37º Congresso Brasileiro de Reumatologia promove Encontro
Nacional de Pacientes Reumáticos
Evento será totalmente online e gratuito já está com inscrições abertas.
No dia 19 de novembro, às 15 horas, o 37º Congresso Brasileiro de Reumatologia abrirá espaço em sua
programação para o Encontro Nacional de Pacientes Reumáticos. Totalmente online e gratuito, o evento
colocará em debate temas como alterações emocionais e cognitivas em tempos de pandemia, a
telemedicina no cenário das doenças reumáticas, a importância na nutrição em pessoas com doença

autoimunes e a educação em saúde. O encontro é aberto a pacientes, familiares, profissionais de saúde
e o público em geral. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas link
http://www.sbr2020.com.br/encontro.html.
Programação:
Dia 19/11
15h – Abertura
Dra. Wanda Heloisa Ferreira – Coordenadora da Comissão da SBR com Associações de Pacientes
Dr. José Roberto Provenza – Presidente Da Sociedade Brasileira de Reumatologia
Dr. Ricardo Xavier – Presidente da Sociedade Brasileira De Reumatologia (Gestão 2021/2022)
Dr. Rubens Bonfiglioli – Presidente do 37º Congresso Brasileiro De Reumatologia
Dr. Marcelo Pinheiro – Presidente da Sociedade Paulista De Reumatologia
Módulo I :
Moderadora – Dra. Sandra Lucia Euzébio Ribeiro – Ufam
15h20 – Telemedicina no cenário da reumatologia (Dr. Ricardo Xavier – SBR)
15h40- Educação em Saúde (Dra. Wanda Heloisa Ferreira – Instituto Gruparj Petrópolis)
Módulo II
Moderadora – Dra. Viviane Angelina De Souza
16h40 – Nutrição em doenças autoimunes (Dra. Cristiane Souto – FVJ / CE)
17h – Alterações Emocionais e Cognitivas em época de Pandemia (Dra. Geralda do Nascimento Sá)
No dia 20, também às 15h, a programação é dirigida às associações de pacientes.
Mais sobre a SBR – A Sociedade Brasileira de Reumatologia, que completou 70 anos de atividades em
2019, é uma associação civil científica, sem fins lucrativos, que tem por objetivo promover o
desenvolvimento científico e da especialidade no Brasil. Hoje, conta com cerca de 2 mil associados,
distribuídos em 24 sociedades regionais estaduais e mantém assessorias e comissões científicas por
áreas de especialidade, além de representações em associações médico-científicas nacionais e
internacionais e junto ao Ministério da Saúde. A SBR é responsável pela certificação de especialistas em
reumatologia, área médica que engloba quase 120 doenças inflamatórias crônicas. É filiada à AMB –
Associação Médica Brasileira que, em 2018, outorgou à SBR certificado de boas práticas em gestão.
Para mais informações, acesse www.reumatologia.org.br e siga suas ações, iniciativas e novidades pelo
Facebook (@sbreumatologia), Instagram (@sociedadereumatologia) e Twitter (@SBR_Reumato).
Fonte: Assessoria de imprensa.
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