Gestão 2018-2019
EDUCAR. APOIAR. TRANSFORMAR
Atividades 2º Quadrimestre 2018
(Maio a Agosto)

Eventos
Parcerias
Campanhas
Pesquisa
Comunicação

Nacionais:
SBD e Aliança Boehringer Ingelheim e Lilly:
- Evento de lançamento da Campanha “Para Sobreviver – Ajude a proteger o coração
de pessoas idosas com diabetes”: no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e
entrevista com a Presidente Hermelinda Pedrosa para a Folha de São Paulo, 24 de
julho.
- Seminário com o Correio Braziliense, em Brasília - 07 de agosto, com a participação
do Ministro da Saúde, Sr Gilberto Occhi, dos Presidentes da SBD, SBC, FENAD, ADJ
Brasil, dentre outros.

Nacionais:
SBD e Aliança Boehringer Ingelheim e Lilly:
- Reunião no Ministério da Saúde - 7 de agosto: com todos os membros das Sociedades,
Associações e Institutos e da Aliança Boehringer e Lilly - o Secretário de Ciência,
Tecnologia e Insumos Estratégicos, Marco Antônio Fireman, adiantou que há
possibilidades de incorporar a medicação ao SUS e que o processo deve aguardar a
CONITEC.

Nacionais:
SBD e Aliança Boehringer Ingelheim e Lilly:
Alcance da Campanha - Métricas
- 500 mil pessoas (resultado 88% maior do que a meta estipulada no período)
- 50 mil reações aos posts, com média de 10% de engajamento, muito acima do
observado pelo mercado digital.
- Fase final: abertura da Consulta Pública pela CONITEC para a incorporação do
medicamento empagliflozina contra diabetes tipo 2 e doença cardiovascular
preestabelecida.

Nacionais:
SBD e CFF (Conselho Federal de Farmácia):
- Estreitamento da parceria com convite da Presidente da SBD ao Presidente do
CFF, Sr. Walter da Silva Jorge João, para organizar Simpósio no Fórum SBD e
Worldwide Diabetes Course.
- O tema da SBD será: “Novos medicamentos injetáveis e instrumentos de
monitorização no tratamento e controle do DM1 e DM2: O que o farmacêutico
precisa saber”.
- Estimativa de participantes: 150 farmacêuticos.

Nacionais:
SBD e Fiocruz:
- Apoio à realização de pesquisa clínica que avalia a “Eficácia e Segurança do Fator
de Crescimento Epidérmico Recombinante (FCEhr) Intralesional em Participantes
com Úlcera de Pé Diabético no Brasil”.
- A pesquisa envolverá 304 participantes em 08 centros brasileiros ao longo dos
próximos seis meses, com vários pesquisadores ligados ao Departamento de
Neuropatias e Pé Diabético da SBD.

Internacionais:
SBD-ADA:
- Participação da Presidente em reuniões durante o 78th Congresso da ADA , em
Orlando, afinando as sintonias:
1) ADA-SBD: Projeto em Neuropatias Diabéticas, com a Profa Rodica Pop-Busi
(University of Michigan), visando o lançamento do Posicionamento Conjunto ADA-SBD
e Estudo Multicêntrico em Dor Neuropática e Disautonomias;
2) Leadership Reception: a Presidente participou representando a SBD com a presença
de vários convidados internacionais. Da América Latina, compareceram os Drs Fadlo
Fraige (FENAD) e Dr Manolo Gonzalez (Cuba), Ex-Presidente da SACA-IDF.

Internacionais:
SBD-ADA:
- Gravação de vídeos realizada por médicos em suas áreas de atuação referentes aos
principais highlights do ADA. Estes vídeos foram publicados no site da SBD.
- Foram feitos contatos para o Congresso da SBD-2019 em Natal com os Drs Guillermo
Umpierrez (USA), Chantal Mathieu (Bélgica), Solomon Tesfaye (UK), Rodica PopBusui (USA).

