
 
 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA SBEM BAHIA – 2018 

GESTÃO BIÊNIO 2017/2018 
INTRODUÇÃO 

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA: A Diretoria da Regional da Bahia, eleita em 

19 de outubro de 2016 para cumprir o biênio 2017/2018, tomou posse em 13 

de janeiro de 2017, com a seguinte composição: 

Presidente: Dr. Joaquim Custódio da Silva Júnior  

Vice-Presidente: Dr. Thomaz Rodrigues Porto da Cruz 

Secretária Executiva: Drª. Alcina Maria Vinhaes Bittencourt 

Secretária Executiva Adjunta: Drª. Jeane Meire Sales de Macedo 

Tesoureira Geral: Drª. Daysi Maria de Alcântara Jones 

Tesoureira Geral Adjunta: Drª. Carla Hilário da Cunha Daltro 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

Assessora da Diretoria: Vera Lúcia Actis de Freitas (Cel.: 71-9185.1888) 

BANCO: ITAÚ S/A (341) – AGÊNCIA 0334 – CONTA-CORRENTE: 07512-4 

CNPJ 00.632.974/0001-98 

 
ATIVIDADES NO EXERCÍCIO 2017/18 – REUNIÕES DA DIRETORIA 
Sessão de 26.01.2017: A Diretoria reuniu-se para determinar a distribuição das 
atividades do exercício; discussão de temas científicos; discussão de outros 
temas de relevo como as atividades de falsos endocrinologistas, cursos de pós-
graduação e sociedades representantes, considerando a judicialização do 
problema quanto aos requisitos exigidos para a formação de especialistas; 
balanço do biênio 2015/2016 e perspectiva de lucro do 32º CBEM, o que 
significa um considerável aporte financeiro. Eventos já integrados ao quadro 
regular da programação da Regional, como as discussões de Casos Especiais 
e das sessões conjuntas com o Núcleo da Tireoide e com a Sociedade 
Brasileira de Diabetes, cursos on-line e presenciais além das sessões 
integradas da Endocrinologia, eventos internacionais como Ecos do A.D.A. – 
American Diabetes Association e Tireoide permanecerão sendo realizados com 
a regularidade possível e sob o patrocínio da indústria farmacêutica. Cresce a 
procura de alguns laboratórios de análises (Sabin, A+ e outros) pela SBEM 
BAHIA para a realização de eventos menores. Permanece sempre no 
calendário e no planejamento a realização do evento máximo da Regional, o 
ENDOBAHIA. 04.04.2017 – Definição de temas (grade preliminar), datas e 
palestrantes dos Simpósios de Atualização da Regional Bahia; admissão de 
novos sócios; parceria com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD)– 
Regional Bahia – definição dos termos; situação da coordenação e parceria 
com a indústria farmacêutica relativas às sessões conjuntas SBEM 



 
 

BAHIA/NÚCLEO DA TIREOIDE; e atualização da Diretoria com as medidas e 
informes sobre o 32º CBEM; participação da Regional em campanhas da 
SBEM Nacional.01.08.2017 – Aprovação de candidatos a sócios da Regional, 
transferência da importância de R$434.741,87, referente ao percentual da 
SBEM BAHIA sobre o lucro auferido no 32º CBEM, escolha dos membros do 
Conselho Deliberativo para o CBAEM 2017, ENDOBAHIA 2018, previsto para o 
primeiro semestre, e reuniões com os patrocinadores, valores a serem 
cobrados e participação da Regional nas campanhas da SBEM NACIONAL. 
03.10.2017 – pauta sobre ENDOBAHIA 2018 (reuniões, contatos mantidos, 
patrocínios).16.01.2018 – ENDOBAHIA 2018 – valores e prazos, Simpósios e 
patrocínios, retorno dos posters (eletrônicos), data, convidados e programação. 
15.02.2018 – Aprofundamento da programação do ENDOBAHIA. 06.03.2018 – 
apresentação e discussão final da grade científica do ENDOBAHIA, inscrições 
e valores.11.07.2018 – Escolha dos representantes no Conselho Deliberativo 
para o CBEM; Calendário e Comissão Eleitoral da Regional. 
 
