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ATIVIDADES REALIZADAS PELA SBEM- REGIONAL CEARÁ 

  26/04/2011 – 1ª Reunião Cientifica 

Local: Hotel sonata (Fortaleza – CE) 

Tema: Diabetes e Gestação: O que há de novo? 

Ecos do 6º Simpósio Internacional de Diabetes na Gestação – DIP2011 
Salzburg - Austria  

Palestrantes:  

o Dra. Tânia Bulcão Ferraz (Serviço de Endocrinologia do HGF) 

o Dra. Cristina Façanha ( Centro Integrado de Hipertensão e Diabetes 
- CIDH) 

o Dr. Joaquim Luiz de Castro Moreira (Serviço de Ginecologia e 
Obstetrícia - HGF) 

Participantes: 50 profissionais (Estudantes Endocrinologistas 
associados/ médicos do Serviço  de obstetrícia do HGF / Serviço de 
Ginecologia e Obstetrícia – MEAC). 

 

Apoio: Laboratório Novo Nordisk. 

   

 

 

 

 

 

Data: De 23 a 28 de agosto de 2011  
Programação: 
Dia 25/05/11: Palestra de orientação a pacientes sobre o risco das doenças da tireóide 
Palestrante: Dra. Claudia Peter, Local: Auditório do Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão  
Dia 26/05/2011: 
Palestra: Rastreamento, avaliação e tratamento das principais doenças tireoideanas: o que há de 
novo?  
Palestrantes: Drs. Manoel Ricardo Martins/Catarina Dalva Brasil 
Local:Auditório  do campus ecológico da Faculdade Christus.  
Público-alvo:Futuros profissionais de saúde (Estudantes, Internos, Residentes e outros 
profissionais da saúde). 
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ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
Campanha de conscientização da comunidade, com orientações, 
distribuição de folhetos informativos questionários, exame de palpação da 
tireóide e solicitação de exame de TSH e USG cervical em casos 
suspeitos. Contamos com a participação de endocrinologistas associados 
à SBEM-CE, médicos residentes e estudantes de medicina. 

Programação: 

Data: 28/05/2011 – Ação junto a população em 4 locais estratégicos da 
cidade: 

Shoppings Iguatemi / North Shopping / Calçadão da Av. Beira Mar / Praça 
José de Alencar 

 

RESULTADOS DA CAMPANHA INTERNACIONAL DE TIREOIDE: 

o Nº de questionários preenchidos: 462 questionários  

o Nº de Endocrinologistas envolvidos:14 

o Nº de Estudantes envolvidos: 51 estudantes das 4 faculdades de medicina de 
Fortaleza 

Alem do trabalho realizado com o público nos locais da campanha, 
promovemos debates em programas de rádio e emissoras de TV local; 

Links: 

 http://www.jangadeiroonline.com.br/fortaleza/semana-internacional-da-tireoide-tera-
programacao-em-diversos-pontos-de-fortaleza-neste-sabado/ 

http://www.dralexandreferreira.com.br/semana_internacional_da_tireoide5.php  

http://www.opovo.com.br/app/opovo/cienciaesaude/2011/05/21/noticiacienciaesaudejorna
l,2246990/de-olho-nos-cuidados-com-a-tireoide.shtml 

http://www.tireoide.org.br/programacao-semana-da-tireoide/ 

Para dar continuidade a campanha foram realizados atendimento de 
retorno dos casos suspeitos para avaliação, inicio de tratamento e 

encaminhamento para acompanhamento especializado, no HGF – Hospital Geral de Fortaleza nos 
dias 09/07 e 13/08. 

Contamos com a participação de Laboratórios de analises clinicas da cidade através de 
descontos nos exames clínicos para a população mais carente: 

o Clementino fraga / Emilio Ribas / Labpasteur / Laboratório Samuel Pessoa / Laboratório CAC 
/ Oftalmocentro / Escola Cearense de USG - ECUS 

Patrocínios:Merck /Aché/Sanofi Aventis 
 
Análise: Atendemos aproximadamente 90 pacientes nos dias agendados para retorno após a 
campanha. Todos os profissionais envolvidos ficamos surpresos com gravidade dos casos 
avaliados, com muitos nódulos grandes e alguns casos de hipotireoidismo grave. Todos os 
pacientes que retornaram foram devidamente encaminhados para o atendimento adequado. 
 

http://www.jangadeiroonline.com.br/fortaleza/semana-internacional-da-tireoide-tera-programacao-em-diversos-pontos-de-fortaleza-neste-sabado/
http://www.jangadeiroonline.com.br/fortaleza/semana-internacional-da-tireoide-tera-programacao-em-diversos-pontos-de-fortaleza-neste-sabado/
http://www.dralexandreferreira.com.br/semana_internacional_da_tireoide5.php
http://www.opovo.com.br/app/opovo/cienciaesaude/2011/05/21/noticiacienciaesaudejornal,2246990/de-olho-nos-cuidados-com-a-tireoide.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/cienciaesaude/2011/05/21/noticiacienciaesaudejornal,2246990/de-olho-nos-cuidados-com-a-tireoide.shtml
http://www.tireoide.org.br/programacao-semana-da-tireoide/
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CAMPANHA DE ALERTA A SAÚDE DO HOMEM - 11 A 16 DE JULHO DE 2011 

 

  As Sociedades Brasileiras de Endocrinologia e de Urologia, através de suas regionais no estado 
do Ceará, realizaram em parceria, a Campanha de Alerta a população masculina sobre as 
patologias mais comuns que acometem o homem. O foco principal da campanha foi a 
conscientização da população masculina sobre o reconhecimento dessas patologias, e da 
necessidade de procura regular dos serviços de saúde para prevenção e tratamento das mesmas. 
 
Nos dias 15 e 16 ocorreram atendimento ao público masculino nos 
shoppings Benfica e North Shopping, com participação de médicos das 
duas especialidades, além de alunos da Universidade de Fortaleza e da 
liga de endocrinologia da Universidade Federal do Ceará. Foram aplicados 
questionários “como anda a saúde do Homem”, entrega de folders 
informativos, medição da pressão arterial, circunferência abdominal, peso 
e altura e teste da glicemia. 
 

Resultados: 
o Nº de médicos envolvidos: 08 
o Nº de estudantes envolvidos: 12 
o Público atendido: aproximadamente 200 homens atendidos 

Realização: SBEM-CE e CBU – CE / Patrocinadores: UNIMED Fortaleza 
/ Bayer 

ATUAÇÃO EM DEFESA DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO 
ENDOCRINOLOGISTA: 
 
Primeira Reunião:  
Assunto: Glosas dos exames e consultas – garantia de retorno 
remunerado. 
No dia 04 de maio, a diretoria da SBEM-CE reuniu-se com representantes 
da UNIMED Fortaleza, no sentido de informar quanto à nossa 
preocupação em relação à dificuldade de realização de alguns exames 
solicitados para prevenção, diagnóstico e controle de patologias 
endócrinas, devido a uma periodicidade mínima pré-estabelecida pela 
Cooperativa.  Chegamos a um consenso também quanto a garantia de retorno remunerado para 
20% das consultas. 
 

Segunda reunião: Com membros da SBEM-CE sobre a situação dos planos de saúde 
Data: 14.07.2011 – questionário enviado aos membros da SBEM. Novo encontro previsto para  
 9 de setembro 2011 
 

Outras Atividades: 

 Elaboração do Site da SBEM-CE. Em construção.  

 Participação no congresso Cearense de Urologia 

 Divulgação do III Simpósio de Endocrinologia – HGF Fortaleza 