Internacionais:
SBD e Worldwide:
- Reunião com os Dr Andrew Boulton (UK), Presidente da Worldwide Diabetes e
Presidente Eleito da IDF, a Diretora Executiva, Sra. Jane Savio sobre o evento conjunto
WW e SBD: 1st International Clinical Course in Diabetes and Its Complications e
Forum on Updates and Innovations in Diabetes of SBD, que ocorre em 1-3 de
novembro de 2018, em Brasília. Ambos são eventos inaugurais das duas entidades.

Internacionais:
- SBD e Worldwide:
- Participaram pela SBD a Presidente, Dra Hermelinda Pedrosa, os Vice-Presidentes
Drs João Eduardo Salles e Rosangela Réa, a 1a Secretária, Dra Karla Melo, e a Assessora
da Presidência, Dra Adriana Forti.
- A programação foi acertada e confirmados os seguintes convidados
internacionais: Drs Jaime Davidson (USA), Loretta Vileykite (UK), Sanjay Rajagopalan
(USA), Simon Heller (UK), Thomas Danne (GER), Trevor Orchard (USA), Robert
Henry (USA).

Internacionais:
SBD e International Hypoglycemia Study Group
(EASD):
- Reunião inaugural do Board of Hypoglycemia of SBD, visando a compreensão dos
atuais mecanismos, abordagem diagnóstica, terapêutica e preventiva da hipoglicemia.
- Participaram os Drs André Vianna, Adriana Forti, Denise Franco, Janice Reis, Karla
Melo, Rosangela Réa, Solange Travassos e a Presidente Dra Hermelinda Pedrosa.
- O Dr Simon Heller, Consultor Internacional e Coordenador do Hypoglycemia
International Study Group (EASD), discorreu sobre os mecanismos atuais e houve
ampla discussão sobre a dinâmica de implantação do Programa no Brasil.

Internacionais
SBD e BioMed Central (BMC), que detém a gerência da Revista da SBD
Diabetology and Metabolic Syndrome:
- Com participação ativa da Presidente, houve negociação sobre o débito de 2016
com a BMC, e conjuntamente com o Editor Sergio Vencio iniciou-se a renegociação
do contrato vigente:
- Proposta aprovada:
1) Desconto de 30% para artigos de sócios;
2) Quatro waivers + quatro waivers adicionais sem custo para SBD;

Internacionais
SBD e BioMed Central (BMC), que detém a gerência da Revista da SBD
Diabetology and Metabolic Syndrome:
3) Perdão da dívida (de 2016) de 1.683,19 libras esterlinas;
4) Desconto de 50%, se houver fundos disponíveis, para publicação
de outros sócios da SBD, além dos quatro waivers*.
* Waiver: publicação com redução do preço completo cobrado pela BMC que é
de 1.420 libras esterlinas

Atividades dos Departamentos:
Complicações Crônicas:
Retinopatia
- Estudo Multicêntrico para avaliação da Retinopatia Diabética em Indivíduos adultos
com Diabetes Tipo 1:
●

Início da inclusão dos pacientes: Maio 2017

●

Término: Novembro de 2018

●

Número de pacientes incluídos: 736

●

Nº de pacientes com exame de FO: 547

●

Nº de pacientes sem retinopatia: 345

●

Nº de médicos que incluíram mais de 1 paciente: 33

-Participação e apoio ao Mutirão do Olho em Itabuna e outras cidades.

Atividades dos Departamentos:
Complicações Crônicas:
Neuropatias e Pé Diabético:
- Consolidada a participação da SBD para a divulgação da tradução oficial do
Position Statement of Neuropathy, com permissão para ajustes à realidade
brasileira, através da Profa. Rodica Pop-Busui, da University of Michigan.
- Como pré-requisito, será realizada pesquisa com questionários validados sobre
screening, qualidade de vida e dor neuropática a ser conduzida em centros
selecionados pelo Departamento de Neuropatias e Pé Diabético.

Atividades dos Departamentos:
Complicações Crônicas:
Neuropatias e Pé Diabético
- Retomada do Projeto Step by Step: nível básico e avançado com proposta inicial de
alcançar centros das regiões Sudeste: SPS, RJ, MG; Centro-Oeste: DF, Goiás; Norte:
Pará e/ou Amazonas; Nordeste: Maranhão, PE, PB; Sul: SC.
- Realizada reunião em 26 de julho com segmentos da indústria farmacêutica para
conhecer a linha do Projeto Step by Step.

