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   Relatório de atividades 
 

    A SBEM-PB, ao longo dessa gestão poderia destacar dentre todas as atividades desenvolvidas, duas 

que foram a realização do VI Encontro Campinense e o 2º Congresso Paraibano de Endocrinologia que 

aconteceu em agosto de 2009, em Campina Grande-Pb, evento de reconhecido sucesso que contou 

com a presença de grande parte dos endocrinologistas do nosso estado e de estados vizinhos, 

especialmente de Pernambuco de onde também vieram alguns dos renomados palestrantes que 

abrilhantaram o evento. O mesmo contou com mais de duzentos participantes e de palestrantes também 

de São Paulo e Paraná. 

  Este é um evento já consolidado sendo de periodicidade bianual, alternando com o Congresso 

Paraibano de Diabetes que este ano acontecerá em outubro, em João Pessoa e que já está com a 

programação praticamente fechada. A sua organização, a exemplo dos eventos realizados em Campina 

Grande, é conduzida com a participação de toda a diretoria e com o apoio da Universidade Federal de 

Campina Grande e da indústria farmacêutica. Existe uma preocupação da SBEM-PB em elaborar uma 

programação para esses eventos sempre atualizada e que contemple as expectativas dos nossos 

colegas endocrinologistas assim como dos colegas generalistas, estudantes de medicina e médicos 

residentes. 

  O segundo destaque dessa gestão e talvez o mais importante nesse momento, sobretudo pela sua 

capacidade de aglutinação da nossa especialidade, é o movimento que iniciamos em abril desse ano 

pela valorização dos honorários médicos. Decidimos em reunião enviarmos carta a todos os convênios 

solicitando o reajuste da consulta e estabelecendo prazo para resposta. Fruto disso foi a decisão de 

alguns convênios em reajustarem os valores pagos pela consulta para, no mínimo, quarenta reais, visto 

que decidimos não atendermos nenhum convênio que pagasse um valor inferior  àquele para a 

consulta.Estamos em processo de discussão para reivindicarmos  outro reajuste, já dentro da 

perspectiva de descredenciamento proposta por alguns colegas, a qual será  discutida em reunião 

prevista para setembro próximo. 

   Além disso, temos levado adiante com muita disciplina, o nosso programa de educação continuada 

com reuniões científicas semanais sempre com discussões de casos e temas de interesse de todos. 

   É também compromisso da SBEM-PB participar ativamente de todas as campanhas desenvolvidas 

pela SBEM Nacional a exemplo do Dia Mundial do Diabetes. 
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