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Desde o início de nossa gestão, estipulamos nossas metas prioritárias, que seriam manter e estimular 
a aproximação da SBEM-SP com seus associados, da capital e do interior, promover atividades de 
aprimoramento científico e divulgar nossa especialidade.  
 

RELATO DAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS 2017–2018 1º Semestre 
 

EVENTOS DA REGIONAL SÃO PAULO 
 
o X COPEM  realizado em São Paulo de 25 a 27 de maio de 2017 - Cerca de 1.440 congressistas 

inscritos; 450 palestrantes; 156 trabalhos apresentados na forma de pôsteres; 22 temas livres; 
15 prêmios; 24 estados brasileiros representados, com 70% do público formado pelo sexo 
feminino. Esses são os números do XII COPEM, divulgados durante a abertura oficial do evento 
pelo Dr. José Sgarbi, presidente da Regional São Paulo da SBEM e também presidente da 
Comissão Organizadora desta 12ª edição do maior evento da Endocrinologia em SP.  

o SBEM no Sábado encontros periódicos e gratuitos aos sócios da SBEM (e transmissão online 
aos associados), com temas de interesse para a prática diária em consultório endocrinológico. 
Neste ano, implementamos um novo projeto de realizar os SBEM no Sábado juntamente com 
outras Sociedades afins.Os encontros realizados neste ano foram: 

▪ Controvérsias na Osteoporose em 03 de junho de 2017 
▪ Controvérsias em Obesidade em 05 de agosto de 2017 
▪ Conversando sobre Menopausa em 28 de outubro de 2017 
▪ Atualização em Neuroendocrinologia em 05 de maio de 2018 

o  ENDOCAIPIRA Encontro Caipira de Endocrinologistas do Interior de SP – encontro entre 
endocrinologistas das regiões centro e oeste do Estado de São Paulo.  

▪ XXXI Endocaipira Marília, 18 de março de 2017. Temas: Osteoporose, estado de arte; 

Hiperparatioidismo no subclínico, atualizando conceitos e prática; Hiperparatioidismo, o que 

há de novo? Transtorno do cálcio na doença renal crônica: abordagem prática.  

▪ XXXII Endocaipira Jaú, 02 de setembro de 2017.  Tema: Neuroendocrinologia. 

▪ XXXIII Endocaipira S.J. Rio Preto, 10 de março de 2018. Temas: Avaliação do paciente 

com um incidentaloma adrenal; Puberdade precoce: casos clínicos; o melhor da tireoide no 

ano de 2017. 
 

Apoio a Eventos: eventos com temas e áreas de interesse para a especialidade promovidos 
dentro do estado de São Paulo por outras Instituições.  

 

o Curso de Diagnóstico Laboratorial em Neuroendocrinologia, Desenvolvimento e Adrenal -  

Data: 24 e 25/03 - Local: Auditório do ADM Jabaquara em São Paulo/SP  

 

o 4º SECCAPE USP - Semana da Cirurgia de Cabeça e Pescoço da USP - "BIG NECK 2017" –  



 
Data: 04 à 06 de maio de 2017 - Local: Centro de Convenções Rebouças em São Paulo/SP 

o IV Workshop de Integração das ciências básicas e clínicas em Osteometabolismo – 

Data 25 de novembro de 2017– Hotel Golden Tulip – Jardins em São Paulo/SP. 

o Simpósio Acadêmia Nacional de Medicina  

Data: 07 de junho de 2018. – Academia Nacional de Medicina em São Paulo/SP. 
 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
 

Reformulação do site da SBEM SP com layout e conteúdo novos. 
 

o O site http://sbemsp.org.br/ é responsivo, ou seja, adapta-se a qualquer tela de celular ou tablet. 
o Outra novidade no site é a Agenda Dinâmica de Eventos, que pode ser acessada em 

http://sbemsp.org.br/agenda/. É uma lista de eventos dinâmica, adequada para os médicos 
planejarem suas agendas e escolher com antecedência quais eventos vão querer participar. Esta 
página vai listar os eventos que ocorrerão nos próximos 10 meses e será atualizada 
automaticamente, à medida em que os dias passam. 
 