Atividades dos Departamentos:
Complicações Crônicas:
Doença Renal do Diabetes
- Revisão do Posicionamento de DRD (doença renal do diabetes), elaborado
em conjunto com a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN).

Atividades dos Departamentos:

Complicações Agudas (Hipoglicemia e Hiperglicemia Intra Hospitalar):
- Realizada a primeira reunião, com a participação da Dra Silmara Leite equipe de
do Hospital Marcelino Champagnat, para iniciar a implementação do Selo “Hospital
Amigo do Diabético”, em hospital privado em Curitiba para servir como modelo a
ser seguido.

Atividades dos Departamentos:
Inovação e Tecnologia:
- Participação dos membros no Lipodystrophy Symposium - A Call for Global
Action nos dias 26 e 27 de junho em Orlando, EUA, organizado pela Universidade
de Michigan.
- Médicos e pesquisadores especialistas de várias partes do mundo reuniram-se
para discutir avanços recentes na área. Os grupos tiveram a oportunidade
apresentar sua experiência na avaliação e manejo das lipodistrofias genéticas.
- Criada a Força Tarefa Nacional para estudo das lipodistrofias: BRAZLIPO.

Atividades dos Departamentos:
Inovação e Tecnologia:
- Oficialização do protocolo do InsulinAPP no complexo do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e planejamento de melhorias.
- O InsulinAPP para pacientes não críticos já está sendo utilizado em alguns
hospitais (HC da Faculdade de Medicina da USP, Santa Casa de SP, Hospital
Universitário da USP e Instituto de Infectologia Emílio Ribas).
-Em desenvolvimento: 1) versão do aplicativo para pacientes críticos, a versão beta
ainda está disponível em http://tinyurl.com/UTI-InsulinAPP ; 2) parceria com
engenheiros de bomba de infusão de insulina endovenosa acoplada ao aplicativo
InsulinAPP - UTI.

Atividades dos Departamentos:
Inovação e Tecnologia:
- Formação de Grupo Brasileiro de Tecnologia – BRASTEC com o objetivo de ter
representação nas regiões do Brasil para a realização de ações, como:
1- Refazer/atualizar o levantamento de SICI (Sistema de Infusão Contínua de
Insulina) no Brasil e identificar as ações focadas para pacientes;
2- Criar um protocolo simplificado para os diversos estados para solicitação de
SICI, a partir dos existentes, com a SBD no papel de suporte técnico-científico para
superar as diversas dificuldades locais.

Atividades dos Departamentos:
Saúde da Mulher, Diabetes e Gestação:
- Atividades com os profissionais e representantes da FEBRASGO (Federação
Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia), Ministério da Saúde, OPAS
(Organização Pan-Americana da Saúde) e Organização Mundial da Saúde, visando
estabelecer um consenso sobre o Manejo do Diabetes Gestacional.
- Participaram das reuniões em Brasília a Dra Lenita Zajdenverg, Coordenadora do
Departamento, e a Presidente, Dra Hermelinda Pedrosa, em 14 de agosto.

Atividades dos Departamentos:
Saúde da Mulher, Diabetes e Gestação:
- 1a reunião, em 21/05, São Paulo, com a presença de todos os membros do
Departamento para discussão dos pontos a serem incluídos na diretriz e redação da
proposta conjunta.
- 2a reunião, 20/07 e a 3a reunião, em 14/08, foram realizadas na sede da OPAS, em
Brasília, para a apresentação da proposta SBD/FEBRASGO/OPAS e acertos finais do
documento junto aos representantes de diversos setores do Ministério da Saúde.
- A previsão de publicação do documento final é outubro de 2018. Após a publicação,
será iniciada a divulgação através de eventos de educação médica continuada.

Atividades dos Departamentos:
Doenças Cardiovasculares:
- Divulgação no site da International Atherosclerosis Society das Diretrizes “Prevenção
de Doenças Cardiovasculares em Pacientes com Diabetes” da SBD em parceria com
SBC e SBEM.
- Formalização do Posicionamento Técnico-Científico da SBD para a Consulta No
44/2018 para a incorporação de empaglifozina no SUS.
-Edição do livro de bolso com as Diretrizes em Dislipidemias, lançado no Congresso da
SBEM, em Belo Horizonte.

