro. As duas pesquisadoras   recebem o apoio financeiro do CNPq 

3. Encontro Brasileiro de Tireoide em abril de 2020 

4. Realizar a próxima campanha da Tireoide em maio de 2019 

5. Manter as atualizações da página do Departamento e divulgação de temas científicos nas 
redes sociais 

6. Atualizações dos Consensos publicados em 2013 

 

 

 

 

CÉLIA REGINA NOGUEIRA 

Presidente do Departamento de Tireoide 

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia 
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