Relatório de Atividades – Departamento de Endocrinologia Básica
Agosto de 2021
A atual diretoria da Departamento de Endocrinologia Básica (DEB) se reuniu por
videoconferência em quatro ocasiões para planejamento de suas atividades: 1ª reunião em
outubro de 2020, 2ª reunião em dezembro de 2020, 3ª reunião em março de 2021 e 4ª
reunião em maio de 2021.
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Desde janeiro de 2021, as seguintes ações foram realizadas:
Planejamento e apresentação do “Universidade Online SBEM: Endocrinologia Básica”
em 24 de fevereiro de 2021, com o tema “Medicina de Precisão no Consultório do
Endocrinologista: Já Estamos Lá?”;
Elaboração de 17 questões para a prova do Título de Especialista em Endocrinologia
e Metabologia (TEEM) 2021;
Contribuição no planejamento científico e participação de quadros do DEB no
eCBAEM 2021 em setembro de 2021. No planejamento da grade científica, o DEB
contribuiu com propostas para 17 atividades, envolvendo 34 tópicos e 49 sugestões
de palestrantes;
Contribuição no planejamento científico e participação de quadros do DEB na
Reunião Anual da Federação das Sociedades de Biologia Experimental (FeSBE) em
setembro de 2021. Representando a SBEM, o DEB contribuiu para o planejamento da
grade científica com a sugestão de 8 sessões envolvendo 24 tópicos. Destas, 7 foram
acolhidas pela Comissão Organizadora, tornando a contribuição da SBEM a mais
destacada na Reunião da FeSBE deste ano;
Planejamento do conteúdo do livro do DEB, intitulado “Guia Prático de Endocrinologia
Molecular”.

Para os próximos 12 meses, nosso planejamento inclui:
• Manter a inserção do DEB nas atividades científicas da SBEM, incluindo o CBEM
2022 em São Paulo
• Execução do “Guia Prático de Endocrinologia Molecular”
• Desenvolvimento do Curso de Imersão em Endocrinologia Molecular para o Clínico,
idealmente em formato presencial em 2022.
Conforme o planejamento estratégico enviado em junho de 2021, solicitamos
aprovação da Diretoria para:
• Recursos montantes a R$ 5.000 para ilustração do livro do DEB. Considerando que
muitos conceitos a serem abordados são áridos para o clínico, julgamos que será
importante o suporte de ilustrador profissional para produzir figuras originais.
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• Suporte financeiro para realização do Curso de Imersão. Apesar de acreditarmos na
possibilidade de apoio da indústria para a realização do curso, poderá ser necessário
aporte de recursos da SBEM, que, ao nosso ver, é justificado frente à importância do
tema para a formação do endocrinologista, que frequentemente carece deste
conteúdo na sua formação clínica.
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