Atividades dos Departamentos:

Atividade Física:
- Definição do Consenso de Atividade Física e Diabetes (SBD, SBEM, SBMEE).
- Participação na Atividade Multiprofissional da SBD, no Fórum de Novembro.

Atividades dos Departamentos:
Nutrição:
- Envio de Posicionamento Oficial sobre Terapia Nutricional no Diabetes
para avaliação da Diretoria.
- Inclusão de gerenciamento de glicemias e outras funções para facilitar visualização
de relatórios e melhorias para o Aplicativo de Contagem de Carboidratos da SBD,
além de deixá-lo disponível off-line (fase de busca de patrocínio).
- Parecer do Departamento com o Departamento de DM1 sobre artigo publicado
sobre dieta Very Low Carb para crianças com DM1.

Atividades dos Departamentos:
Nutrição:
- União com o Departamento de Educação para formação do site de Educação em
Diabetes da SBD com envio de materiais educativos e artigos comentados na área;
- Parecer técnico sobre Jejum Intermitente.
- Posicionamento do Departamento apresentado em reunião do Ministério da
Saúde sobre Controle de Nutrientes Críticos em julho de 2018, em Brasília.
- Matéria sobre Nova Proposta de Rotulagem Nutricional: educação do consumidor
em foco

Atividades dos Departamentos:
Nutrição:
- Entrevista em parceria com ABESO (Associação Brasileira para o Estudo da
Obesidade e Síndrome Metabólica) sobre subsídio do governo para indústria de
refrigerantes e necessidade dos ajustes da rotulagem nutricional para o modelo
frontal de advertência objetivando melhor acesso a informação sobre nutrientes
para a população.
-Participação no Simpósio de Educação do 23º Congresso Brasileiro Multidisciplinar
em Diabetes da ANAD (Associação Nacional de Atenção ao Diabetes).

Atividades dos Departamentos:
Nutrição:
- Análise científica de artigos atuais e tabelas para posicionamento ou nota técnica
sobre Contagem de Proteínas e Gorduras.
- Envio de sugestões de temas científicos para Congresso SBD 2019

Atividades dos Departamentos:

Enfermagem:
- Desenvolvimento da Área da Enfermagem dentro do Site da SBD.
- Colaboração com o Departamento de Educação no desenvolvimento de materiais
para a Área de Educação em Diabetes do Site da SBD.
- Quatro Podcasts enviados para publicação.
- Elaboração de aula sobre autoaplicação de insulina em parceria com o
Departamento de DM1.

Atividades dos Departamentos:
Enfermagem:
- Elaboração da Nota Técnica 02/2018: Reutilização de agulha para aplicação de
insulina.
- Planejamento do Simpósio de Enfermagem que ocorrerá em novembro/2018;
- Planejamento das atividades para o Congresso SBD 2019;
- Participação na coordenação de Simpósios e Workshops no Congresso da ANADFENAD;
- Cursos de Atualização de Terapia com Insulina para Profissionais de Enfermagem
no Estado de São Paulo (parceria com o COREN-SP).

Atividades dos Departamentos:
Enfermagem:
- Realização de aula teórica na Regional SBD RS e na Residência Multidisciplinar (RS)
sobre Insulinoterapia e Importância da prevenção ao Pé Diabético, com o objetivo
de incentivar profissionais da região a iniciar este trabalho.
- Apresentação dos highlights do AADE (Associação Americana de Educadores de
Diabetes) através de vídeos publicados no site da SBD com a participação da
coordenadora do Departamento - Maria Gabriela Cavichioli.

Atividades dos Departamentos:
DM1:
- Elaboração das aulas para curso de terapia basal/bolus com início das
tratativas para realização das aulas online e presenciais.
- Reuniões presenciais com a Presidente, Dra Hermelinda Pedrosa, e Staff
Administrativo da SBD, para avaliação de proposta de projeto conjunto com a Novo
Nordisk, IPADS (Instituto de Pesquisa é Apoio ao Desenvolvimento Social) e
CONASEMS

(Conselho

Nacional

de

Secretarias

Municipais

de

Saúde),

no

treinamento dos médicos da rede básica para a implementação do PCDT de
insulina ultrarrápida.

