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RELATÓRIO DA SBEM-RJ – ANO 2011 

 

1 - Composição da Diretoria SBEM - RJ 

 Vivian Carole Moema Ellinger - Presidente  

 Ronaldo Rocha Sinay Neves - Vice-Presidente 

 Flavia Lucia Conceição - Secretária Executiva. 

 Vera Aleta de R. Mansur - Secretário Adjunto 

 Luiz Felipe de Azevedo Osório de Castro - Tesoureiro Geral 

 Lenora M. Camarate S. Martins Leão - Tesoureiro Adjunto 

 

2 – Captação de Recursos 

 Mantemos o sistema informatizado junto ao Banco Itaú, com depósito identificado, 

para facilitar a captação de recursos, referentes às atividades científicas.  

 Quantidade Associados 2011 - 697  

 Simpósios 

 Rendimentos de aplicações financeiras 

 

3 – Cursos e eventos científicos  

3.1 - 7º Curso de Atualização em Endocrinologia e Metabologia 

Realizado no período de 12/05/2011 a 19/07/2011. O curso é gratuito e oferecido 

exclusivamente para os sócios da SBEM-RJ que estão em dia com a sua anuidade.  

É uma das estratégias para aumentar o número de associados e de adimplentes. 

Esse ano teve 88 associados participando do evento. 

 

3.2 – Eventos apoiados por nossa Regional 

1. Saúde Masculina realizada pelo departamento Endocrinologia Feminina e 

Andrologia. 

2. 3º Jornada Teórica Prática de Endocrinologia Pediátrica, realizado no Hotel 

Flórida no dia 21 de Maio de 2011.  

3. 4 – Outras atividades 



 

2-3 

Prova Prática para Obtenção do Título de Especialista em Endocrinologia e 

Metabologia – TEEM 2011 

As bancas nos serviços foram montadas com a presença de UM examinador do 

Serviço atuando como presidente da banca e com DOIS examinadores de outros 

serviços credenciados, formando bancas completamente mistas, visando maior 

uniformidade na avaliação. As provas práticas foram realizadas no mês de 

julho/2011, com 22 candidatos aprovados. 

 

Jornal da SBEM-RJ  

Visando sempre aumentar a comunicação com nossos associados, em 2010 

criamos um jornal trimestral com informações científicas, agenda de eventos ligados 

à especialidade e informações sobre os diversos serviços credenciados a SBEM. 

Inovamos, com a distribuição não só aos sócios como também para outras 

especialidades, que solicitam a nossa mala direta. Esta iniciativa visa a maior 

divulgação de nossas atividades.  

 

Assessoria de Imprensa SBEM-RJ  

Mantivemos o contrato de um profissional, com o objetivo de incluir na imprensa a 

opinião de médicos da Sociedade de Endocrinologia e Metabologia em temas de 

saúde relativos à especialidade. Este profissional, também tem atuado na 

Campanha de Valorização do Endocrinologista.  

 

Vídeos informativos sobre a especialidade 

Contratamos uma agência para a criação de um vídeo com informações para leigos 

sobre algumas doenças endócrinas e a importância do acompanhamento com 

endocrinologista. Esses vídeos foram disponibilizados, gratuitamente, para os 

nossos associados adimplentes que poderão utilizar como um meio de informação 

sobre a especialidade, em seus consultórios.  

 

 

Rio de Janeiro 12 de Agosto de 2011. 
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Vivian Carole Moema Ellinger          Flavia Lucia Conceição 

   Presidente da SBEM-RJ             Secretaria Executiva da SBEM-RJ 


