RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TIREOIDE / SBEM
Período: Primeiro semestre de 2021
MEMBROS DA DIRETORIA
Presidente: Patrícia de Fátima dos Santos Teixeira
Vice-presidente: Danilo Villagellin Neto
Diretores:
Cléo Otaviano Mesa Junior, Gláucia Maria F. S. Mazeto, Helton Estrela
Ramos, Maria Izabel Chiamolera, Rafael Selbach Scheffel
Ao longo do período exposto a diretoria do departamento de tireoide exerceu suas
atividades a partir de planejamento regular e decisões nunca monocráticas.
Conseguiu cumprir grande parte das suas metas estabelecidas em reuniões sendo que
aquelas não cumpridas plenamente estão em desenvolvimento, com algum atraso nos
cronogramas estabelecidos mas sem prejuízo aos planos para a atual gestão. Os detalhes
serão expostos ao longo do texto. Atendemos as demandas advindas da diretoria da SBEM
e em algumas situações precisamos aprofundar nas melhores formas disponíveis para
atende-las, porém sem romper com missões que tem sido consideradas primordiais ao
longo das atividades do departamento de tireoide desde a criação do I Encontro Brasileiro
de Tireoide.
I- REUNIÕES:
Foram sete reuniões com os membros de toda a diretoria. Dentre essas reuniões, uma foi
em conjunto com um grupo de ex-presidentes/diretores seniors e uma segunda com o
departamento jurídico e com a diretoria da SBEM. Essas 2 últimas reuniões foram
exclusivamente para tratar do assunto grant de pesquisa do departamento de tireoide.
Foram também realizadas sete reuniões sobre planejamento estratégico do XX Encontro
Brasileiro de Tireoide (EBT) agendado para os dias 21 a 23 de Abril de 2022, em Goiânia.
Nessas reuniões estavam sempre presentes quatro membros da diretoria do departamento,
membros da regional Goiânia e em algumas delas membros da CCM congress.
Progredimos com a criação da logo, reserva de site para o evento (antes da contratação da
ITARGET), composição da C.O. (comissão organizadora) e da C.C. (comissão científica),
criação do e-book. Fizemos um cronograma que acabou sendo um pouco retardado por
solicitações de modificações decorrentes das mudanças advindas com a contratação da
ITARGET, mas progredimos bastante e o lançamento comercial está previsto para
01/09/2021.
Foram também sete reuniões com a DC press para estruturação das postagens e
divulgações nas mídias bem como elaboração da campanha internacional da tireoide,
ocorrida em maio/2021 que gerou: 1000 views no Youtube; 20 postagens no Facebook; 72
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postagens no Instagram; 23 postagens no Twitter. Também tivemos o seguinte alcance:
105.000 (alcance do Instagram); 1.700 (alcance do Facebook); 2.500 (alcance do Twitter).
Tivemos também participação em seis reuniões convocadas/solicitadas pela SBEM nacional
para participação do presidente/vice-presidente de tireoide, sendo algumas com outros
departamentos, outras somente com o nosso, incluindo uma solicitada pela funcionaria
Paola para explicar as modificações no planejamento do EBT, advindas da contratação da
ITARGET.
Reuniões adicionais foram ainda realizadas entre a C.C. do EBT e com a editora Clannard
para o Guia prático de doenças da tireoide" da SBEM.
Por fim participamos de todas as reuniões solicitadas para contribuir na elaboração da
grade científica do CBAEM.
II- PRODUÇÃO:
II-1- DOCUMENTOS
Ao longo do período, o departamento de tireoide elaborou os seguintes documentos:
1- Posicionamento acerca da vacinação contra COVID-19 em pacientes com
tireoidopatias (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33844898/).
2- Carta solicitando à diretoria a manutenção do perfil no Instagram @tireoidesbem.
3- Planejamento estratégico para o biênio solicitado pela diretoria (entregue em
30/06/21).
4- Proposta de um novo edital para o grant de pesquisa do departamento, com melhor
elucidação das regras e dos mecanismos de prestação de contas.
5- Relatório de atividades (o presente documento).
6- Carta de apoio ao posicionamento da Conitec para o uso de tiamazol no tratamento
de crianças e adolescentes solicitando estender o uso para demais grupos etários.
7- Encaminhamento de survey aos associados para avaliação da radioiodoterapia no
Brasil – objeto de pesquisa do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP).
8- Encaminhamento de questionário aos associados sobre laudos de citopatologia de
tireoide, conforme solicitado pela Sociedade Brasileira de Citopatologia (SBC).
9- Nota sobre o desabastecimento temporário do medicamento vandetanibe (Caprelsa®)
no mercado.
10 – Publicação do artigo relatando a iniciativa Choosing Wisely desenvolvida pelo
departamento na gestão anterior (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33587833/).
Os documentos
seguintes:

que

ainda estão em fase de elaboração pelo departamento são os
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1- Proposta de regimento interno do departamento – conforme solicitado pela diretoria
da SBEM.
2- Guia prático em doenças da tireoide, já tendo recebido quase todos os capítulos
para início da fase de revisão.
3- Statments a serem submetidos para publicação nos Archives of Endocrinology:
- Hipotireoidismo em situações especiais
- Carcinoma diferenciado de tireoide de baixo risco
- Iodo e gestação
- Tireoide e gestação
II-2- MATERIAL DE CAMPANHA
- Posts, lives e vídeos para as mídias.
- Duas aulas que foram distribuídas às diferentes regionais - uma para leigos e outra
para médicos não especialistas sobre o tema da campanha (Tireoide e Coração).
- Participação da Universidade online
II- 3 MATERIAL PARA MÍDIAS
Elaboração e revisão de todo material antes de enviar à assessoria de comunicação: posts,
lives, vídeos, textos, respostas aos internautas.
II-4 COMISSÃO CIENTÍFICA DO CBAEM
Participação junto à comissão científica do CBAEM, contribuindo para a construção da
grade científica do referido congresso.
Rio de Janeiro, 22 de Agosto de 2021

_______________________________________
Patrícia de Fátima dos Santos Teixeira
Presidente do Departamento de tireoide - SBEM
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