Gestão 2018-2019
EDUCAR. APOIAR. TRANSFORMAR
Atividades 1º Quadrimestre 2019
(Janeiro a Abril)

Eventos
Parcerias
Campanhas
Pesquisa
Comunicação

Nacionais:
III Simpósio Internacional de Tecnologias em Diabetes (SITEC)
- Organizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), o Simpósio Internacional de Tecnologias
em Diabetes (SITEC) foi realizado entre 25 e 27 de abril no Hotel Pullman Vila Olímpia, em São
Paulo. Reunindo renomados palestrantes nacionais e internacionais, o evento promoveu a
discussão sobre a importância da tecnologia como aliada no tratamento do paciente com
diabetes e contou com mais de 600 participantes.
A comissão cientíﬁca do evento foi formada pelos médicos André Vianna, Denise Franco, Luiz
Eduardo Calliari, Márcio Krakauer, Mauro Scharf, Mônica Gabbay e como presidente, o Dr. Walter
Minicucci. Além das novas terapias em estudo, bombas de insulina, atualizações em
monitoramento, terapia celular, novidades em sensores de glicose e hipoglicemia, tecnologias e
aplicativos, mídias sociais e uso de softwares também foram temas abordados durante as aulas.

Nacionais:
III Simpósio Internacional de Tecnologias em Diabetes (SITEC)
- 2a Reunião Presencial no dia 25 de abril, marcada propositadamente para ocorrer na época do
SITEC, que contou com toda a Diretoria.
- Durante o SITEC, a SBD lançou o livro “Mapeamento Político da Saúde no Brasil com Foco em
Diabetes e Doenças Cardiovasculares”. O livro é um guia de Advocacy que busca identiﬁcar a
dinâmica do Sistema Único de Saúde, o que é decidido assim como quais os canais de
participação e interlocução com o poder público (Executivo, Legislativo, Judiciário e o sistema de
justiça, em geral), além de contribuir para o acesso dos cidadãos e cidadãs a informações e
processos políticos. O intuito é identiﬁcar as estruturas de poder, o lugar dos tomadores de
decisões e sua dinâmica de atuação, visando a incidência política por parte da sociedade civil. A
publicação também é de interesse de outros atores sociais, como os proﬁssionais de saúde.

Nacionais:

Incorporação de Insulinas Análogas de Longa Ação
- Encaminhado documento assinado pela SBD, SBEM – Depto de Diabetes, FENAD e ADJ para a
CONITEC, em Jan/2019, reaﬁrmando a necessidade de incorporar as insulinas para uso por pessoas
com DM1 no SUS.

Nacionais:
Estatuto da Sociedade Brasileira de Diabetes
- Nova versão do Estatuto da SBD, contendo as modiﬁcações aprovadas durante a Assembleia
Geral Extraordinária, realizada em 01 de novembro de 2018 durante a inauguração oﬁcial do 1º
Fórum de Atualização e Inovação em Diabetes da SBD, bem como a ata de aprovação da
constituição da Regional SBD-RN, estão agora registradas em cartório. Essa versão deve ser
atualizada em todas as Regionais da SBD.
https://www.diabetes.org.br/publico/images/pdf/estatuto_sbd_2019.pdf

Nacionais:

SBD e SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações)
- Elaboração do Guia de Imunizações para lançamento na “XX Jornada de Imunizações”, de 26 a
29 de setembro de 2019, no Rio de Janeiro. Ampliar Vacinações para as pessoas com Diabetes faz
parte da Plataforma da Gestão 2018-2019 e ação com a SBIm será crucial para alcançar esta meta
– em ﬁnalização.

Nacionais:

SBD e CFF (Conselho Federal de Farmácia)
- Reunião da Diretoria do CFF, no dia 24 de abril, em Brasília, com a apresentação dos dados do
Rastreamento do Novembro Diabetes Azul. O projeto foi uma parceria com a SBD, que
supervisionou o projeto com a colaboração da Presidente, Dra Hermelinda Pedrosa, além das
Dras. Karla Melo, 1a Secretária e membro do Departamento de Epidemiologia, Farmacoeconomia
e Saúde Pública; e Dra. Janice Reis, Vice-Presidente e membro do Departamento de Educação da
SBD. A pesquisa é considerada a maior do Brasil e apontou que 1 em cada 5 pessoas tem risco de
diabetes em nosso país.
http://www.cff.org.br/noticia.php?id=5268&titulo=Rastreamento+feito+pelo+CFF+constata%3A+u
m+em+cada+5+brasileiros+pode+ter+diabetes

Nacionais:
Livro: Diabetes Tipo 1 no Brasil
- Encontra-se em andamento a 1ª edição do livro da SBD: Diabetes Tipo 1 no Brasil cujos autores
são: Dras. Marília de Brito Gomes, Hermelinda Pedrosa e Dr. Carlos Antonio Negrato. A editoração
será feita pela Clannad e o lançamento ocorrerá durante o XXII Congresso da SBD, entre 16 e 18 de
outubro de 2019, em Natal-RN.

Nacionais:
Fórum de Atualização e Inovação em Diabetes
- Conforme a decisão da Assembleia Geral Extraordinária de 1o de Novembro de 2018, foi disposto
no site da SBD entre os dias 30 de Novembro de 2018 a 2 de Fevereiro de 2019 o edital para a
escolha da sede da segunda edição do novo evento oﬁcial da Sociedade, o Fórum de Atualização
e Inovação em Diabetes da SBD, inaugurado oﬁcialmente em Brasília entre os dias 1-3 de
Novembro de 2018.
Três cidades se candidataram: Curitiba, Fortaleza e São Paulo. Curitiba retirou a candidatura em
25 de Fevereiro, por ter pretensões de sediar o Congresso da SBD em futuro próximo. Em 20/03, a
gerência da SBD solicitou às cidades candidatas proposta orçamentária; previsão de resultado
ﬁnanceiro; potencial de participantes; estimativas de quantidade de espaços que comportem o
total de participantes; organização e logística da Comissão Executiva Local.