Atividades dos Departamentos:
DM1:
- Participação no parecer conjunto ao Departamento de Nutrição sobre o artigo
polêmico “Low Carb para crianças com DM1”.

Atividades dos Departamentos:
Campanhas:
- Relançamento em 2018 da Campanha da SBD, Novembro Diabetes Azul, após
a reinserção do Diabetes no Calendário de Eventos do Ministério de Saúde,
obtida em reunião em Brasília (3/julho), com a Seção de Advocacy da SBD (ADJ
Brasil e FENAD, Assessoria Parlamentar da SBD) e Staff da Secretaria de
Assistência Saúde do Ministério da Saúde.
Objetivos: Visibilidade e Ação com a Comunidade. As atividades propostas são:
1- Pedal Azul e ações de testes de glicemia capilar/HbA1c, fundo de olho, exame
dos pés, educação em geral, nas cinco regiões do Brasil (Norte - Belém; NE Salvador; Centro-Oeste - Brasília; Sudeste - Rio de Janeiro e São Paulo, Sul Curitiba.

Atividades dos Departamentos:
Campanhas:
2- Ações com a Comunidade: parceria das Regionais SBD e SBEM;
3- Apoio ao Mutirão de Olho com Diabetes - parceria com a Sociedade Brasileira
de Retina e Vítreo;
4- Ação política pela Assessoria Parlamentar da SBD: Sessão Solene na Câmara
dos Deputados presidida pela Dep. Carmem Zanotto, Coordenadora da Frente
Parlamentar de Diabetes:
-

Apresentação do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde;

-

Assegurar a Campanha anualmente no Calendário de Eventos do Ministério
da Saúde;

-

Alavancar os Projetos de Lei em tramitação.

Atividades dos Departamentos:
Campanhas:
5- Campanha de vídeos produzidos pela população, em especial blogueiros
com diabetes, focando no Tema “Família e Diabetes” – mote da IDF para 2018 e
2019;
6- Ação conjunta em redes sociais com a cantora Ivete Sangalo (em
construção);
7- Outras ações em planejamento como a participação em um programa de TV
para discutir o Diabetes no mês de novembro.

Atividades dos Departamentos:
Epidemiologia, Farmacoeconomia e Saúde Pública:
- Foram formatados dados sobre prevalência de DM, segundo o Atlas IDF,
enfocando o Brasil. O material foi traduzido e disponibilizado no site.
- Divulgados no site resumo sobre os novos estudos de custos do Diabetes,
Análise sobre o uso de aplicativos para o manejo do diabetes e Apresentação
sobre os aplicativos disponíveis para o tratamento de pessoas com Diabetes.
- Elaboração de projeto sobre indicadores do acompanhamento do DM no Brasil:
foco nas barreiras para adesão pelo paciente.

Atividades dos Departamentos:
Epidemiologia, Farmacoeconomia e Saúde Pública:
- Projeto em análise pelos consultores do Departamento Prof Laércio Franco
(SP) e Profª Maria Inês Schmidt (RS).
- Parceria em com o Depto de Educação – projeto para avaliação da efetividade
e custo-efetividade de programas de educação.
- Desenvolvimento de projetos de educação em Diabetes, em conjunto com a
FarmaTV, denominados Academia de Diabetes - estão em avaliação final pela
Sanofi e Eli Lilly.

Atividades dos Departamentos:
Obesidade:
- Elaboração do material científico sobre cirurgia bariátrica e metabólica em
pessoas com Diabetes para discussão com a Câmara Técnica do CFM.
- Participação na elaboração da grade científica do Congresso SBD 2019.
- Elaboração do Consenso do Tratamento da Obesidade na Pessoa com Diabetes
em parceria com a ABESO.

