Curitiba, 16 de agosto de 2021.

AÇÕES DE DIVULGAÇÃO – SBEM-PR
Posts – redes sociais (Instagram e Facebook): Todas as ações da Nacional
Pesquisa SBEM-PR
Pesquisa feita pela SBEM-PR nos meses de maio e junho de 2021, com
médicos endocrinologistas de todo o estado, mostrou que o isolamento social
por conta da pandemia provocou a ausência dos pacientes nos consultórios,
prejudicando o tratamento e acompanhamento das doenças.
A divulgação da pesquisa foi feita entre os dias 05 a 25 de julho, com 5 posts
nas redes sociais (Instagram e Facebook) destacando os números mais
relevantes. No total, foram quase 4.100 contas alcançadas (aumento de quase
98%).
Na mídia, veiculação em dois veículos sobre a pesquisa: CBN Curitiba e no
G1PR.
Outras divulgações na mídia: TV Band, Rádio Jovem Pan Paraná, Rádio CBN
Curitiba, Rádio BandNews FM Curitiba.
AÇÕES CONJUNTAS COM CRM-PR – Educação Médica Continuada
Já realizadas:
11 de março de 2021 - Simpósio de Atualização em Endocrinologia –
Obesidade e Covid.
Participantes online: 280 médicos/endocrinologistas/estudantes de medicina.
20 de maio de 2021 - Simpósio de Atualização em Endocrinologia – Tireoide e
coração.
Participantes online: 356 médicos/endocrinologistas/estudantes de medicina.
12 de agosto de 2021 – Simpósio de Atualização em Endocrinologia Dislipidemia no consultório – das diretrizes para o dia a dia.
Participantes online: 300 médicos/endocrinologistas/estudantes de medicina.
- Ação com a URBS Curitiba
Divulgação de cartazes nos ônibus e terminais da cidade, com apoio da
empresa de Urbanização de Curitiba (URBS), sobre campanhas importantes

divulgadas e apoiadas pela SBEM-PR: campanha Descarte Amigo e Semana
Internacional da Tireoide.

- Campanha Descarte Amigo - Agulha no lixo é um perigo
O objetivo da campanha Descarte Amigo - Agulha no lixo é um perigo é alertar
a população quanto aos riscos associados ao descarte incorreto de agulhas e
seringas usadas em domicílio, assim como orientar a forma correta de fazê-lo.

ENDOSUL E DIABETES PARANÁ: 20 e 21 de abril de 2021.
PROJETOS E PROGRAMAÇÃO PARA OS PROXIMOS 12 MESES:
AULAS SBEM PARANÁ CONJUNTAS COM CRM-PR
ESPECIALIDADES – Educação Médica Continuada

E

OUTRAS

04 - Evento:
Tipo do Evento: online noite
Tema: Falando sobre osteoporose
Objetivo: discutir diagnóstico principais diretrizes e tratamento
Data: 21 de outubro
Horário: 19:00- 21:00h
Programação: em construção
05 - Evento:
Tipo do Evento: online noite
Tema: Falando sobre diabetes
Objetivo: discutir diagnóstico principais diretrizes e tratamento
Data: 18 de novembro
Horário: 19:00- 21:00h
Programação: em construção
Projeto SBEM Informa
O SBEM-PR Informa tem o objetivo de oferecer informações úteis e de fácil
acesso, tanto para o médico quanto para o paciente, sobre as principais áreas
de atuação da endocrinologia.
No site, é disponibilizada uma seção com os principais assuntos: Diabetes /
Tireoide / Obesidade / menopausa / Doenças Raras / Saúde da Criança /
Saúde Feminina / Saúde Masculina / Osteoporose / Vitamina D / Hormônios /
Transgêneros / Neuroendocrinologia.

O SBEM-PR Informa também tem espaço nas redes sociais, através de posts
com informações rápidas e educativas ao público.
Projeto: Fala Aluno
O projeto Fala Aluno é destinado aos estudantes de Medicina das
universidades do Paraná, com mentoria do respectivo professor da cadeira de
Endocrinologia. O objetivo é que os alunos participem das ações e campanhas
da SBEM-PR, divulgando os conhecimentos de um determinado tema por meio
das redes sociais da Sociedade.
Os textos são revisados pela diretoria da SBEM-PR para se adequar aos
padrões das postagens realizadas.

Projeto: Propaganda Ética com o CRM PR
SBEM-PR em parceria com a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos
do CRM e com o Departamento de Fiscalização do Exercício Profissional está
desenvolvendo uma campanha juntamente com outras especialidades visando
a publicidade médica.
Projeto: Defesa da Boa Prática Médica.
SBEM-PR juntamente com a CEDEP e CRM PR está desenvolvendo projeto
para coibir e diminuir o uso de hormônios manipulados.
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