Nacionais:
Fórum de Atualização e Inovação em Diabetes
A vencedora da eleição, coordenada pela Presidente da SBD e Presidente Eleito, Dr Domingos
Malerbi, entre os membros das diretorias correspondentes, foi a cidade de São Paulo que sediará
o 2o Fórum de Atualização e Inovação em Diabetes da SBD em 2020, a ser conduzido pela
Diretoria Nacional que designará a Comissão Organizadora para atuar em conjunto, pois SP não
dispõe de Regional da SBD.
A Diretoria atual acatou, ainda, proposta surgida em reunião por Skype no dia 16/04, de que o 3º
Fórum fosse acolhido pela cidade de Fortaleza, em 2022, para facilitar o planejamento dessas
duas novas edições, até a escolha ser transferida para votação durante a Assembleia Geral
Ordinária. A proposta foi aprovada pelo Presidente Eleito, em nome da futura Diretoria, durante
reunião por vídeo WhatsApp em 17/04.

Nacionais:
Fórum de Atualização e Inovação em Diabetes
Dessa forma, a sede do 4o Fórum será escolhida por votação durante a Assembleia Geral
Ordinária, que ocorrerá no XXIII Congresso da SBD em 2021. Acrescento também que todas as
resoluções entre ambos os Presidentes contaram com a presença do Staff Administrativo da
Sociedade

Nacionais:
Coluna Verdadeiro e Falso
- Criada para divulgar esclarecimento de notícias sem embasamento técnico-cientíﬁco, foi
lançada pela atual Gestão em 2 de abril de 2019, com a participação dos Ativos de Comunicação
da SBD: RS Press e Conectando Pessoas, departamentos, médicos e público leigo. Em quatro
semanas tivemos 2.834 acessos.

Internacionais:

SBD e Sociedade Portuguesa Diabetologia (SPD)
- Entre 8 e 10 de março, a SBD, representada por sua presidente Dra. Hermelinda Pedrosa,
vice-presidente Dr. João Nunes Salles e pelo presidente do XXII Congresso da SBD, Dr. Tadeu Alencar
Fonseca, esteve presente no 15º Congresso Português de Diabetes, realizado em Vilamoura, Portugal.
A participação da SBD foi importante para levar ao exterior a realidade do cenário brasileiro diante da
assistência ao paciente com diabetes e apresentar o importante trabalho realizado pelo BRANSPEDI
– Grupo Brasileiro de Neuropatias e Pé Diabético, vinculado ao Departamento homônimo, da SBD,
pela Presidente da SBD.

Internacionais:

SBD e Sociedade Portuguesa Diabetologia (SPD)
- Dr. Tadeu Alencar apresentou dados da situação do diabetes no Brasil, desde o impacto
epidemiológico e a posição de 4º lugar no ranking dos países com maior população com a doença
no mundo (atrás apenas de China, Índia e Estados Unidos), à condição de controle e uso de insulina,
que conﬁgura um cenário desigual: pessoas em classes socioeconômicas têm pior controle (HbA1c
elevadas) e usam insulinas regular e NPH, por exemplo. Dr João Raposo apresentou dados de
Portugal e ressaltou avanços com o alinhamento às Diretrizes da EASD.
Coube aos Drs. João Salles e Silva Nunes discorrer sobre o processo de elaboração das Diretrizes
Luso-Brasileiras, a partir de conversas entre o Dr. Salles e Rui Duarte no Congresso da ADA em 2018,
seguindo-se a reunião no EASD em Berlim, coordenada pela SBD e com a participação, também,
das sociedades de endocrinologia dos dois países (SBEM e SPEDM).

Internacionais:
SBD e Sociedade Portuguesa Diabetologia (SPD)
As recomendações luso-brasileiras para o tratamento de hiperglicemia entre pessoas com diabetes
tipo 2 representa um aﬁnamento inicial entre Brasil e Portugal que, em um segundo momento,
pretende também aproximar outros países de língua portuguesa.
- Com recepção calorosa e harmônica, a participação dos membros da diretoria da SBD foi
importante para uma troca de experiências e vivências na área. A Dra. Hermelinda Pedrosa, com aval
da Diretoria da Gestão 2018-2019, garantiu a continuidade e reciprocidade dessa participação no XXII
Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes, que será realizado entre 16 e 18 de outubro em Natal
– RN, quando o trabalho, coordenado pelo Dr Marcello Bertoluci, será apresentado.

Internacionais:

SBD e WDF (World Diabetes Foundation)
- Assinado o contrato do Projeto Comprehensive Care in the Control of Hypertension and Diabetes
Mellitus to Reduce Maternal Mortality in Maranhão que será patrocinado pela World Diabetes
Foundation e em parceria da SBD com a SES-MA. O objetivo é desenvolver e implantar linhas de
cuidado em Diabetes, Diabetes Gestacional e Hipertensão. Caberá à SBD a gestão de fundos e a
coordenação dos trabalhos técnicos envolverá a Delegada do Maranhão, Dra. Fernanda Thomé, a
Dra. Janice Reis, pelo Departamento de Educação da SBD e a Secretaria Administrativa da SBD.

Internacionais:

D-Foot International
- Aguardando a aprovação de mais dois representantes nacionais no D-Foot, além dos
representantes atuais (Dra. Ana Cristina Ravazzani e do Dr. Luiz Clemente Rolim): 1- Prof. Alexandre
Leme Godoy-Santos (SP) 2- Enfa. Maria Lucoveis (SP).

Internacionais:

Diabetic Hypoglycaemia Project: recognising the under-recognised
- Convite feito à Presidente Dra. Hermelinda Pedrosa, para participar do Projeto Global de
Hipoglicemia, com reunião no Congresso da ADA em San Francisco. O Dr. Simon Heller é um dos
integrantes do Projeto Global e também consultor do Board de Hipoglicemia da SBD.

Internacionais:
SBD e EASD (European Association for the Study of Diabetes):
collaboration with international and national initiatives on
postgraduate
- EASD estabeleceu com a Diretoria da atual Gestão, atividades do Programa de Atividades em
pós-graduação, que ocorrerão durante o XXII Congresso da SBD em Natal. A parceria foi acertada
entre a Presidente da SBD, Dra. Hermelinda Pedrosa e a Vice-Presidente do EASD, Dra. Chantal
Mathieu (Bélgica) e foram ajustadas à grade cientíﬁca pelo Presidente do Congresso da SBD, Dr.
Tadeu Alencar, que contarão com cinco palestrantes internacionais colaborando em simpósios,
painéis de discussão e outras atividades: Dr. Pratik Choudhary (UK), Dr. Chantal Mathieu (Bélgica), Dr.
Rayaz Malik (UK/Qatar), Dr. Peter Gaede (DK) e Dr. Miles Fisher (UK).

