Departamento de Neuroendocrinologia
Relatório Janeiro – Agosto de 2021

Reuniões
O Departamento tem se reunido regularmente, de forma virtual. As primeiras reuniões
definiram o planejamento do biênio, com divisão de tarefas entre os membros da diretoria.
As reuniões atuais têm se concentrado na organização do SINE 21.
Ações e Eventos Realizados
a) Universidade Online SBEM
Data: 28 de junho de 2021
Palestrantes
Incidentaloma hipofisário: o que fazer na prática?
Leandro Kasuki
Prolactinoma em mulheres: particularidades do tratamento em cada fase da vida
Andrea Glezer
Moderação
Manoel Martins
b) Elaboração de Questões para o TEEM 21

Planejamento para os próximos 12 meses
a) Realização do SINE 21
Datas: 7, 8 e 9 de dezembro
Formato: Online
Presidente do Congresso: Manoel Martins
Presidente da Comissão Científica: Heraldo Garmes
Proposta de Grade já finalizada pela diretoria do departamento e submetida ao
presidente da comissão científica para discussão com o restante da comissão
científica.
Captação de Patrocínio: GrowUp (em negociação com os possíveis patrocinadores).
Transmissão: Manole (aguarda definição final da grade para assinatura de contrato).
b) Campanha da Acromegalia
Tema: Diagnóstico Precoce da Acromegalia
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Data: 1 de novembro
Responsável principal pelo departamento: Vania Nunes (com apoio de todo o
departamento)
Status: Em planejamento com Cristina Dissat e comissão de campanhas
c) Proposta de novo PDCT: Cushing
d) Definição de Serviços de Referência em Neuroendocrinologia
e) Integração entre os Serviços de Referência (estudos multicêntricos, sessões
científicas, registro nacional de pacientes)
f) Curso Itinerante presencial (a depender da situação sanitária em 2022)
g) Publicação de Consensos no AEM: Acromegalia, Tumores Agressivos, Manejo pré
e pós operatório da cirurgia hipofisária

Solicitações e Sugestões para a Diretoria da SBEM
O Departamento tem interesse de iniciar uma presença nas mídias sociais, porém
definimos com a Cristina Dissat que o início desse trabalho deve ser realizado após
discussão com a Diretoria Nacional para avaliar qual a melhor forma de ser realizado.

Manoel Martins
Presidente Departamento Neuroendocrinologia SBEM 21-22
24/Agosto/21
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