Campo Grande, 14 de junho de 2018.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL
(Primeiro semestre de 2018)

Diretoria Biênio 2017-2018:
Presidente: Dra Renata Boschi Portella
Vice-presidente: Dra Adriana Garcia Gabas Miglioli
Secretária Executiva: Dra Flávia Cristina de Carvalho Tortul
2ª Secretária: Dra Luciana Antunes de Almeida Secchi
1ª Tesoureira: Dra Renata Antonialli
2ª Tesoureira: Dra Lara Cristina Leite Rubio
Endereço da sede: Rua Desembargador Leão Neto Carmo 155 – Jardim Veraneio – Campo
Grande/MS – cep 79037-902
Telefone: (67) 3327-4110
Secretária: Luciane Fremiot
E-mail: sbemms@hotmail.com
CNPJ: 00323.868/0001-22
Conta bancária: Banco do Brasil, agência 3496-7, conta corrente 83198-0
Atividades desenvolvidas no período:
Março/2018 – dia 3 – reunião científica, com a palestra “Cintilografia de tireóide”, proferida
pelo médico nuclear e cardiologista Dr Gerson Gattass Orro de Campos.
Maio/2018 – dia 21 – entrevista para matéria no Bom Dia MS, da TV Morena (Globo), sobre
Diabetes mellitus, durante um pique-nique organizado por pacientes portadores de DM1 no Parque
das Nações Indígenas (Dra Renata Portella).
- dia 25 – Campanha da Tireoide – evento na UPA Coronel Antonino, em Campo
Grande, onde fizemos uma palestra sobre “Mitos e Verdades em Tireoide” com debate com
os médicos residentes da SESAU-PMCG, com a participação da Diretoria da SBEM MS.
Distribuímos os folders e as camisetas da campanha.
Em Dourados, a Dra Luciana Secchi foi entrevistada para uma matéria de destaque no jornal
impresso de maior circulação na cidade.
Junho/2018 – dia 7 – II Jornada Científica SBEM MS – durante o XIII Congresso da AMMS,
fizemos nossa jornada totalmente dedicada ao tema de Diabetes mellitus. Tivemos a participação
de endocrinologistas, cardiologista, nefrologista, oftalmologista, ortopedista, gastrocirurgião e
farmacêuticos como palestrantes, com destaque para a mesa redonda sobre o Cuidado ao paciente
com diabetes no SUS, quando tivemos o depoimento de uma paciente portadora de DM1. O
auditório, com capacidade para 120 pessoas, ficou quase lotado, com o público de especialistas,
outros médicos e estudantes de Medicina. Endocrinologistas da UFMS e da UNIDERP levaram
pôsteres, que foram apresentados no dia da jornada.
- dia 11 – entrevista ao Programa Tudo para Mulher sobre os riscos do uso de
anabolizantes (Dra Clarissa Martins).
- dia 12 – entrevista para a TV Record sobre dislipidemia e tireoide (Dra Adriana
Gabas).

- dia 15 – programada entrevista na Rádio UCDB sobre Obesidade (Dra Sandra
Gaban).
Outras atividades – Divulgamos as campanhas da SBEM no nosso Facebook e entre os
sócios. Aguardamos o encaminhamento das denúncias feitas ao CRM MS sobre propaganda
enganosa de alguns médicos sem especialidade (sindicâncias foram abertas).
Atividades programadas para segundo semestre de 2018: Continuaremos nossas reuniões
científicas e a participação nas campanhas da SBEM. Participaremos da reunião do Conselho
Deliberativo no CBEM, em agosto. No mesmo mês, nosso palestrante da reunião científica será o
Prof Isaías, da Reumatologia da UFMS. Faremos nossas eleições para o biênio 2019-2020 no dia
18/08/2018. Participaremos do Bem Estar Global em Campo Grande no dia 24/08/2018.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL
(Segundo semestre de 2017)