Atividades dos Departamentos:
Complicações Crônicas (Retinopatia):

- Finalização da coleta dos dados de mais de 700 pacientes e início da análise dos resultados do
Estudo Nacional de Retinopatia no Diabetes Tipo 1.
- Encontra-se em andamento o Projeto Eyer, em parceria com a Phelcom (Startup que une
tecnologia e saúde) e a Bayer. O Eyer é o primeiro dispositivo da empresa e visa auxiliar no combate à
deﬁciência visual grave e perda total da visão com alcance mundial, propiciando diagnóstico
precoce (avaliação de retinopatia diabética pelo celular sem a necessidade de dilatação pupilar) e
auxiliando o encaminhamento para o tratamento correto.

Atividades dos Departamentos:
Complicações Crônicas (Neuropatias e Pé Diabético):
- Reunião presencial em 07/02, em Bio-Manguinhos/Fiocruz-RJ, com a Dra. Maria de Lourdes de
Sousa Maia - Coordenadora da Assessoria Clínica de Bio-Manguinhos/Fiocruz-RJ e da Dra
Hermelinda Pedrosa – Pesquisadora Principal e Presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes no
Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, para avaliar a execução e estratégias para melhorar a
inclusão dos participantes de pesquisa no estudo clínico de “Avaliação da Eﬁcácia e Segurança do
fator de Crescimento Epidérmico Recombinante (FCEhr) Intralesional em Participantes com Úlcera
de Pé Diabético no Brasil”;
- Através da Presidente da SBD estabeleceu-se com a Dra. Lurdinha Maia, Chefe de Pesquisa Clínica
da Bio-Manguinhos/Fiocruz e à frente do Estudo Heberprot que a SBD apoia por ter vários centros
envolvendo membros do Depto de Neuropatias e Pé Diabético, alinhamento para suporte às edições
de workshops do Step by Step (SbS) nas cidades onde o estudo ocorre;

Atividades dos Departamentos:
Complicações Crônicas (Neuropatias e Pé Diabético):
- Participação da Dra. Lucianne Tannus, representando a SBD como membro do BRANSPEDI, em
reunião com a Farmanguinhos/Fiocruz – RJ, em 12/02, para discussão de potencial projeto com o
Nervecheck (ferramenta para diagnóstico de neuropatia diabética);
- Realização do Step by Step, em Brasília, no dia 12/04 com o apoio da Fiocruz-DF, da SBD
Regional-DF e da SES-DF. O workshop contou com 86 proﬁssionais de saúde da rede do DF,
totalizando 118 pessoas dentre participantes, patrocinadores, diretoria e palestrantes;
- Programação das próximas edições do Step by Step: Recife em 10/5; São Paulo (Pré Congresso da
ANAD) em 25/07; Campinas em 23/08; Fortaleza em 30/08;
- Revisão ﬁnal do “Neuropatia Diabética: Posicionamento da Associação Americana de Diabetes”,
coordenado pela Dra. Hermelinda Pedrosa e membros do BRANSPEDI – Grupo Brasileiro de
Neuropatias e Pé Diabético.

Atividades dos Departamentos:
Complicações Crônicas (Doença Renal do Diabetes):
- Início da atualização do guideline de Doença Renal Crônica, que será realizado em conjunto pelas
Sociedades SBD, SBEM e SBN.

Atividades dos Departamentos:
Complicações Agudas (Hipoglicemia e Hiperglicemia Intra Hospitalar):
- Aprovação do Protocolo de Controle Glicêmico pelas Gerências;
- Elaboração de resumos do protocolo para divulgação;
- Treinamentos para equipes de Coordenação de Enfermagem, Coordenações médicas, Médicos do
Corpo Clínico e Farmacêuticas;
- Início do protocolo previsto para 15/05/19.

Atividades dos Departamentos:
Complicações Crônicas (Doença Renal do Diabetes):
- Aprovação do Protocolo de Controle Glicêmico pelas Gerências;
- Elaboração de resumos do protocolo para divulgação;
- Treinamentos para equipes de Coordenação de Enfermagem, Coordenações médicas, Médicos do
Corpo Clínico e Farmacêuticas;
- Início do protocolo previsto para 15/05/19.

Atividades dos Departamentos:
Atividade Física:
- Aprovado pela Diretoria a alteração do nome do Departamento “Diabetes e Atividade Física” para
“Diabetes, Exercício e Esporte”;
- Integração de novos associados no Departamento, coordenado pelo Dr. Clayton Luiz Dornelles
Macedo e composto pelos Drs. Rodrigo Nunes Lamounier, Roberto Luís Zagury. Drs. Wellington
Santana da Silva Junior (MA) e Andrea Messias Britto Fioretti (SP) passam a fazer parte;
- Participação das Dras. Hermelinda Pedrosa e Denise Franco,Dr. Marcio Krakauer, Nutricionista
Maristela Strufaldi e do Young Leader da SBD junto à IDF, Bruno Helman, palestrando no Simpósio
Nacional de Endocrinologia do Exercício e do Esporte (SIEEX), coordenado pelos Drs. Clayton Macedo
e Rodrigo Moreira, a CTEEE e a Clannad. A SBD atuou como parceira e amplo apoio ao evento;

Atividades dos Departamentos:
Atividade Física:
- Projeto #BombaTôFora: programa educacional de prevenção ao uso de esteroides anabolizantes e
similares. Esse projeto propõe-se também a desenvolver centros de assistência interdisciplinar a
usuários de EAS no Brasil. Os dois primeiros ambulatórios serão na Medicina Esportiva da
Universidade Federal de São Paulo e no CeClin - Medicina do Esporte da Universidade de Caxias do
Sul;
- Projeto Prêmio Atleta SBD: – em andamento. O projeto objetiva: 1) promover a prática regular de
atividade física como instrumento de promoção da saúde e prevenção e tratamento do diabetes; 2)
estimular talentos para o esporte, independente da modalidade esportiva, entre pessoas com
diabetes praticantes de atividade física; e 3) utilizar a participação de pessoas com diabetes em
competições de diferentes modalidades esportivas como uma bandeira de motivação e exemplo
para a educação em diabetes.

