
   

 

Nota de Esclarecimento sobre Sociedades Médicas e Sociedades Empresariais 

Considerando eventual confusão que possa ser causada na identificação e diferenciação entre 

Sociedades Médicas e sociedades de natureza empresarial, travestidas de Sociedades Médicas, a 

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) e a Associação Brasileira para o 

Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (ABESO), vêm, em conjunto,  esclarecer que ao 

contrário das sociedades empresariais, que visam lucro e possuem estrutura societária composta por 

sócios cotistas, a SBEM e a ABESO são sociedades sem fins lucrativos, com Diretorias e demais 

órgãos de representação eleitos por seus associados, sem previsão de qualquer remuneração, e 

com a função precípua de servirem como fontes de informação confiáveis e seguras às sociedades 

médica e civil, em âmbito nacional e internacional. 

A SBEM, fundada em 1950, é reconhecida como associação de especialidade médica 

(Endocrinologia e Metabologia) exclusiva no Brasil, como previsto na resolução n°. 2.149/2016, do 

Conselho Federal de Medicina (CFM), afiliada à Associação Médica Brasileira (AMB) e com Seções 

Regionais espalhadas por todo o território nacional.  

Já a ABESO, fundada em 1986, é uma associação multidisciplinar que reúne profissionais de saúde 

de diversas áreas, dedicados ao estudo e ao tratamento da obesidade, da síndrome metabólica e 

dos transtornos alimentares. Ressalte-se que a ABESO é a única sociedade dedicada à obesidade 

que mantém parceria com a SBEM. 

SBEM e a ABESO trabalham conjuntamente pelo melhor ensino sobre obesidade, difundindo 

informações com as melhores evidências científicas, o que leva a construção de um comportamento 

ético, promovendo o cuidado adequado das pessoas com obesidade. Essa construção é realizada 

através de campanhas e eventos científicos, não havendo, atualmente, nenhum curso de certificação 

em obesidade promovido por qualquer uma delas. 

Por fim, esclarece-se que todos os eventos e campanhas realizados com essa finalidade, assim 

como informações relevantes relacionadas à obesidade, são sempre divulgados nos sites e redes 

sociais das referidas Sociedades. 
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