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Desde o inicio 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.  

 
Atividades científicas  

 Organização do COPEM, este ano acontecendo integrado ao CBAEM. 

 SBEM no sábado - encontros gratuitos e periódicos com temas de interesse para 
a prática diária em consultório endocrinológico que este ano estão sendo 
gravados para ficarem disponíveis em área restrita do site da SBEM-SP aos 
sócios quites. 

 II EPEC (Encontro Paulista de Endocrinologia Clínica) em programação para 2012 
em Presidente Prudente. 

 I Fórum sobre Desreguladores Endócrinos – direcionado aos profissionais da 
saúde para divulgar a Campanha Contra os Desreguladores Endócrinos e 
promover discussões sobre o tema. Para este ano, a 2ª. edição está sendo 
programada. 

 II Fórum sobre Desreguladores Endócrinos – programado para 25 de novembro 
2011 
 
 

 
Meios de Comunicação 

 Reformulação do site da Regional São Paulo (www.sbemsp.org.br) em 
andamento para: 

o  adequação da identidade em consonância com a identidade da SBEM 
Nacional 

o dar espaço à área restrita aos sócios quites que conterá assuntos de 
divulgação exclusiva incluindo as aulas gravadas nos encontros “SBEM 
no sábado” 

http://www.sbemsp.org.br/


 

o possibilitar maior contato com os sócios através de Pesquisa de Opinião e 
satisfação dos associados 
 

 Produção de conteúdo (Tierno Press) 
o Boletim informativo periódico (MaiSBEM) com 4 edições anuais regulares 

distribuído aos sócios de todo país; 
o Atualização semanal dos blogs (http://sbemsp.org.br/blog/  e 

http://www.desreguladoresendocrinos.org.br); 
o Atualização diária das redes sociais: twitter (sbemsp) e facebook (Sbem 

São Paulo); 
o Informativo Online (enviado semanalmente aos sócios via e-mail) 

 

 Assessoria de Imprensa (Tierno Press) contratada para trabalho contínuo com os 
veículos de comunicação, divulgação das campanhas da SBEM, 
esclarecimentos à população, trabalhando de forma integrada com a assessoria 
da SBEM Nacional. 
 

Campanha contra os desreguladores endócrinos 

 A Regional São Paulo manteve o apoio Institucional ao GTDE (Grupo de Trabalho 
dos Desreguladores Endócrinos) da SBEM-SP criado com o intuito de oferecer 
suporte cientifico ao público leigo e especializado na informação e 
conscientização da população e associados sobre os danos causados pelos 
desreguladores endócrinos (Endocrine Disrupting Chemical-EDCs) à saúde 
humana. O grupo tem mantido reuniões na sede da Regional para discussão de 
frentes de trabalho, tanto na pesquisa como na divulgação dos resultados e 
participaram ativamente de entrevistas e reuniões sobre o tema – com destaque 
ao bisfenol A – em locais diversos do Estado de São Paulo. 

 II Fórum sobre Desreguladores Endócrinos – programado para 25 de novembro 
2011 

 A Tierno Press também tem trabalhado junto à imprensa e outros veículos de 
comunicação para divulgação do tema e sua importância. 

 
 
Relato das Atividades  Científicas 2011 – 1º semestre 

 
Eventos Apoiados pela SBEM-SP - 2011 

 6º Simpósio de Síndrome Metabólica do HC-FMUSP – 26 de Fevereiro 

 II Simpósio de Patologias da Tireoide e da Laringe de Araçatuba – 18 e 19 de Março 

 WorkShop Gorduras e Saúde Cardiovascular – 06 e 07 de Maio 

 14º Congresso Brasileiro de Obesidade e Sindrome Metabólica – 25 a 28 de Maio 

 Videocirurgia e Cirurgia Bariátrica e Metabólica – 30.09 e 01.10 

 XXXIII Congresso SOCESP – 07 a 09 de Junho 2012 
 
SBEM no Sábado realizados em 2011 

http://sbemsp.org.br/blog/
http://www.desreguladoresendocrinos.org.br/


 

 Tratamento Cirúrgico do Diabetes tipo 2:  da Cirurgia Bariátrica à Diabetologia 
Intervencional – realizado em 26 de março de 2011  

 Disfunções tiroidianas subclínicas na prática clínica – realizado em 30 de abril 

 Painel de discussão sobre Problemas e Perspectivas no Manejo do Paciente com 
Câncer de Tireoide.– realizado em 28 de maio 

 outros eventos programados par 2011:  
 Quando e como investigar doença hipofisária em pacientes de consultório 

endocrinológico geral 
 Hipoparatiroidismo 
 Doenças hiperandrogêncicas na infância. 

 
 

IV CAEP – Curso de Atualização de Endocrinologia Pediatrica  
Realizado no período de 27 de janeiro a 09 de abril de 2011 
  
VII Curso de Atualização em Endocrinologia e Metabologia 
Realizado no período de 19 de abril a 06 de agosto de 2011  
 
 
 
Concurso TEEM 2011 
Inscritos: 73 
Aprovados (1ª fase): 65 
Reprovados: 8 
Não compareceram: 3 
 
Anuidades 
 
2011 
Número total de sócios cadastrados na Regional São Paulo : 1172 
Sócios adimplentes conforme planilha enviada pela SBEM Nacional em 30/07/2011: 652  