Atividades dos Departamentos:
Atividade Física:
- Criação do novo Hotsite do Departamento abordando artigos cientíﬁcos (coord. Andrea Fioretti)
e vídeos de atletas com DM (coord. Wellington Santana)
https://www.diabetes.org.br/publico/departamento-de-atividade-ﬁsica
- Elaboração de Posicionamento de Diabetes e Exercício conjuntamente com as Sociedades
Brasileira de Cardiologia, de Medicina Esportiva, SBEM e proposta de fazer também com a
Cardiologia e Endocrinologia/DM de Portugal – em andamento;
- Programação com base no SIEEX, no 10º Painel de Educação em Brasília-DF, em agosto/19;
- Programação de atividades no XXII Congresso da SBD.

Atividades dos Departamentos:
Nutrição:
- Nota de posicionamento em defesa do Consea – Conselho Nacional de Segurança alimentar e
nutricional;
- Escala de temas e autores do Hotsite de Nutrição para primeiro semestre;
- Entrevista sobre Volta às aulas e diabetes;
- Ajustes junto a equipe multidisciplinar e comissão do Congresso SBD 2019 para os temas
cientíﬁcos propostos da nutrição e palestrantes dentro da grade do Congresso;
- Orientação e testes junto à agência Conectando Pessoaspara atualização de aplicativo de
contagem de carboidratos da SBD;
- Posicionamento SBD de Conversão de proteínas e gorduras para bolus prandial – envio para
avaliação da diretoria e Departamentos DM1 e educação;

Atividades dos Departamentos:
Nutrição:
- Participação na autoria do Capítulo de Tratamento não medicamentoso do Livro DM1 no Brasil;
- Participação na Coluna Mito ou Verdade da SBD;
- Participação no SITEC – Simpósio de Tecnologias em Diabetes em São Paulo;
- Distribuição de temas para o Departamento de Nutrição para atualização das Diretrizes SBD
2019-2020;
- Texto publicado sobre Lanches saudáveis e volta às aulas;
- Texto publicado sobre Carnaval e Diabetes;
- Texto publicado sobre Páscoa e Diabetes;
- Participação em entrevista sobre Páscoa e Diabetes (Jovem Pan);
- Suporte a perguntas de internautas sobre Nutrição e Diabetes;
- Produção do artigo cientíﬁco comentado: “Carbohydrate quality and human health: a series of
systematic reviews and meta-analyses”.

Atividades dos Departamentos:
Enfermagem:
- Organização dos três Simpósios de Enfermagem que acontecerão em São Paulo, Manaus e
Florianópolis no próximo quadrimestre;
- Elaboração de documento com recomendações para aquisição de seringa de insulina para uso
domiciliar e proﬁssional (em processo de ﬁnalização);
- Elaboração de artigos/podcasts para a página de enfermagem dentro do site da SBD;
- Colaboração na construção da grade do Congresso da SBD 2019.

Atividades dos Departamentos:
DM1:
- Trabalho no Consenso em Seta de Tendência para sugestão de dose de análogo de insulina
bolus após as refeições. O Consenso foi apresentado pela Dra. Melanie Rodacki (RJ), membro do
Departamento de DM1, durante o SITEC e seguirá para a segunda fase do projeto que é estudar o
Consenso no aplicativo GLIC, em 3 grupos de pacientes com DM1;
- Envio de Ofício sobre Campanha Nacional de Vacinação à Coordenadora Carla Magda Allan
Santos Domingues, do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis (DEVIT) Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI) - Ministério da Saúde Secretaria de Vigilância Sanitária. O objetivo é viabilizar a implementação da vacina quadrivalente
de Inﬂuenza para a população de crianças com DM1.

Atividades dos Departamentos:
Epidemiologia, Economia & Saúde Pública:
- Iniciativa da Dra. Bianca Pititto para elaboração de coletânea de dados epidemiológicos e
socioeconômicos de Diabetes no Brasil, para disponibilizar no site e a todos os sócios, visando divulgar
os números da doença no país;

Obesidade:
- Participação da Dra. Sylka Rodovalho no evento realizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia
Bariátrica e Metabólica (SBCBM) debatendo sobre “Novas perspectivas no tratamento farmacológico
do DMT2”;
- Convite à Dra. Sylka Rodovalho, feito pelo Dr. Paulo Bittencourt, para palestrar sobre “Tratamento do
DMT2 na DHGNA” e discutir casos clínicos, durante o Congresso Brasileiro de Hepatologia, em 2/10/19;
- Gravação com a Dra. Sylka Rodovalho no Barilive da SBCBM, em 21/03 sobre “A Obesidade e o
Diabetes Tipo 2”.

Atividades dos Departamentos:
Obesidade:
- Participação da Dra. Sylka Rodovalho no evento realizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia
Bariátrica e Metabólica (SBCBM) debatendo sobre “Novas perspectivas no tratamento farmacológico
do DMT2”;
- Convite à Dra. Sylka Rodovalho, feito pelo Dr. Paulo Bittencourt, para palestrar sobre “Tratamento do
DMT2 na DHGNA” e discutir casos clínicos, durante o Congresso Brasileiro de Hepatologia, em 2/10/19;
- Gravação com a Dra. Sylka Rodovalho no Barilive da SBCBM, em 21/03 sobre “A Obesidade e o
Diabetes Tipo 2”.

Atividades dos Departamentos:
Aspectos Psicossociais e Transtornos Alimentares do Diabetes:
- Em andamento, para posterior intervenção, o projeto do rastreio dos aspectos psicossociais dos
pacientes com DM1, realizado no Ambulatório de Diabetes Tipo 1 da Santa Casa BH. (Psi Sonia
Maulais);
- Criação de Grupo de Psicólogos no intuito de localizar e interagir com os psicólogos que atuam
em equipes interdisciplinares em Centros brasileiros que trabalham com pessoas com diabetes;
- XIV Congresso de Transtornos Alimentares do Capítulo Hispano Latino Americano (Academy for
Eating Disorders), cujo tema central será: "Transtornos Alimentares e sua Interface com os
Distúrbios Endócrinos e Metabólicos". O Congresso ocorrerá no Rio de Janeiro de 5 a 7 de
setembro em 2019 e conta com apoio da SBD.