Produção de conteúdo para manchete e área de notícias (Gengibre Comunicação) 
 

o Atualização das notícias da área (eventos médicos, pesquisas divulgadas e comentadas por 
especialistas da SBEM, formulações de enquetes, etc); comentários sobre informações divulgadas 
na imprensa e assuntos relacionados à especialidade, etc. 
 

o MaiSBEM Revista Online:Boletim informativo periódico (MaiSBEM Revista Digital) - reformulado e 
ampliado para 11 páginas, com 4 edições anuais regulares distribuído a todos associados da SBEM-
SP, bem como da SBEM nacional,  por meio de e-mail mkt.  
A adaptado para a versão online em formato de revista eletrônica, diminuiu o custo de editoração e 
impressão, possibilitou ampliar o conteúdo da revista e dar um caráter mais científico para a mesma. 
a Gengibre Comunicação é responsável pela produção de conteúdo, diagramação, editoração e 
finalização  até a publicação no site da SBEM-SP.  
 

o Redes Sociais: Atualização diária das redes sociais: Twitter (sbemsp),Facebook (sbem.sãopaulo)  
e Instagram (sbemsp) – (Gengibre Comunicação) 
Atualização diária com notícias de interesse dos médicos, dos grupos de discussão e do público em 
geral. 
 

o Assessoria de Imprensa: A Gengibre Comunicação faz um trabalho contínuo com os veículos de 
comunicação, divulgação das campanhas da SBEM-SP, esclarecimentos à população, trabalhando 
de forma integrada com a assessoria da SBEM Nacional. 
 

✓ pautas estratégicas para divulgar a especialidade; 
✓ divulgação dos eventos médicos da endocrinologia, ações da Regional e assuntos referentes à 

especialidade; 
✓ acompanhamento das entrevistas; 
✓ acompanhamento e análise crítica dos resultados. 

 

NOVOS PROJETOS  
 
Incentivar o interesse pela endocrinologia durante ao curso de graduação em medicina.  
   

o Programa científico no XII COPEM específico para as Ligas de Endocrinologia, com 40 
inscritos: A estratégia de sucesso será repetida no COPEM 2019.  

o Criação do Encontro Paulista Interligas de Endocrinologia (EPINE): com organização da SBEM 
SP e Associação das Ligas de Endocrinologia, patrocinando 100% pela SBEM SP, sem fins 
lucrativos e sem comercialização. O Io. EPINE ocorrerá no dia 27 de outubro de 2018 na cidade de 
Botucatu. 
 

http://sbemsp.org.br/
http://sbemsp.org.br/agenda/


 
o Bolsa de Inciação Científica:  à estudantes de Medicina. A SBEM lançará edital oferecendo duas 

bolsas de auxílio aos melhores Projetos Científicos com participação de estudantes oriundos de 
Faculdades de Medicina do Estado de São Paulo 
 
Incentivo ao jovem investigador 

 
o Grant de auxílo à pesquisa: A SBEM-SP lançará Edital (Outubro 2018) de auxílio à pesquisa para 

jovem investigador associado da SBEM e com vínculo à instituição de pesquisa com programa de 
pós-graduação reconhecida pelo CAPES no Estado de São Paulo. Serão oferecidas três bolsas nas 
áres de Pesquisa básica, clínica e translacional. 

 
APOIO  CAMPANHAS 
 

o Campanhas Nacional (Dia Internacional da Tireoide) – todos os dados replicados no site e redes 
sociais da SBEM-SP (Facebook, Twitter), além de ações específicas da Regional SP e assessoria 
de imprensa, resultando em 4 press releases divulgados, cerca de 30 posts no FB e TW, 260 fotos 
de ações divulgadas e 11 entrevistas na mídia impressa, falada e TV.  

 
o Campanha da Regional SP (Dia do Pezinho) – 1 press release divulgado, 5 postagens nas mídias 

sociais, 1 vídeo institucional com Dra. Tania Bachega  e 8 entrevistas  
 

o Campanha Nacional (Dia do Homem) – 1 press release, 5 postagens e 3 entrevistas. 
 

o Campanha da Osteoporose - 20 Outubro 2017, no parque Villa Lobos, em parceria com a 
ABRASSO. 
 

 
CONCURSO DE TEEM 2018 - Inscritos: 600, aprovados: 229
 
 

 

ANUIDADES 2017 
Sócios: 1514 - Adimplentes: 790 

ANUIDADES 2018 
Sócios: 1574 – Adimplentes: 829 

 
 

 

Informações Básicas:  
Av. Angélica, 1757 conj.103 – Higienópolis – São Paulo/SP – CEP: 01227-200 
Fone: 55 11 3822.1965 / 3826.4677   E-mail: contato@sbemsp.org.br 
CNPJ: 49.877.624/0001-80 
Banco: Santander 033 
Agência: 3984 C/corrente: 13.000085-1 
Secretaria em atividade: Luciana Aparecida Bastos 
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