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                            Atividades desenvolvidas em 2021 
 

1. IIIo SIEEX – Simpósio Integrado de Endocrinologia do Exercício e do Esporte, em São 
Paulo, nos dias 13 e 14 de março de 2020. 
O SIEEX SBEM 2021 aconteceu nos dias 12 e 13 de março com palestrantes de alto nível 
científico, trazendo temas atuais e relevantes. Neste ano a novidade foi a participação 
de convidados internacionais, relatando suas vivências e aprendizados em contextos que 
muito podem contribuir para a experiência dos profissionais brasileiros. Outro diferencial, 
está nos conteúdos complementares disponíveis até a Edição 2022, exclusivos a todos os 
inscritos, ampliando os assuntos expostos e debatidos ao longo dos dois dias ao vivo, 
gravados para posterior acesso. Todo esse trabalho da SBEM, empreendido com o apoio da 
SBD, da SBMEE e da ABESO, expande as possibilidades do SIEEX SBEM 2021, o qual, a 
partir de um tradicional evento de transmissão de conhecimentos, transformou-se em 
uma plataforma de educação continuada em endocrinologia do exercício e do esporte. 

2. Desafio Saia do Sofá – desafio online para combate ao sedentarismo e estímulo para a 
prática de exercício físico regular, em parceria com o Correndo Pelo Diabetes – em 
andamento 

3. Participação no Simpósio Acadêmico de Endocrinologia e Metabologia – SAEM, dia 29 
de maio de 2021. 

4. Representante junto a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem – ABCD, como 
membro oficial da comissão para AUT – Autorização para Uso Terapêutico (Clayton 
Macedo). 

5. Programa #BombaTôFora, apoiado e alavancado oficialmente pela SBEM, com várias 
palestras educativas em eventos. 

6. Participação na elaboração da programação científica do CBAEM 2021 
7. Participação dos membros da comissão em inúmeras matérias relacionadas à 

endocrinologia do exercício na imprensa: TV, jornais, rádios, lives... 
8. Aulas dos membros da comissão em inúmeros eventos, especialmente online, de 

sociedades médicas, instituições de ensino superior e ligas acadêmicas. 

 

mailto:sbem@sbem.org.br