Atividades dos Departamentos:
Aspectos Psicossociais e Transtornos Alimentares
- Aspectos Psicossociais e Transtornos Alimentares Atividades: - realização da
grade preliminar da programação científica do XIV Congresso Hispano LatinoAmericano de Diabetes e Transtornos Alimentares (Academy for Eating Disorders);
- Avaliação financeira para a validação do DEPS-r: instrumento de rastreamento de
Transtornos Alimentares em Diabetes.
- Em andamento: projeto do rastreio dos aspectos psicossociais dos pacientes com
DM1 para possível intervenção no Ambulatório de Diabetes Tipo 1 da Santa Casa BH.
- Programação em conjunto com o Departamento do Idoso e Diabetes para
realização de Curso de Atualização de Alterações Neurocognitivas e Diabetes.

Atividades dos Departamentos:
Educação:
- Lançamento da coluna de Educação no Site da SBD e atualização de
materiais, artigos e divulgação de Centros de Diabetes Públicos e Privados.
- Participação na construção de Simpósio Multiprofissional para o Fórum de
Atualização e Inovação em Diabetes.
- Elaboração, montagem e divulgação para três edições do Curso de Qualificação
de Profissionais em Educação em Diabetes (agosto/18 e outubro/18).
- Realização do Simpósio SBD “Avanços na Educação em Diabetes” durante o
Congresso ANAD-FENAD.

Atividades dos Departamentos:
Educação:
- Detalhamento e organização para o Rastreamento em Diabetes, em parceria com
o Conselho Federal de Farmácia, a ser iniciado a partir de agosto/2018.
- Execução da 34ª Edição do Curso de Qualificação de Profissionais de Saúde em
Educação em Diabetes no Instituto J&J.
- Montagem de grade do Congresso SBD 2019 com foco na Educação em Diabetes
em conjunto com diversos Departamentos da SBD, em especial das áreas
multiprofissionais.

SBD e ADVOCACY - ADJ e FENAD

- Reunião no Ministério da Saúde (MS) em 3 de julho com a participação da
SBD e Seção Advocacy (ADJ Brasil e FENAD): reinserção do Diabetes no
Calendário de Eventos do MS.
- A ação representa a retomada da parceria da SBD com os setores do
Ministério da Saúde para alavancar ações concretas de melhoria nas
campanhas de conscientização, prevenção e tratamento do Diabetes no país:
Vigilância Epidemiológica, Secretaria de Assistência à Saúde, Atenção Básica.

SBD e ADVOCACY - ADJ e FENAD

- Participação da SBD em reunião com a Coordenação Geral de Alimentação e
Nutrição do Ministério da Saúde (CGAN/DAB/SAS/MS), em parceria com a
Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde
(OPAS/OMS), no dia 26 de junho, em Brasília/DF: redução do consumo de
nutrientes críticos e prevenção e controle de doenças crônicas.
-

Objetivo: conhecer novas estratégias para redução do consumo de sódio,
açúcar e gorduras pela população brasileira;

- Contratação de Assessoria Parlamentar (Pacto Consultoria) representada
pelo Srs. Walter Bittar e Heitor Zanini.

SBD e ADVOCACY - ADJ e FENAD

- Candidatura da SBD no Edital de convocação da eleição do Conselho
Nacional de Saúde para o mandato do Triênio 2018/2021 - 1º SUPLENTE
- Incorporação de Compra de Insulinas Rápidas em trâmite: ingresso no
Processo nº 1005344-32.2018.01.3400 referente à ação declaratória promovida
por ELI LILLY DO BRASIL LTDA. contra a UNIÃO FEDERAL, no qual a SBD
atuou na qualidade de amicus curiae: processo conduzido pela Dra. Karla
Melo junto à Assessoria Jurídica da SBD.

ATIVIDADES DAS REGIONAIS E DELEGADOS

SBD Rio de Janeiro
- GEMD - Atualização no tratamento do Diabetes Gestacional (28/julho) palestrantes Dra Lenita Zajdenverg, Dr Daniel Barretto.
- Apoio ao Lançamento da Campanha Para Sobreviver no dia 24 de Julho, no
Cristo Redentor.