Atividades dos Departamentos:
Educação:
- Continuidade de contatos com Associações e Regionais da SBD para apoio à Implantação dos
Centros de Referências em Diabetes nas Escolas;
- Atualizações na coluna de Educação no site da SBD;
- Adaptações e ajustes dos Simpósios Multiproﬁssionais na grade do Congresso da SBD de Natal;
- Realização da 2ª Edição do Curso de Imersão em DM1 no Acampamento de Férias para Crianças
e Jovens com Diabetes, a ser realizado no período de 28/01 a 03/02/2019;
- Reuniões de Avaliação das edições dos Cursos de Qualiﬁcação de proﬁssionais de saúde em
Educação em Diabetes ocorridas em 2018 e da 2ª edição do Curso de Imersão em DM1, do Projeto
Educando Educadores – ADJ/SBD/IDF-SACA;
- Elaboração e divulgação do relatório de resultados da 2ª edição do Curso de Imersão em DM1;
- Planejamento de Assembleias de diferentes proﬁssionais durante o Congresso da SBD em
Natal;

Atividades dos Departamentos:
Educação:
- Acompanhamento e apoio a grupos de whatsapp de psicólogos envolvidos em programas de
Educação em Diabetes;
- Fortalecimento do grupo, com novos membros, de representantes das Regionais da SBD com
início de levantamentos e planejamento de diferentes ações para implantação de Centros de
Referência em Diabetes nas Escolas;
- Planejamento e adequações para as edições 36 e 37 do Curso de Qualiﬁcação de Proﬁssionais
de Saúde em Educação em Diabetes: ﬁrmadas parcerias com locais de realização bem como de
apoios para a realização das mesmas;
- Divulgação e abertura de inscrições para as edições de 2019 do Curso de Qualiﬁcação de
proﬁssionais de saúde em educação em diabetes: 37ª edição de 26 a 29/06/19 – Centro
Universitário São Camilo - São Paulo – SP e 38ª edição de 04 a 08/11/19 - Secretaria de Estado da
Saúde de Goiás – Goiânia

Atividades dos Departamentos:
Cardiovasculares:
- Participação do Dr. Roberto Betti em reunião ﬁnal dos resultados da Campanha “Para
Sobre(Viver) – Ajude a proteger o coração de pessoas idosas com diabetes”, uma parceria SBD e
Aliança Boehringer Ingelheim e Lilly;
- Coordenação do Dr. Marcelo Bertolucci da Diretriz Luso-Brasileiras para o tratamento do
Diabetes tipo 2 cujo objetivo é analisar as evidências disponíveis e se posicionar em relação ao
uso de antidiabéticos em pacientes com Diabetes tipo 2. Os resultados deverão ser apresentados
no XXII Congresso da SBD, em Natal;
- Participação do Dr. Roberto Betti no Congresso American College of Cardiology's (ACC) em
gravação do ACC 2019 Roundtable debatendo sobre como beneﬁciar o tratamento do paciente
com DM2 desde o início, com um cuidado abrangente que inclui o enfoque
cárdio-renal-metabólico. A transmissão no site da SBD ocorreu ao vivo em 19/03 direto de New
Orleans, Estados Unidos, com suporta da AstraZeneca;

Atividades dos Departamentos:
Cardiovasculares:
- Participação da Presidente Dra. Hermelinda Pedrosa, Dra. Rosangela Réa, e dos Drs. Ruy Lyra,
Representante Internacional da SBD, e do Presidente Eleito, Dr. Domingos Malerbi, no
'Cardiology, Diabetes & Nephrology at the Limits, em Londres/Inglaterra de 7 a 11 de abril de 2019.
A Presidente da SBD convidou a Dra. Katherine Tuttle, responsável pelo Posicionamento de DRD
(Doença Renal do Diabetes) da ADA, para escrever para a atualização do Posicionamento de DRD
da SBD e SBEM.

Atividades dos Departamentos:
Campanhas:
- Reuniões com o Departamento de Campanhas e Diretoria da SBD para programação da
Campanha do Novembro Diabetes Azul 2019 cujo mote será mantido “Família e Diabetes” e neste
ano a SBD focará no papel da família na Prevenção, Diagnóstico e Tratamento das Complicações
Crônicas: Retinopatia, Neuropatia e Doença Renal.
As direções acordadas foram:
●
Visibilidade: Cada Regional fará as ações de acordo com sua disponibilidade, aptidão e
realidade local. A SBD Nacional aportará R$ 6.000,00 para cada Regional SBD;
participações em programas de Rádio e Televisão, matérias em veículos de comunicação
na rede social e jornais de grande alcance.
●
Político-Parlamentar: Sessão Solene no Senado, com a Pacto Assessoria Parlamentar.
●
Ações com a Comunidade - Tema “Família, Diabetes e Complicações”: caminhada, pedal,
tours pelas cidades, iluminação em azul, atividades educativas.

Atividades dos Departamentos:
Inovação e Tecnologia:
- Grupo BRASTEC em ﬁnalização do Posicionamento para Indicação de Uso de Sistema de
Infusão Contínua de Insulina (SICI, bombas de insulina);
- Elaboração de Programa de Educação e Capacitação para Indicação e Uso de SICI – em
andamento.

Grupos de Trabalho:
BRASTEC - Grupo Brasileiro de Tecnologias
Coordenadores: Ana Claudia Ramalho, Denise Mendonça, Edson
Perrotti, Janice Sepúlveda Reis, Karla Melo, Marcia Puñales +
Coordenação do SITEC
- Ocorreu em 08/02 reunião na sede da SBD com a participação das Dras. Hermelinda Pedrosa, e
de membros da Diretoria: Drs. João Salles, Janice Reis (Vice-Presidentes), Coordenadora de
Departamentos Dra. Denise Franco, Dra. Ana Claudia Ramalho, Coordenadora do BRASTEC, além
de Dra. Mônica Gabbay (Depto de DM1/SITEC), Marcio Krakauer (Depto de Campanhas/SITEC),
André Vianna e Mauro Scharf (SITEC) e participantes da Indústria Farmacêutica Roche e
Medtronic, a ﬁm de discutir a situação atual da rotina de instalação de SICI pelas “Educadoras”
dessas indústrias;