Diretoria Biênio 2017-2018:
Presidente: Dra Renata Boschi Portella
Vice-presidente: Dra Adriana Garcia Gabas Miglioli
Secretária Executiva: Dra Flávia Cristina de Carvalho Tortul
2ª Secretária: Dra Luciana Antunes de Almeida Secchi
1ª Tesoureira: Dra Renata Antonialli
2ª Tesoureira: Dra Lara Cristina Leite Rubio
Endereço da sede: Rua Desembargador Leão Neto Carmo 155 – Jardim Veraneio – Campo
Grande/MS – cep 79037-902
Telefone: (67) 3327-4110
Secretária: Luciane Fremiot
E-mail: sbemms@hotmail.com
CNPJ: 00323.868/0001-22
Conta bancária: Banco do Brasil, agência 3496-7, conta corrente 83198-0
Número de sócios adimplentes: 35
Atividades desenvolvidas no período:
Agosto/2017 – dias 3 a 5 – participação no 4º Endo Centroeste, em Goiânia – representação
da regional MS e participação com duas palestrantes (Dra Clarissa Silva Martins, com palestra
sobre Cuidados Per-operatórios nas Cirurgias Hipofisárias, e Dra Sandra Regina Chahuan Tobji
Hernandez, com palestra sobre Pubarca Precoce).
- dia 12 - Campanha do Dia Nacional do Colesterol – junto com a SBC-MS, a
Uniderp e a Liga Acadêmica de Endocrinologia da UFMS, divulgamos no Pátio Central
Shopping, em Campo Grande, a importância do diagnóstico da hipercolesterolemia e
do controle adequado, com orientação nutricional, medida do colesterol total com
aparelho portátil (200 testes) e da glicemia capilar, aferição da pressão arterial, medida
do peso/altura/IMC e distribuição de folders. O evento foi divulgado pela TV Morena,
afiliada da Rede Globo.
- dia 23 – reunião científica mensal – “Retinopatia diabética” – Dr Bruno de
Albuquerque Furlani (oftalmologista, especialista em retina) – palestra e debate, com participação
da equipe da Gerência Técnica de Diabetes e Hipertensão da SESAU-PMCG.

Setembro/2017 – dia 1º - Lançamento da nossa campanha no Facebook pelo Dia do
Endocrinologista, com vídeo explicando como verificar se um médico é endocrinologista e posts
semanais durante todo o mês.
- dia 23 – reunião científica mensal – “Diabetes e gestação” – Dra Vivian Carole
Moema Ellinger (endocrinologista, Presidente da Comissão de Ligas Acadêmicas da SBEM) –
palestra e debate, com participação de endocrinologistas e obstetras.
Outubro/2017 – dia 11 – Dia Mundial da Obesidade – demos entrevistas no Bom Dia MS e
no MS Record.
- dia 25 – reunião científica mensal – “Incidentaloma adrenal” – Dra Samira
Maria de Oliveira Santos (endocrinologista, sócia SBEM MS)
Novembro/2017 – dia 11 – participamos da reunião do grupo AmigO Tipo 1, organizado
pelas nossas sócias Dra Luciana Secchi e Dra Letícia Reis, em Dourados, com pacientes
portadores de diabetes tipo 1, a maioria em uso de sistema de infusão contínua de insulina.
- dia 14 – Dia Mundial do Diabetes – demos entrevistas no Bom Dia MS, no MS
Record, nas rádios Capital FM e Record e no programa de rádio do Dr Luís Ovando,
cardiologista.
- dia 25 – reunião científica de encerramento do ano – “Diabetes e doença
cardiovascular” – apresentação do Consenso da SBEM/SBD/SBC pela Dra Ana
Carolina Carli de Freitas (endocrinologista, chefe da Endocrinologia da UFMS) e
palestra sobre Angiotomografia coronariana pelo Dr Claudio Carvalho Dalavia
(radiologista, professor da UFMS).
- durante todo o mês veiculamos a campanha em busdoors em Campo Grande
e outdoor em Dourados e no principal jornal impresso de Dourados, que também
publicou uma matéria de página inteira com a Dra Luciana Secchi.
Dezembro/2017 – dia 7 – participação no MS TV durante matéria sobre venda ilegal de
medicamentos para obesidade, esclarecendo as indicações para o uso responsável.
Outras atividades – efetuamos algumas denúncias ao CRM MS sobre propaganda
enganosa da especialidade. Divulgamos todas as campanhas da SBEM no nosso Facebook e
entre os sócios.
Atividades programadas para o ano de 2018: Continuaremos nossas reuniões científicas mensais
e a participação nas campanhas da SBEM. Em maio, participaremos do 5º Endocentroeste, em
Brasília (comissão científica, palestrantes). Em junho, durante o 13º Congresso da AMMS, de 7 a
9, faremos nossa 2ª Jornada Científica, totalmente dedicada ao Diabetes mellitus (estamos
trabalhando na programação).

Atenciosamente,

Renata Boschi Portella
(Presidente da Regional do MS)