SESSÕES CIENTÍFICAS INTEGRADAS DA ENDOCRINOLOGIA 
A Diretoria da Regional vem dando especial atenção às sessões em referência, 
considerando sua importância em congregar os diversos Serviços de 
Endocrinologia na Bahia, representados pela SBEM BAHIA, SBD BAHIA, 
Complexo Universitário Hospitalar Prof. Edgar Santos, da Universidade Federal 
da Bahia, Hospital Estadual Roberto Santos, Centro de Referência Estadual 
para Assistência ao Diabetes no Estado da Bahia (CEDEBA), Hospital Santa 
Izabel da Santa Casa de Misericórdia, Real Sociedade Portuguesa de 
Beneficência 16 de Setembro (Hospital Português) e Hospital São Rafael 
(Monte Tabor). Em 2017, foram realizadas as seguintes sessões: 15.03.2017 – 
Tema: “Abordagem Prática Pós-Cirurgia Bariátrica” – Palestrante: Drª. Carla 
Daltro (BA). 17.05.2017 – Tema: “Atualização do papel endócrino do tecido 
adiposo” – Palestrante: Drª. Caroline Bulcão. 16.08.2017 – Tema: “Hepatopatia 
– Uma grande complicação do Diabetes e Obesidade” – Palestrante: Dr. 
Raymundo Paraná. 20.09.2017 – Tema: “Ressonância Magnética no 
Estadiamento do Nash – Palestrante: Drª. Fernanda Gonzalez. 12.12.2017 – 
Tema: “A importância do sono no ritmo circadiano” – Palestrante: Dr. Francisco 
Hora. 18.04.2018 – Tema: “Hormonioterapia na Transexualidade”. Palestrante: 
Drª. Luciana Barros Oliveira. 23.05.2018 – Tema: “Aspectos atuais do câncer 
diferenciado de tireoide – Dados do Simpósio Internacional do Câncer da 
Tireoide – 2018” – Palestrantes: Drs. Luiz Lobão, Cláudio Rogério, Rita 
Chaves, Iane Gusmão, Igor Campos e André Leonardo. 
 
SESSÕES CONJUNTAS SBEM BAHIA/NÚCLEO DA TIREOIDE E OUTRAS 
ENTIDADES; SIMPÓ/SIOS INTEGRADOS DE ATUALIZAÇÃO 
As sessões conjuntas do Núcleo da Tireoide e da SBEM BAHIA, com espaço 
destinado a discussões de casos especialmente raros e difíceis na 
Endocrinologia, têm atraído um público bem razoável de interessados, além 
dos endocrinologistas, como é o caso dos especialistas em cabeça e pescoço. 
Em 2017, até o momento, foram as seguintes: 14.03.2017 – Tema: 
“Atualização em Carcinoma Medular de Tireoide” – palestrante: Drª. Ana Luíza 



 
 

Maia (RS); 06.06.2017 – Tema: “Aplicações do PET-CT no diagnóstico e 
manejo dos carcinomas de tireoide” – Palestrante: Drª. Adelina Sanches; 
01.07.2017 – Simpósio Multidisciplinar – Nódulos e Câncer Diferenciado de 
Tireoide – Laboratório Leme e Image Memorial, com apoio da SBEM BAHIA; 
15.07.2017 – “Ecos do A.D.A. (American Diabetes Association)” – simpósio que 
teve como palestrantes os Drs. Ana Mayra Oliveira e Severino Farias. 
08.08.2017 – Tema: “Tratamento de patologias cervicais através de 
alcoolização” – Palestrante: Drª. Daysi Jones. 07.11.2017 – Tema: “Sistema 
Bethesda de Citopatologia da Tireoide 2017” – Palestrante: Dr. Igor Campos. 
25.11.2017 – Encontro Baiano de Patologia da Tireoide – Entidade apoiadora: 
SBEM BAHIA. Em 2018: 06 e 07.04.2018 - ENDOBAHIA 2018 – evento maior 
da SBEM BAHIA. Hotel Deville – Salvador, BA.  08.05.2018 – Tema: 
“Hipotireoidismo e Hipertireoidismo Subclínico”. Palestrantes: Drs. Osmário 
Salles e Adriana Matos. 
 
VI ENDOBAHIA 2018 – Realizado em 06 e 07.04.2018 - Hotel Deville – 
Salvador, BA. O CONGRESSO BAHIANO DE ENDOCRINOLOGIA constitui-
se no evento maior da SBEM BAHIA. Seus organizadores sempre primaram 
em apresentar aos associados a nata da Endocrinologia, tendo um cuidado 
especial na elaboração de amplas  programações científicas, com grandes 
nomes da especialidade.  
 
QUADRO DE SÓCIOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 
A Regional conta atualmente com 193 sócios, entre graduados e especialistas, 
aí incluídos 15 regimentalmente jubilados, computados em sua última 
atualização. Estes, por já terem completado 70 anos, estão isentos do 
pagamento da anuidade. Por contar apenas com o percentual da cobrança das 
anuidades e de eventos, a Regional vê-se obrigada, muitas vezes, a buscar 
apoio junto às empresas farmacêuticas e laboratórios de análises clínicas para 
complementar os recursos necessários à realização de suas atividades 
científicas básicas e respectiva divulgação.  
 
CONCLUSÃO 
 
A SBEM BAHIA considera importante emprestar sua colaboração a eventos 
científicos idôneos mesmo fora da especialidade, assim como mantém-se 
atenta às conquistas em favor da classe médica, frequentando as reuniões que 
tratam da defesa do médico e de sua atividade dentro do contexto científico e 
social, tendo em vista o bem-estar da população e seu esclarecimento. Assim, 
a SBEM BAHIA combina em suas atividades ciência, ética e crescente 
relacionamento entre os sócios e médicos de especialidades afins, além de 
estudantes, o que contribui para o êxito de seus empreendimentos. 
 
Salvador, 20 de julho de 2018. 
 
JOAQUIM CUSTÓDIO DA SILVA JÚNIOR 
PRESIDENTE SBEM BAHIA 