Grupos de Trabalho:
BRASTEC - Grupo Brasileiro de Tecnologias
Coordenadores: Ana Claudia Ramalho, Denise Mendonça, Edson
Perrotti, Janice Sepúlveda Reis, Karla Melo, Marcia Puñales +
Coordenação do SITEC
- Na ocasião, a empresa Medtronic esclareceu que uso de teste drive não se conﬁgurava em ação
rentável enquanto a Roche aﬁrmou não fazê-lo gratuitamente. Ambas não manifestaram
intenção de dar continuidade.
- Após discussão de vários pontos além da pauta inicial, acordou-se pela: 1) Elaboração de
Posicionamento Oﬁcial da SBD: Terapia com Sistema de Infusão Contínua de Insulina - SICI
(“bomba de insulina”), coordenado pela Dra Ana Claudia Ramalho com a colaboração dos sócios
das SBD membros do BRASTEC e SITEC e outros que detêm a expertise no Brasil - objetivo do
material é ser uma ferramenta prática para servir de base à elaboração de protocolos regionais e
ou ajustes àqueles já existentes; 2) Elaboração de Projeto de Educação – com apoio das empresas.
Em relação ao teste drive, diante da inexistência de indicação formal em guidelines, a SBD
acolheu a posição de não recomendar a realização formalmente.

Grupos de Trabalho:
BRANSPEDI: Grupo Brasileiro de Neuropatias e Pé Diabético
Coordenadores: Ana Cristina Ravazzani de Almeida, Luiz Clemente
Rolim, Hermelinda Pedrosa + Departamento de Neuropatias e Pé
Diabético
- Revisão ﬁnal pelos grupos de Neuropatias do Posicionamento SBD e ADA – Diabetic
Neuropathy;
- Participação da Dra. Lucianne Tannus, representando a SBD como membro do BRANSPEDI, em
reunião com a Fiocruz – RJ, em 12/02;
- O primeiro simpósio com participação da SBD durante o 15º Congresso da Sociedade
Portuguesa de Diabetologia (SPD) foi a respeito de Neuropatias Diabéticas. Sob o tema
“Prevalência da neuropatia periférica no diabetes”, a Dra. Hermelinda Pedrosa apresentou dados
de estudos multicêntricos (BRAZDIAB, BRAZUPA e DM2-Prevalência de Pacientes dentro do Alvo
de Guidelines), de Custos com Pé Diabético (texto em parceria com a Dra Luciana Bahia) e
destacou questões como a descontinuação do Projeto Salvando o Pé Diabético.

Grupos de Trabalho:
BRANSPEDI: Grupo Brasileiro de Neuropatias e Pé Diabético
Coordenadores: Ana Cristina Ravazzani de Almeida, Luiz Clemente
Rolim, Hermelinda Pedrosa + Departamento de Neuropatias e Pé
Diabético
Apesar do êxito e impacto na comunidade internacional com a criação de 60 ambulatórios de pé
diabético, o Projeto foi descontinuado gradualmente a partir de 2004 por não receber o apoio do
Ministério da Saúde, não tendo sido transformado em nenhuma política formal de saúde em
relação à complicação. O BRANSPEDI, cujo nome inicial era BRASPEDI (Grupo Brasileiro de Pé
Diabético) é multidisciplinar e foi criado durante o curso Train the Foot Trainers sob a
coordenação da IDF (International Diabetes Federation) e apoio da SBD e SES-DF realizado em
Brasília em dezembro de 2012. O Grupo segue os objetivos originais do “Projeto Salvando o Pé
Diabético”, que inspirou a ação internacional do Programa
(SbS, Passo a Passo) para a região SACA da IDF e apoio do International Working Group on the
Diabetic Foot 2012.

Grupos de Trabalho:
BRANSPEDI: Grupo Brasileiro de Neuropatias e Pé Diabético
Coordenadores: Ana Cristina Ravazzani de Almeida, Luiz Clemente
Rolim, Hermelinda Pedrosa + Departamento de Neuropatias e Pé
Diabético
O SbS é um resgate do “Salvando o Pé Diabético” com foco na prevenção por meio da
capacitação de proﬁssionais com o objetivo de evitar úlceras e amputações nas pessoas com
diabetes. Dentre as ações do BRANSPEDI, destaca-se o treinamento de quase mil proﬁssionais de
saúde entre 2013 e 2018.
Um dos objetivos da apresentação foi mostrar que, infelizmente, há um problema de
descontinuidade de programas no Brasil, como em outros países da América Latina, por conta da
dependência de políticas governamentais não conﬁguradas como política de estado. A SBD,
apesar de inﬂuenciar e lutar constantemente para que seja implementada uma linha de cuidado
tanto na atenção básica, como também na atenção de média e alta complexidade, constata a
onda oscilatória e dependente dos governos para colocarem em pauta essas questões.

Grupos de Trabalho:

BRASEdu - Grupo Brasileiro de Educação em Diabetes
Coordenadora: Dra. Janice Sepulveda
- Projeto BRASEdu: (vide informações na Regional Paraná)
1) Cadastramento e Divulgação dos Programas de Educação em Diabetes no Paraná;
2) Caracterização da proposta de educação existente;
3) Certiﬁcação de Programas de Educação em Diabetes pela SBD. Apoio na implementação,
capacitação e avaliação dos serviços.

SBD e ADVOCACY - ADJ e FENAD

BRASEdu - Grupo Brasileiro de Educação em Diabetes
Coordenadora: Dra. Janice Sepulveda
- Participação da Dra. Nely Calegaro representando a SBD, e Dra Eliziane Leite, Diretora da SBD
DF, em reunião com o Secretário Denizar Vianna Araújo- Secretário de Ciência, Tecnologia e
Insumos e Estratégicos (SCTIEs) com o intuito de estreitar a relação da SBD e Ministério da Saúde
– 23 de janeiro em Brasília-DF;
- Posicionamento da SBD referente à Resolução nº 2.227/18, do Conselho Federal de Medicina
(CFM), que regulamenta telemedicina no país, encaminhado aos presidentes da ADJ Diabetes
Brasil, Sr. Gilberto Casanova e Dr. Fadlo Fraige da ANAD/FENAD;
- Elaboração de Posicionamento sobre a Campanha de Vacinação para DM1: Inﬂuenza e
encaminhado à Coordenadora Carla Magda Allan Santos Domingues do Departamento de
Vigilância das Doenças Transmissíveis (DEVIT) - Coordenação Geral do Programa Nacional de
Imunizações (CGPNI) - Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância Sanitária;

SBD e ADVOCACY - ADJ e FENAD

BRASEdu - Grupo Brasileiro de Educação em Diabetes
Coordenadora: Dra. Janice Sepulveda
- Reunião das Dras. Hermelinda Pedrosa e Karla Melo com o Secretário Denizar Vianna AraújoSecretário de Ciência, Tecnologia e Insumos e Estratégicos (SCTIEs), em 28 de fevereiro, em
Brasília. Na ocasião, a Presidente enfatizou a necessidade de incorporar as insulinas análogas de
ação prolongada no SUS, e que após esse passo, a retomada da discussão da incorporação de
SICI, com ênfase da indicação para crianças abaixo de seis anos de idade e critérios para outras
indicações clínicas.

