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A gestão da atual diretoria SBEM-SP, em plena pandemia da COVID-19, organizou um
plano de metas e prioridades para o ano de 2021.
Todas as ações já consagradas da nossa regional deveriam focar em aproximar o
associado, da capital e interior, à sua sociedade científica. O distanciamento social não poderia
impedir uma aproximação e sensação de acolhimento do nosso associado através de diferentes
canais digitais para promoção das atividades de aprimoramento científico, valorização da nossa
especialidade e serviços de informação à sociedade.
Portanto segue um breve informe de atividades que foram realizadas, até o momento, pelo
grupo de diretores e diversos colaboradores da nossa regional.
Relatório das Atividades Científicas 2021
EVENTOS CIENTÍFICOS DA REGIONAL SÃO PAULO
➢ 14º COPEM – Tradicional evento da nossa regional com abrangência nacional realizado
em São Paulo de 05 a 07 de agosto de 2021 no modo remoto on-line em função da crise
sanitária e limitações da pandemia no nosso estado.
➢ ENDOCAIPIRA - Encontro Caipira de Endocrinologistas do Interior de SP – encontro entre
endocrinologistas das regiões centro e oeste do Estado de São Paulo.
▪
39º Endocaipira, no dia 03 de julho de 2021 em Araraquara – no modo online/remoto.
▪
40º Endocaipira, no dia 23 de outubro de 2021 em Ourinhos – no modo online/remoto.

MEIOS DE COMUNICAÇÃO (coordenação Gengibre Comunicação)
❖ Site da SBEM-SP – Coordenação de produção de conteúdo digital com a
assessoria da Gengibre Comunicação.
❖ Atualização das notícias da área (eventos médicos, pesquisas divulgadas e comentadas
por especialistas da SBEM, formulações de enquetes, etc); comentários sobre

informações divulgadas na imprensa e assuntos relacionados à especialidade.
Acompanhamento e análise crítica dos resultados semanalmente.
❖ Email marketing – produção de conteúdo de diversas pautas relevantes aos associados
e coordenação de disparo feito pela secretaria da SEM-SP.
❖ Revista Científica Digital CONECTA – www.conectasbemsp.com.br. A Gengibre
Comunicação é responsável pela elaboração do formato digital do CONECTA,
pautas, apurações, coordenação de conteúdo organizado pela diretoria da SBEM-SP
liderados pela Dra. Ângela Maria Spinola e Castro. Todo processo de revisão,
editoração e finalização até a publicação no site da CONECTA é revisado e
operacionalizado pela assessoria digital. Também acompanhamos de maneira crítica
dos resultados do nosso jornal digital da nossa especialidade.
❖ Redes Sociais: Atualização periódica das redes sociais: Twitter (sbemsp), Facebook
(sbem.sãopaulo), Instagram (sbemsp) e YouTube (SBEM-SP) e Spotify e Deezer
(podcast da SBEM-SP)– (Gengibre Comunicação). Atualização diária com notícias de
interesse dos médicos, dos grupos de discussão e do público em geral.
Acompanhamento e análise crítica dos resultados.
❖ Assessoria de Imprensa: A Gengibre Comunicação faz um trabalho contínuo com os
veículos de comunicação, divulgação das campanhas da SBEM-SP, esclarecimentos à
população.
✓ pautas estratégicas para divulgar a especialidade;
✓ divulgação dos eventos médicos da endocrinologia, ações da Regional e assuntos
referentes à especialidade;
✓ acompanhamento das entrevistas;
✓ acompanhamento e análise crítica dos resultados.
➢ ENDOCAIPIRA - Araraquara (3/07/2021)
Assessoria de comunicação completa da Gengibre: redes sociais e divulgação via email
marketing e suporte à Comissão Organizadora para assuntos da Comunicação.
➢ COPEM2021 (5 a 7/ago/2021)
Assessoria de comunicação completa da Gengibre: redes sociais, assessoria de imprensa,
divulgação via email marketing e suporte à Comissão Organizadora para assuntos da
Comunicação.

CAMPANHAS
❖ Ações de assesoria de imprensa e redes sociais e exposição em estações do metrô de
São Paulo com temas sensíveis e informativos à sociedade. Foram campanhas com forte
divulgação na cidade em modo impresso e digital. Temas de 2021: obesidade, tireoide,
Teste do Pezinho e doenças do neonato, Colesterol e suas consequências
cardiovasculares.
❖ Ações de assesoria de imprensa e redes sociais: Doenças raras, Dia Intl da Mulher,
Hipoparatireoidismo. Com o intuito de disseminar novos conhecimentos a todos.
❖ Ações de redes sociais: descarte amigo, visibilidade trans (reposts SBEM Nacional).

❖ Acreditamos que teremos meses ainda produtivos e com ações inovadoras ainda neste
ano e programadas para 2022.
❖ A SBEM-SP agradece todo apoio e parceria com nossa SBEM Nacional que nos orienta
sempre nos temas mais prevalentes e sensíveis para defesa da ciência e boa prática
endocrinológica.
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