ATIVIDADES DAS REGIONAIS E DELEGADOS
SBD Distrito Federal
- Realização de Simpósio com a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia (SGOB), no 40º
Congresso da Sociedade, em 6 de Junho, em Brasília: atividades em dois turnos, com
palestrantes da SBD DF, UnB e Coordenadora do Departamento de Saúde da Mulher,
Diabetes e Gestação.
- Atuação junto à A&C Eventos, para organizar o evento da Worldwide Diabetes é Fórum
da SBD, em Brasília.

ATIVIDADES DAS REGIONAIS E DELEGADOS
SBD Distrito Federal
- Participação junto ao Departamento de Educação, Enfermagem e Nutrição para elaborar
o programa da Atividade Multiprofissional do Fórum, que representa o XIV Seminário de
Diabetes e Síndrome Metabólica do DF.
- Em pauta, a organização do Novembro Diabetes Azul em parceria com a SBEM DF e Soc.
Bras. de Retina e Vítreo, Regional DF.

ATIVIDADES DAS REGIONAIS E DELEGADOS
SBD Goiás
- Realização de reuniões científicas semanais com endocrinologistas da capital
e interior, em conjunto com a SBEM.
- Realização do Congresso Goiano de Endocrinologia em conjunto com a
SBEM local.
- Realização de eventos educativos sobre Diabetes em conjunto com o Serviço
de Endocrinologia do Hospital Geral de Goiânia Dr Alberto Rassi.
- Organização de atividades educativas do Novembro Diabetes Azul, em
parceria com o Hospital Geral de Goiânia e Fundação Banco de Olhos de Goiás,
incluindo entrevistas de membros da diretoria com mídia.

ATIVIDADES DAS REGIONAIS E DELEGADOS

SBD Rio Grande do Norte
- Reuniões científicas na última quinta-feira de cada mês, contando com a
presença de, aproximadamente, 40 endocrinologistas.
- Campanha de Hipertensão (junho).
- Palestra: Quais os reais benefícios da associação entre os inibidores da SGLT2,
inibidores da DPP4 e das Glitazonas? (junho).
- Palestra sobre os highlights do ADA (julho).
- Campanha do Colesterol (agosto).

ATIVIDADES DAS REGIONAIS E DELEGADOS
SBD Minas Gerais
- Projeto idealizado e organizado pela Dra Janice Sepúlveda: Simpósio
Regional de Insulinoterapia para Profissionais do SUS, realizado pelo CRF/MG
em parceria com a Sanofi.
- Projeto da Seção de Programa de Atenção e cuidado com os pés das pessoas
com Diabetes organizado por Dra Regina Calsolari e Dra Júnia Cordeiro.Organização do Novembro Diabetes Azul junto à Prefeitura de BH-MG.
- Palestra sobre Alterações cognitivas do diabetes na terceira idade, que será
proferida pelo Dr Saulo Cavalcanti.
- Organização do evento “Treinamento de monitoração flash”, pela Dra Patrícia
Fulgêncio.

ATIVIDADES DAS REGIONAIS E DELEGADOS
SBD Pernambuco
- Organização da ação de treinamento em Pé Diabético, inicialmente prevista
apenas para os residentes de Endocrinologia de Pernambuco, ampliada para
endocrinologistas e médicos de outras especialidades interessados no tema.
- Programação das atividades do Novembro Diabetes Azul com divulgação de
material educativo e do tema 2018-2019 “Família e Diabetes”, em serviços de
saúde e locais públicos.
- Agendamento de entrevistas em veículos de comunicação locais (rádio/TV),
divulgação do material e tema da campanha em mídias sociais.

ATIVIDADES DAS REGIONAIS E DELEGADOS
SBD Ceará
- Palestra: Uso da testosterona no DM2, realizada no CREMEC (maio).
- Palestra: Diabetes no idoso: visão do geriatra, realizada Faculdade
UniChristus com transmissão para Sobral e Juazeiro (junho).

ATIVIDADES DAS REGIONAIS E DELEGADOS
SBD Santa Catarina
- Educação em Diabetes - Realizados grupos educativos com pacientes
diabéticos no Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, em Joinville).
- Campanha do Novembro Diabetes Azul: Atividades preparatórias para a
Campanha que acontecerá em Joinville em novembro de 2018 – caminhada
do diabetes e mutirão do diabetes, como avaliação de pés e de fundo de olho.
- Reunião dos diretores da SBD Regional SC durante o EndoSul, para
alinhamento sobre o Simpósio Catarinense de Diabetes que acontecerá em 20
de outubro de 2018, em Florianópolis.

