ATIVIDADES REALIZADAS PELA SBEM- REGIONAL CEARÁ EM 2012

> CAMPANHAS PÚBLICAS DE ALERTA À POPULAÇÃO:

- SEMANA INTERNACIONAL DA TIREÓIDE
A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia – Regional Ceará (SBEM-CE) contando com a
parceiria da sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço – Regional Ceará Realizou várias
atividades durante esta semana. Nosso objetivo incluiu alertar a população sobre os riscos das doenças
tireoideanas como tambem dar visibiidade a SBEM-CE. Conseguimos sensibilisar laboratórios de analises
clinicas que doaram o total de 140 exames de TSH (Lab Pasteur, Laboratório Clementino Fraga, Laboratório
UNIMED, Laboratório Emílio Ribas) e outros laboratorios fizeram um acordo de fazer tarifa diferencciada a
pacientes provinientes da campanha. A Escola Cearense de Ultrassonografia – concedeu 80 exames de USG
da Tireiode, e laboratorios de patologia clinica (Argus, Biopse e Pathus) concederam o total de 30 exames
gratuitos e descontos para pacientes onde a biópsia de tireoide fosse nescessaria.
Roteiro de Atividades:
Dia 24 de maio de 2012,- Palestra:


As Doenças da Tireoide nos Dias de Hoje - Da Epidemiologia a Atualidades.
Dr. Manoel Ricardo Martins – SBEM-CE



Os Disruptores Endocrinos e a Tireoide
Dra Eveline Gadelha



Doença Nodular da Tireoide - Quando a Abordagem Cirurgica é Necessaria.
Dr. Pedro Collares – SBCCP-CE



Treinamento no Uso do Questionário de Rastreamento para Doenças da Tireóide
Dra Cristina Facanha.

Publico Alvo: Futuros profissionais de saúde (Estudantes, Internos, Residentes e outros profissionais da área.)
Dia 25 de maio de 2012
Dia destinado a palestras à população, ocorrido no Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão. – Dra Adriana
Costa Forti
Dia 26 de maio de 2012
Dia de alerta à população sobre as Doenças da Tireoide: Atendimento em locais públicos para triagem de
doenças tireoidianas com a aplicação de um questionario de risco de doenças da tireoide.
Manhã: Praça José de Alencar – 245 atendimentos (43 casos encaminhados para atendimento posterior);
Tarde: Shopping Iguatemi - 137 atendimentos 16 casos encaminhados para atendimento posterior) e North
Shopping - 174 atendimentos(14 casos encaminhados para atendimento posterior).
Após a campanha, associados da SBEM-CE e da SBCCP-CE disponibilizaram os dias 14/07/2012 e
04/08/2012 para atendimento e revisão dos casos atendidos na campanham que nào tivessem acesso
regular a atendimento com especialista.
Total de 546 pessoas atendidas na campanha com 73 novos diagnósticos e encaminhamentos para
tratamento.17 endocrinologistas participaram da campanha.

CAMPANHA DE ALERTA SOBRE OBESIDADE INFANTIL
Campanha educativa para o público no Shopping Center Iguatemi no dia
20 de outubro de 2012, com 139 crianças foram avaliadas.
A equipe foi composta de 06 endocrinologistas, 01 nutricionista, 01
educadora física e 23 estudantes de medicina da Univeridade Federal do
Ceará – UFC e Unichristus.
Foi realizada avaliação antropométrica de cada criança, com posterior
orientação médica, nutricional e de atividade física.

Nas duas campanhas foi realizada estratégia de divulgação e esclarecimento na mídia local, com ação em
programas de rádio e televisão com impacto no estado.

PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS DE MAIOR IMPACTO:
Participação na organização do VI Simpósio de Síndrome Metabólica / IV ESED, ocorrido entre os dias 5 a 7
de julho de 2012, com participação de palestrantes de grande expressão e alcance nacional.

1º Simpósio Internacional em Cirurgia Metabólica:
O simpósio ocorrido em São Paulo no dia 05 de maio de 2012, teve transmissão em tempo real para
algumas regionais. Em Fortaleza a SBEM-CE, em parceria com a SBD-Ce organizaram esta transmissão
com a participação de endocrinologistas, representantes da cirurgias bariátrica e estudantes.
>> PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA:


Atuamos como representantes da diretoria da SBEM nacional no Seminário "Medicamentos Biológicos
na Prática Médica - Soluções e Desafios" em Fortaleza, 20 de Abril de 2012



Participação no Seminário de lançamento do Plano Estadual de Enfrentamento às Doenças Crônicas
não Transmissíveis (DCNT) organizada pela Secretaria de Saúde - SESA, ocorrido em Fortaleza no dia
04 de setembro 2012. Nossa participação garantiu a SBEM-CE a participação na Comissão Estadual
de prevenção e Controle das DCNTs. Consideramos este passo um grande avanço para a participação
de nossa sociedade em medidas de impacto na saúde pública de nosso Estado.

>> ATUAÇÃO EM DEFESA DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL:

Reuniões de periodicidade bimestral com os associados da SBEM para discussão de
estratégias de negociação com operadoras de saúde com o intuito de melhorar valor da consulta paga a
especialidade, entre outras ações na busca da união e fortalecimento da especialidade em nosso Estado.

Diversas reuniões com gestores de operadoras de saúde em nosso Estado (Em especial
UNIMED, CAFAZ e GEAP) para defesa dos honorários na especialidade. De concreto tivemos a garantia
do retorno remunerado e o pagamento de consulta diferenciada exclusivamente para a endocrinologia na
Unimed e a revisão do contrato com os endocrinologistas credenciados na Geap, com pagamento de
honorário para consulta bem próximo do recomendado pela AMB na CBHPM.

>> DIVULGAÇÃO E ATUALIZAÇÃO ONLINE:
Implantação e Funcionamento do site da nossa regional com atualização periódica, divulgação de
material científico e das ações da SBEM Ceará.
Endereço Eletrônico: http://www.sbem-ce.com.br
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