Relatório da Comissão de Novas Lideranças
Componentes:




Presidente: Dra. Cristina da Silva Schreiber Oliveira (SC).
Presidente Interino: Dr. Manoel Ricardo Alves Martins (CE).
Membros: Dra. Ana Paula Gomes Cunha Moritz (SC), Dr. Joaquim Custódio da Silva
Júnior (BA), Dr. Bruno Ferraz de Souza (SP).

a) Reuniões:
As discussões da comissão têm sido sempre virtuais, através de grupos de WhatsApp,
Facebook e e-mails.
b) Ações e eventos realizados:
Uma das principais atividades da Comissão tem sido a atualização do blog científico da
SBEM. Um desafio para a Comissão é manter o blog atualizado periodicamente. Para
facilitar esta tarefa foi feita uma divisão informal entre os membros da comissão para a
elaboração de artigos de atualização para atualizar o blog:
(http://www.blog.endocrinologia.org.br/):
Ana Paula Moritz: Obesidade e Tireoide
Joaquim Custódio: Tireoide e Diabetes
Cristina Schreiber: Diabetes e Obesidade
Manoel Martins: Neuroendocrino
Bruno Ferraz: Osteometabolismo e Adrenal/Endocrino-Pediatria
Enviamos e-mail para os Departamentos da SBEM comunicando sobre a intenção de
manter o blog atualizando e solicitando apoio/sugestões para esta tarefa. Tivemos uma
resposta positiva dos presidentes dos seguintes departamentos: Adrenal e Hipertensão,
Diabetes Mellitus, Endocrinologia Feminina e Andrologia, Endocrinologia Pediátrica,
Obesidade e Tireóide.
A proposta é manter o blog atualizado mensalmente com um tema de interesse dos
associados.
O primeiro artigo publicado no blog cientifíco da SBEM foi de autoria da Dra. Cristina
Schreiber,
sobre
“Desfechos
da
gravidez
após
cirurgia
bariátrica”:
(http://www.blog.endocrinologia.org.br/?p=288), publicado em 22/07/15. O próximo artigo
será do Dr. Bruno Ferraz de Souza, sobre o tema “Osteoporose em homens”, a ser
publicado na última semana de agosto (já escrito).
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O formato ideal desse artigo precisa ser avaliado para que seja atrativo e aumente a
visitação do blog. No ambiente virtual em geral são mais lidos tópicos sucintos e diretos,
portanto coletaremos um feedback dos leitores para ajustar o padrão ao interesse dos
mesmos.
c) Planejamento para os próximos 12 meses:
Já está programada a parceria entre a Comissão de Novas Lideranças e a de
Educação Médica Continuada para a elaboração de casos clínicos a serem discutidos pelos
moderados e os associados da SBEM. A ideia é que o formato seja interativo, incluindo
pacientes comuns da prática clínica, levantando dúvidas comuns e ao final a resposta seja
discutida por um moderador. O modelo precisa ser aprimorado para que seja posto em
prática. Essa discussão deve acontecer em reunião presencial durante o CBAEM 2015.
Em relação ao blog, planejamos mantê-lo atualizado mensalmente.
É necessário aproximar a Comissão dos diversos Departamentos uma vez que cada
uma tem sua particularidade. Por exemplo, alguns Departamentos já têm uma plataforma
digital para publicação de discussão de artigos. Para esses talvez a atividade do blog
científico não acrescente tanto, porém os casos clínicos sejam um avanço.
Uma função importante da Comissão deve ser agregar novos associados,
especialmente os recém-egressos das Residências Médicas, e estimular os já sócios a
manterem-se na SBEM. Para isso a Comissão pensou em algumas estratégias:
 Divulgação dos "Direitos e deveres" dos associados da SBEM, em parceria
com outras Comissões como a de Comunicação Social.
 Criação de um “Quadro de avisos de emprego”, nos moldes do que ocorre em
outras sociedades e países (por exemplo, na Endocrine Society). Nesta tarefa
também seria importante o apoio da Comissão de Comunicação Social.
 Estímulo para a criação dentro dos eventos da SBEM de uma área exclusiva
para residentes e pós graduandos, valorizando esses profissionais nesse
momento da carreira e facilitando o networking.

Manoel Martins
Presidente Interino da Comissão
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