ATIVIDADES DAS REGIONAIS E DELEGADOS
SBD Rio Grande do Sul
- Curso de Nutrição em Diabetes. (14 de abril de 2018).
- Corrida para vencer o diabetes do Instituto da Criança com Diabetes (06
maio 2018).
- Simpósio Jorge Gross e Mirela Azevedo (25 e 26 de maio de 2018)
- Organização do XXI Encontro Gaúcho de Diabetes em parceria com a
SBEM-RS (8 e 9 de junho de 2018).
- Curso de Diabetes e Cuidados de Enfermagem, (25 de Agosto).

ATIVIDADES DAS REGIONAIS E DELEGADOS
SBD Paraná
- Curso de Educação em Diabetes para a Atenção Primária de Curitiba em
cooperação com a Secretaria Municipal de Curitiba.
- O curso foi executado em 10 etapas entre Maio e Junho, sendo capacitados
350 médicos e farmacêuticos envolvidos no tratamento de diabetes mellitus
nas 110 Unidades de Saúde da Cidade de Curitiba.

ATIVIDADES DAS REGIONAIS E DELEGADOS
SBD Sergipe
- Realização de eventos da Campanha Novembro Diabetes Azul na capital e
também no interior.

Ativos de Comunicação:

- Interface diária entre os coordenadores do site: Dr Fernando Valente (Área
para Profissionais) e Dr Augusto Pimazoni (Área para Público), Conectando
Pessoas (Agência de Comunicação e Marketing) e a RS Press (Assessoria de
Imprensa), criando meios diretos e assertivos para repasse das informações.

Ativos de Comunicação:
RS Press – Assessoria de Imprensa
- Em dois meses de trabalho junto à SBD, a equipe de atendimento produziu 14
textos para divulgação à imprensa, para consolidar a Sociedade como principal fonte
de informação referente ao diabetes.
- A partir das pautas, foram conquistados espaços importantes em grandes veículos
de todo o País.
- A agência acompanhou o lançamento do Congresso da SBD, do relançamento do
Prêmio SBD de Imprensa pela Presidente, Dra Hermelinda durante o Workshop em
conjunto com a ADJ, em 17 de agosto.

Ativos de Comunicação:
RS Press – Assessoria de Imprensa
- Realizou a cobertura do Congresso Multidisciplinar em Diabetes e gravou vídeo
com a Dra. Hermelinda Pedrosa.
- RS Press construiu o Hotsite do Fórum, atualizando-o constantemente conforme
as demandas.
- Agiu imediatamente para a divulgação da Nota de Repúdio ao vídeo do Canal
Porta dos Fundos, conquistando um espaço expressivo na grande imprensa e
também foi ativa ao corrigir matérias no Correio Braziliense e UOL.

Ativos de Comunicação:
RS Press – Assessoria de Imprensa
- Diariamente, o atendimento da RS Press encaminha à SBD e à Conectando
Pessoas as notícias mais recentes sobre Diabetes – o material serve de apoio para
atualização das redes sociais e site da instituição.
.

Ativos de Comunicação:
Conectando Pessoas – Comunicação e Marketing
→ Site:
●

Área para Profissionais: 58 artigos portal

●

Área para Público : 56 artigos portal público
- 13 podcasts publicados

→ Email Marketing: 23 emm disparados

Ativos de Comunicação:
Conectando Pessoas – Comunicação e Marketing
→ Cobertura do ADA 2018: após cancelamento de suporte financeiro a poucos dias
do Congresso. A Diretoria preferiu investir o valor a ser contratado diretamente pela
SBD (R$ 68.000,00) em ações científicas.
-

Sócios foram estimulados a gravarem vídeos para apresentação no site

-

Redes sociais SBD (Facebook, Instagram, Twitter)

-

Portal (www.diabetes.org.br)

Contamos com você,
associado, para as ações de
EDUCAR. APOIAR.
TRANSFORMAR.

