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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA SBEM/RN – BIÊNIO 2009/2010 
 
Realizamos reuniões científicas e administrativas mensais , exceto nos meses de janeiro , 

fevereiro e dezembo . 
Abaixo enumeramos as ações realizadas pela SBEM/RN nos anos de 2009 e 2010 .       
 
Março 2009:  
*Realizado visita à UNICAT  /RN  para averiguar cumprimento da distribuição das medicações  

de alto  custo. 
        *Solicitação de inclusão  do Metimazol e propiltiouracil  no rol de medicamentos fornecidos pela 
UNICAT .  

*Solicitação de inclusão no rol dos medicamentos dispensados pela UNICAT: Ranelato de 
Estrôncio- 2 g , Vildagliptina- 50 mg ,  Siltagliptina- 100 mg, pioglitazona -30 mg e Teriparatida ..     
        * Elaboração de documento com orientações  para  os médicos associados SBEM/RN  na 
solicitação de  Medicamentos  de alto  custo  fornecidos pela Saúde Pública do RN. 

 
Abril 2009: 

              * Elaboração de Protocolo para o uso do Thyrogen . 
              *  Reativação do site da SBEM/RN .   
 

Maio / 2009 
*Participação em negociação em conjunto com à AMB/RN para aumentar a remuneração da 

consulta médica praticada pelos convênios médicos .Conseguido reajuste para 42 reais/consulta. 
 
Junho e julho / 2009 
*Realização  de Protocolo para Periodicidade na Solicitaçâo de Exames da 

Endocrinologia, encomendado pela UNIMED/Natal. 
*Protocolo Educacional para outras especialidades para orientar na solicitação de exames 

relacionados à endocrinologia e encomendado pela UNIMED/Natal. 
*Denúncia ao ministério público do não cumprimento no fornecimento das insulinas de alto 

custo aos pacientes diabéticos 
 
Agosto / 2009 
*Projeto elaborado pela SBEM /RN a ser  apresentado na Câmara Estadual do RN sobre : 

Unidade Multidisciplinar de Assistência ao Diabético  
 
Setembro / 2009 :  
*Finalização dos Preparativos do I congresso Norte e Nordeste de Endocrinologia e 

Metabologia junto com a presidente do congresso Dra Maria Lúcia Coelho Nóbrega.  
 
Outubro 2009  
* Reunião com prefeita de Natal e SECTUR para engajamento na captação de eventos para 

Natal.  
* Realização do I Congresso Norte e Nordeste de Endocrinologia e Metabologia no período 

de 09 á 11 de outubro.  
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Novembro de 2009 :  
*Ação no Dia Mundial do Diabetes com programação educativa para a população de Natal. A 

ação ocorreu no dia 14 de novembro das 7:00 ás 11:00 no Parque das Dunas. Na ocasião foi 
realizada caminhada sob orientação de educador físico  ,aferições da glicemia capilar e da tensão 
arterial;avaliação do IMC e orientação nutricional . Realizamos a iluminação em azul dos prédios 
públicos : Hospital Universitário Onofre Lopes, Shopping Midway e o Pórtico dos Reis Magos na 
entrada da cidade . O evento teve a cobertura dos principais veículos de comunicação da cidade . 

*Aquisição para a SBEM/RN de Datashow, Notebook e lazer point 
 
Dezembro de 2009 :  
*Proposta para a compra da sede própria da SBEM /RN  em assembléia geral extraordinária 

que foi realizada no dia 07 de dezembro . Na ocasião o plenário não aceitou a proposta de compra .  
*Festa de confraternização da SBEM/RN    
  
Março de 2010: 
*Reunião científica para definição de conduta sobre a prescrição de Sibutramina após o Scout. 
*Contratação de Web design para realização de atualizações periódicas no site da SBEM/RN . 
 
Abril e maio de 2010: 
*Realizado Projeto para a realização de Curso de Atualização em Diabetes para Clínicos do 

RN. O projeto foi entregue ao secretário de saúde do estado .  
* Denúncia ao Ministério Público sobre irregularidades na distribuição das insulinas .      
 *Denúncia ao CRM/RN contra Farmácia que trocou medicação prescrita de controle especial .   
 
Junho de 2010:  
*Campanha para Natal sediar o EBT 2012. Após votação pelo Departamento de Tireóide da 

SBEM, Natal foi escolhida para sediar o evento. 
* Campanha da Semana Internacional da Tireóide: Realizado no shopping MIDWAY com 

distribuição de folhetos explicativos sobre os distúrbios da tireóide e orientação  à população para 
realizarem o auto-exame da tireóide. Mais de 2000 pessoas foram abordadas pela equipe de 
médicos e acadêmicos que participaram da ação. O evento foi divulgado nos principais meios de 
comunicação de Natal.   

 
 
Julho de 2010: 
*Criação de área restrita no site da SBEM/RN para os associados . 
*Reuniâo com as dirigentes do Departamento de Tireóide para iniciar as atividades de trabalho 

do EBT 2012 que acontecerá em Natal . 
 
Agosto 2010: 
*Inicio da negociação com os planos de saúde para novo reajuste das consultas  médicas  
*Após votação pelos associados , Natal será candidata a sediar o CBAEM 2013.  
 
Ações que estão programadas ainda  para este ano : 
Setembro: Reunião com os ultrassonografistas para definir uniformidade nos laudos . 
Outubro : Curso de contagem de carboidratos a ser realizado no dia 16 de outubro .   



 

3-3 

Novembro : Ação pública no Dia Mundial do Diabetes  
Dezembro : Prestação de contas das atividades realizadas no biênio 2009/2010   
 
Natal, 20 de agosto de 2010 
 

Dra Anna Karina Medeiros- Presidente SBEM/RN  


