Florianópolis, 13 de agosto de 2021
SBEM SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2021
1) EDUCAÇÃO CONTINUADA
A SBEM Santa Catarina teve como principal evento do seu calendário científico o Congresso
Catarinense de Endocrinologia e Metabologia – CCEM 2021, realizado nos dias 09 e 10 de
julho, em formato On-line, com transmissão ao vivo de Blumenau.
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2) CAMPANHAS EDUCATIVAS
Juntamente com Departamento de Campanhas Educativas da SBEM Nacional, a SBEM/SC
divulgou, até o momento, as seguintes ações nas redes sociais:
Dia das Doenças Raras, Dia Mundial da Obesidade, Dia Internacional do Orgulho LGBT,
Campanha Adrenal em ação, Semana Internacional da Tireoide, Dia Nacional do Homem e
Dia Nacional de Combate ao Colesterol.
Ocorrerão mais campanhas até o fim de 2021 e a nossa regional está comprometida com as
divulgações.
3) AUDITORIA EXTERNA
No mês de abril, a SBEM Santa Catarina, contratou o trabalho de auditoria externa
independente para analisar as contas do exercício 2019 e 2020, na ocasião da presidência
da Dra. Cristina da Silva Schreiber de Oliveira.
O relatório de auditoria ainda está em andamento. Quando finalizado, será encaminhado para
análise do Conselho Fiscal da SBEM Santa Catarina que, posteriormente, apresentará em
assembleia geral ordinária para todos os associados.
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4) REUNIÕES ORDINÁRIAS DE DIRETORIA
Até o momento realizou-se apenas uma reunião, por meio de Videoconferência, em 19 de
janeiro de 2021, para tratar sobre a transição de gestão, encontro dos membros da diretoria e
conselho fiscal para formalização da posse e outros assuntos gerais relativos à regional.
A próxima reunião está marcada para acontecer de forma presencial, no dia 28 de agosto, na
SBEM/SC em Florianópolis. Ressaltamos que todas as medidas de combate ao covid19,
como uso de mascará, distanciamento e higienização, serão tomadas na ocasião. Os
principais assuntos a serem tratados na reunião são relativos a prestação de contas e
avaliação do CCEM 2021, planejamento do ENDOSUL 2022, Calendário de Reuniões
Cientificas Mensais Virtuais para os sócios SBEM/SC, entre outros.
5) REUNIÕES DE CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal realizou uma reunião, por vídeo conferencia, no dia 15 de janeiro para
avaliar e apresentar parecer dos demonstrativos financeiros do ano de 2020 e aprovar o
orçamento elaborado para 2021.
A próxima reunião, para avaliar o primeiro semestre de 2021, será agendada após a
finalização da auditoria e entrega do parecer sobre as demonstrações financeiras da gestão
anterior (2019/2020).
6) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
No dia 29 de janeiro de 2021, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária em formato online.
Os principais assuntos tratados foram a apresentação da nova diretoria da gestão 2021/2022,
a composição do conselho fiscal para o biênio e a apresentação de proposta orçamentária
para 2021 aprovada pelo Conselho Fiscal.
7) QUADRO DE SÓCIOS*
TOTAL DE REGISTROS
223
ATIVOS
194
Adimplentes
174
Inadimplentes
20
DESLIGADOS
29
*Na data de 13 de agosto de 2021

Percentual
87,00%
89,69%
10,31%
13,00%

8) NOVOS ASSOCIADOS
Médicos especialistas não titulados pela SBEM
Acadêmicos
Médicos especialistas titulados pela SBEM
Total
*De 01 de janeiro à 13 de agosto de 2021
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9) SITE
No mês de agosto, houve o lançamento do novo site da SBEM Santa Catarina. Totalmente
reformulado, o site apresenta, além de novo layout, uma área restrita aos sócios da SBEM/SC
com acesso exclusivo ao Programa de Educação Médica Continuada, ao Canal de Denúncias
e à Transparência Financeira e Administrativa da Regional. A página pode ser acessada no
endereço https://www.sbemsc.org.br/
10)

COMISSÃO DE ÉTICA E DEFESA PROFISSIONAL (CEDP)

A SBEM Santa Catarina, mesmo no período de pandemia, deu continuidade ao recebimento e
encaminhamento de denúncias de casos de má conduta, diagnóstica ou terapêutica, por parte
de médicos, nem sempre especialistas ou mesmo ligados à área da Endocrinologia e
Metabologia. A Comissão de Ética e Defesa Profissional (CEDP), juntamente com a
Assessoria Jurídica da nossa regional, tem trabalhado para avaliar os casos de denúncia e
realizar o devido encaminhamento ao Conselho Regional de Medicina (CRM) ou ao Ministério
Público (nos casos de Exercício Ilegal da Medicina).
Neste ano, até o momento, foram recebidas quatro denúncias. Três delas já passaram pela
fase de análise da CEDP e pela apuração de provas do jurídico, resultando na abertura de
duas sindicâncias no CRM e um redirecionamento de denúncia para a SBEM do Distrito
Federal, já que o denunciado reside em Brasília. A quarta segue em apuração com
levantamento de informações e provas para possibilitar a abertura de denúncia.
11)

LIGAS ACADÊMICAS

Este ano realizou-se o levantamento de informações acerca das Ligas Acadêmicas ativas no
estado para cadastramento junto à SBEM Nacional. Esta ação de iniciativa da Nacional, que
contou com a parceria de todas as regionais, visa a aproximação da sociedade com as ligas
acadêmicas para contribuir com uma melhor especialização médica no país.
Segundo a SBEM Nacional, o objetivo é “promover conhecimentos sobre a área de atuação,
valorização da carreira e defesa da ética no exercício da Endocrinologia e Metabologia
também aos acadêmicos e, dessa forma, poder ampliar a compreensão desses sobre o papel
da nossa Sociedade.”
12) NOMINATA DIRETORIA SBEM/SC GESTÃO 2021/2022
Presidente: Fulvio Clemo Santos Thomazelli
Vice-Presidente: Adriana Striebel
Tesoureiro Geral: Urubatan Collaço Alberton
Tesoureiro Adjunto: Frederico Guimarães Marchisotti
Secretária Executiva: Amely Pereira Silva Balthazar
Secretária Executiva Adjunta: Natasha Reis Lozovey Simoneti
SBEM Regional Santa Catarina - CNPJ. 79.006.672/0001-64
End.:Rod. SC 401 – Km 04, nº 3854, Saco Grande, Florianópolis/SC - CEP 88032-005
Dados bancários: UNICRED (136) | Agência 1101 Conta corrente 60321-0
Tel.:48 3231.0336 /48 9 9959.0447 | Site:www.sbemsc.org.br
E-mail:sbemsc@endocrino.org.br | Expediente - 8h às 14h| Secretária: Grazielle Souza
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