Pacto Consultoria
Representação no evento de celebração de 20 anos da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), no dia 29 de fevereiro;
●
Representação na reunião plenária da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias
no Sistema Único de Saúde (CONITEC):
07 de fevereiro, que apreciou os análogos de insulina de ação longa para Diabetes mellitus
tipo 1 (DM1), os análogos de insulina de ação longa para Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e os
antiangiogênicos bevacizumabe e ranibizumabe para o tratamento do edema macular
diabético.
13 de março, quando foram apresentadas informações adicionais sobre a incorporação das
insulinas análogas de longa ação para DM1 e a compra das canetas para administração de
insulinas humanas.
●
Preparação da Sessão Solene em Homenagem ao Novembro Diabetes Azul de 2019, a ser
realizada no Senado Federal desta vez.
●
Monitoramento das proposituras de interesse:
PROJETO DE LEI Nº 9.937/2018, do Sen. Ronaldo Caiado (DEM/GO)
PROJETO DE LEI Nº 9.966/2018, do Sen. Ronaldo Caiado (DEM/GO)
PROJETO DE LEI Nº 6.754/2013, do Dep. Raimundo de Matos (PSDB/CE)
●

Pacto Consultoria
●

●
●

●
●
●

●

Monitoramento na ANVISA para o desenvolvimento de uma tecnologia que permita a
realização de testes de análise ﬁscal de desempenho nos glicosímetros no mercado brasileiro.
O prazo protocolar para a apresentação do plano de trabalho expira na primeira quinzena de
maio, segundo a própria agência. Em breve teremos uma data da apresentação do projeto.
Reunião com o deputado Alexandre Padilha (PT/SP) para ﬁrmar parceria em relação à defesa
da causa do diabetes no âmbito parlamentar.
Reunião com a deputada Flávia Morais (PDT/GO) para conﬁrmar sua intenção de ser a
próxima Presidente da Frente Parlamentar Mista pela Causa do Diabetes e conﬁrmar a
indicação da vice-presidente da Frente, a deputada Marina Santos (Solidariedade/PI).
Reunião com o senador Kajuru (PSB/GO) para tratar do então PLC 133/17.
Reunião com a deputada Carmen Zanotto (Solidariedade/SC) para tratar do PL 6754/13.
Articulação de reunião com o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, com a presença das
parlamentares aliadas Flávia Morais e Carmen Zanotto, para tratar do PL 6754/13 e obter o
compromisso do ministério de regulamentar o exame de glicemia com base em um estudo
técnico-cientíﬁco da SBD.
Aprovação o de Requerimento de Audiência Pública na Comissão de Seguridade Social da
Câmara dos Deputados para debater o atual panorama do diabetes.

Ativos de Comunicação | RSPress Assessoria de Imprensa
Textos Trabalhados:
- Insulinização nas férias
- Lista de prioridades em saúde da OMS
- Volta às aulas: como cuidar do diabetes no
ambiente escolar
- Ovo faz bem ou mal para o diabetes?
- Beba com moderação: pessoas com
diabetes precisam de atenção especial na
hora da folia
- Diabetes em mulheres
- Diabetes Innovation Challenge
- Insulinas análogas no SUS
- Diabetes e Páscoa
- SITEC: Insulina Inalável

Métricas da Assessoria de Imprensa:
- 10 Releases e Avisos de Pauta
- 2 Coberturas
- 16 Entrevistas
- 313 Publicações

Ativos de Comunicação | Conectando Pessoas Marketing Digital
Site:
●
Visualizações de Página: 1.102.197
●
Usuários:
552.611
Principais origens de tráfego:
●
Google: 491.160
●
Direto: 46.595
●
Bing: 4.179
●
Facebook:

7.424

Disparos de E-mail Marketing: 16 peças

Instagram:
●
Curtidas: 26.202
●
Comentários: 495
●
Alcance: 26.697
●
Publicações: 78
Facebook:
●
Visualizações da página: 1.017.181
●
Visualizações de posts: 1.005.826
●
Total de curtidas: 151.680
●
Novas curtidas: 2.093

Farma TV - Academia de Diabetes Digital
- Gravação em 26/03 do Projeto de Educação Continuada (EaD): “DM2 no Brasil (epidemiologia e
custos)”. A bancada foi dividida entre a Dra. Luciana Bahia, falando sobre “Quantos são? Como
estão? Onde estão? e o Dr. Marcos Tambascia, falando sobre “Inércia Terapêutica no DM2 –
Barreiras”.
- Transmissão ao vivo no site da SBD da gravação do Dr. Roberto Betti no Congresso American
College of Cardiology's (ACC) – ACC 2019 Roundtable, debatendo sobre como beneﬁciar o
tratamento do paciente com DM2 desde o início, com um cuidado abrangente que inclui o
enfoque cárdio-renal-metabólico - em 19/03, de New Orleans/Estados Unidos – apoio
AstraZeneca.

