Relatório de Atividades do Departamento de Metabolismo Ósseo – 2018

I-

Realização do II CIMO – Curso de Imersão em Metabolismo Ósseo na
cidade de São Paulo nos dias 29 e 30 de setembro de 2017 com o total
de 450 inscritos, mais d que o dobro de participantes do I CIMO. O
programa científico, os palestrantes do curso e a organização do mesmo
foram muito bem avaliados ! Recebemos patrocínio das seguintes
indústrias farmacêuticas: Amgen, Hypermarcas, Sandoz-Nvartis,
Ultragenyx e Shire.

II-

Criação do LOGO do Departamento de Metabolismo Ósseo no mês de
setembro e apresentado aos sócios durante o CIMO.

III-

Realizada a confecção de folders, camisetas para a CAMPANHA DO DIA
MUNDIAL DA OSTEOPOROSE, os quais foram distribuídos para todas
as regionais. Além disto, um vídeo educativo explicando os fatores de
riscos e as medidas de prevenção da osteoporose foi criado e divulgado
nas redes sociais durante o mês de outubro.

IV-

Organização do CIMO ITINERANTE– Curso de Imersão em
Metabolismo Ósseo, itinerante. Em fevereiro de 2018, foram enviados
e-mails a todos os Serviços de Residência Médica em Endocrinologia e
Metabologia do Brasil, onde obtivemos 33 Serviços inscritos de norte a
sul do Brasil. Destes, 2 cidades foram selecionadas para as primeiras
edições do CIMO itinerante, Porto Alegre e Salvador, as quais
acontecerão em setembro e outubro, respectivamente. A organização
logística dos eventos e elaboração do programa científico está
atualmente sendo finalizada. Para estas 2 edições, obtivemos patrocínios
dos laboratórios Amgen e Ultragenyx.

V-

Publicação do Posicionamento do Departamento sobre o diagnóstico
e tratamento do hipoparatireoidismo nos Arch Endocrinolol Met em
fevereiro de 2018.
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VI-

Elaboração de 2 posicionamentos sobre atualização dos valores da
25OH vitamina D juntamente com a Sociedade Brasileira de Patologia
Clínica. O primeiro foi publicado em novembro de 2017 na revista da
Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. O segundo, mais completo,
está em elaboração pelos membros do Departamento desde janeiro,
sendo realizada uma reunião para discussão e alinhamento do
documento em março de 2018 em São Paulo com patrocínio do
Laboratório Hypermarcas. Após o término da elaboração deste
Posicionamento, o esmo será submetido a publicação nos Arch
Endocrinolol Met.

VII-

Participação em de 2 webmeetings da SBEM, o primeiro em setembro
de 2017 sobre tratamento da osteoporose e o segundo em junho 2018,
sobre hipoparatireoidismo.

VIII-

Participação junto a SBEM na sugestão de temas para o CBAEM e
CBEM. Elaboração de questões de metabolismo ósseo para a prova de
título da SBEM.

Em planejamento:
- Campanha do Dia Mundial da Osteoporose para outubro 2018.
- Edições do CIMO itinerante para 2019 em diferentes cidades e regiões do Brasil.
- III CIMO no primeiro semestre de 2019.

Curitiba, 26/07/2018.

Carolina Aguiar Moreira – Presidente do Biênio 2017-2018.
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