DIRETRIZES, CONSENSOS E POSICIONAMENTO OFICIAIS SBD
Campanhas:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Diretrizes 2019-2020 (lançamento no Congresso da SBD) – em andamento.
Atualização do Posicionamento “Conduta Terapêutica no Diabetes Tipo 2: Algoritmo SBD
2019” – em andamento.
Posicionamento de Sistema de Infusão Contínua de Insulina - SICI (bomba de insulina) Coord. Dra Ana Claudia Ramalho – em andamento.
Consenso em Setas de Tendência – Ana Claudia Ramalho, Karla Melo, Levimar Araújo, Melanie
Rodacki, Rodrigo Lamounier, Coordenação do SITEC – em andamento.
Posicionamento de Vacinação - Coord. Hermelinda Pedrosa, Isabella Ballalai, Augusto
Pimazoni – em andamento.
Posicionamento em Doença Renal do Diabetes – Coord. Luiz Canani e João Roberto Sá – em
andamento.
Posicionamento Diabetes e Idoso – em andamento.
Posicionamento SBD e ADA - Neuropatias – Coord. Dra. Hermelinda Pedrosa e Departamento
de Neuropatias e Pé Diabético - em andamento.
Posicionamento de Diabetes e Exercício – Coord. Departamento de Diabetes, Exercício e
Esporte

ATIVIDADES DAS REGIONAIS E DELEGADOS
SBD Distrito Federal
- A SBD-DF com o apoio da SBD Nacional e parceria com a Secretaria de Saúde do DF realizou com
sucesso a 2ª Edição do Step by Step – Workshop em Neuropatias e Pé Diabético, no dia 12/04 no
auditório da Fiocruz Brasília.

ATIVIDADES DAS REGIONAIS E DELEGADOS
SBD Rio Grande do Norte
- Em 1º de fevereiro, ocorreu em Natal uma reunião para discussão da organização e programação
cientíﬁca do XXII Congresso de Diabetes da SBD. Participaram a Presidente da SBD: Dra.
Hermelinda Pedrosa; o Presidente do Congresso: Dr. Tadeu Alencar; Membros da Comissão
Executiva Nacional: Drs. Adriana Forti, Gustavo Caldas, Karla Melo e Maria Lúcia Nobrega; Membros
da Comissão Local: André Sousa, Larissa Pimentel, Vinicius Lira e Lucia Helena N. Lima, além das
empresas envolvidas: Grow Up, Grupo Green e outros prestadores de serviços.

ATIVIDADES DAS REGIONAIS E DELEGADOS
SBD Rio de Janeiro
- Realização do Grupo de Estudo Multidisciplinar em Diabetes (GEMD) no Hospital Pró-Cardíaco, em
13/04, com o tema Insuﬁciência Cardíaca e Diabetes. Os palestrantes foram os Drs. Melanie Rodacki
(Endocrinologista) e Ricardo Mourilhe (cardiologista) e os moderadores foram os Drs. Rosane Kupfer
e Daniel Kendler (endocrinologistas) e Marcelo Assad e Marcelo Montera (cardiologistas).

ATIVIDADES DAS REGIONAIS E DELEGADOS
SBD Rio Grande do Sul
- Realizadas reuniões de planejamento no dia 11/02 e 15/04 para deﬁnições de ações para o ano de
2019;
- Participação na Corrida do Instituto da Criança com Diabetes (ICD), com medidas de glicemia
capilar e cálculo de IMC;
- Cursos oferecidos na sede da SBD: Exercício e Diabetes em 6 de julho, Sistema de Infusão Contínua
de Insulina em 05 de outubro e Inteligência Artiﬁcial (a deﬁnir a data).

ATIVIDADES DAS REGIONAIS E DELEGADOS
SBD Sergipe
- Reorganização do quadro de associados e resolução de pendências burocráticas.

SBD Pernambuco
- Organização para a realização do Step by Step em Recife coordenado pela Dra. Geisa Macedo, em
10 de maio.

SBD Paraná
- Projeto BRASEdu
1) Cadastramento e Divulgação dos Programas de Educação em Diabetes no Paraná:
• Finalizada a prospecção e divulgação dos serviços atuantes em Curitiba, no que diz respeito aos
serviços universitários (Unidade de Endocrinopediatria/UEP da Universidade Federal do Paraná
UFPR e Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná FEMPAR), além da ONG (Associação
Paranaense Diabético Juvenil/APAD).

ATIVIDADES DAS REGIONAIS E DELEGADOS
SBD Paraná
A Prefeitura Municipal de Curitiba está completando a estrutura do programa “Escute o seu
Coração”, com pontos ainda por deﬁnir quanto a Educação em Diabetes. O Centro de Diabetes
Curitiba / CDC Hospital Nossa Senhora das Graças já se havia cadastrado anteriormente.
• Realizada parcialmente a prospecção dos serviços atuantes no interior do estado. Finalizada no
que diz respeito a detecção de cidades com consórcios atuantes (22) no projeto MACC de atenção
primária e centros de especialidades (Divisão de Risco Cardiovascular da Secretaria SESA PR) e
ONGs (Associação Diabéticos de Foz do Iguaçu/ ADIFI). Prospecção parcial quanto aos Centros
Educativos Universitários (Londrina, Maringá) e outras unidades SUS.
2) Caracterização da proposta de educação existente:
• Foi criado um questionário para preenchimento pelos serviços, proporcionando uniformidade das
informações iniciais/básicas desempenhadas. O modelo tem sido utilizado localmente e aprovado
pela BRASedu para uso nacional.

ATIVIDADES DAS REGIONAIS E DELEGADOS
SBD Paraná
3) Certiﬁcação de Programas de Educação em Diabetes pela SBD. Apoio na implementação,
capacitação e avaliação dos serviços:
• Contribuição para o Congresso da SBD (Natal-RN 2019) em um espaço para discussão desse tema
entre os grupos interessados, coordenado pela equipe do BRASEdu.
• Apresentamos à coordenação um questionário padronizado, sugerindo utilização em uma
segunda etapa de avaliação dos serviços existentes (em estudo).
4) Proposta de apoio para implementação dos CRDEs/Modelo para apoio ao diabetes nas escolas –
Santa Casa de Belo Horizonte:
• Em conversações com a Unidade de Endocrinopediatria da Universidade Federal do Paraná / UEP,
avaliando a possibilidade de implementar o projeto.

ATIVIDADES DAS REGIONAIS E DELEGADOS
SBD Paraná
5) Deﬁnição de critérios para titulação de educador em diabetes no Brasil:
• Foi constituída uma força tarefa (Denise Kaplan - PR, Graça Camara - SP e Cláudia Pieper - RJ) com
o objetivo de pesquisar critérios nacionais e internacionais para a formação de cursos de Educação
em Diabetes e a certiﬁcação de proﬁssionais no Brasil. Iniciada a etapa de pesquisa.

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

