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1. Ciclo de Debates com Especialistas:
Trata-se de um evento presencial e também com transmissão ao vivo online, via Internet, 

compreendendo pelo menos 3 palestrantes convidados para participar do debate de temas 

relacionados à endocrinologia. Serão 3 eventos distribuídos nos meses de junho, outubro e 

dezembro/2016. Os 2 primeiros eventos serão realizados na sede da ANCLIVEPA/ São Paulo e o 

último no Anfiteatro da FMVZUSP (a confirmar). Este evento é gratuito aos sócios quites da ABEV e 

com taxa diferenciada aos associados das congêneres (ABOV, ABRAVEQ, ABROVET, AMVECOM, 

AMVEJUR, ANCLIVEPA, AVEPA, SADEVE, SBCV, SBDV, SLDV, SPMV). O público alvo é na sua maioria de 

profissionais graduados e pós graduados com interesse em Endocrinologia, mas também aqueles 

com interesse em Clinica Médica e Dermatologia. Por ser um evento com transmissão online, 

esperamos atingir um grande público de diferentes estados.

1.1.) 23 de junho de 2016

1.2.) 06 de outubro de 2016

1.3.) 01 de dezembro de 2016

Debatedores: Viviani De Marco “Abordagem inicial da Alopecia X x Patogênese”;

Rita Carmona “Visão do Dermatologista: Como eu trato?”

Márcia Jericó “Minha experiência com o trilostano”

Alexandre Bastos “Microagulhamento, o que é isso?”

Apresentação de 04 casos clínicos

Debatedores: Ricardo Duarte

Flavia Tavares

Fabrício Lorenzini

Denise Simões

Após esse evento, ocorrerá nossa confraternização de encerramento, onde será oferecido um coquetel à todos 

os participantes e as empresas patrocinadoras da ABEV no ano de 2016.

Debatedores: Ronaldo Lucas “Dermatite atópica e otites crônicas”

Simone Gonçalves “Anemia hemolítica autoimune e TIM”

TEMA: Tratamento da ALOPECIA X: Qual a nossa experiência?

Horário: 19h às 22h

TEMA: Lições de humildade: onde foi que eu errei?

Horário: 19h às 22h

TEMA: E quando o paciente endocrinopata precisa de corticoide? Existe terapia alternativa?

Horário: 19h às 22h



2. I Simpósio Multidisciplinar da ABEV:

Trata-se de um evento presencial, onde se espera um público maior, incluindo profissionais, 

graduandos e pós-graduandos. O público alvo é aquele com especial interesse em Endocrinologia, 

mas também com interesse geral em Clínica médica, Cirurgia, Anestesiologia, Nefrologia, Nutrição 

clínica, Patologia, entre outras.

Hiperadrenocorticismo em destaque

07 de agosto de 2016 (Domingo)

Local: Hotel Nóbile Suítes Congonhas - São Paulo - SP

Horário: 8h30 às 18h

 

ДЙЇ �Ї ЕЙ КГЗ ͵  Ѝ͵ ЖГЈ КЇ ͵ ИКГ 

΄ �̈́ϋ - 9:00h Entrega de material e abertura 

9:00 - 9:30h 
Testes hormonais para a 

investigação do HAC: o que o 
Consenso diz? 

Prof Dr Alán Pöppl                          
(UFRGS, ABEV) 

9:30 - 10:00h 
Interpretação e terapia da 
Proteinúria e ITU do cão 
hiperadrenocorticoideo 

Profa Dra Márcia Mery                     
(FMVZ/USP) 

10:00 - 10:30h 
Hipercoagulabilidade associada à 

Síndrome de Cushing 

Profa Dra Regina Takahira             
(UNESP)  

Palestrante à confirmar 

20 minutos  Pergunta aos palestrantes 

10:50 - 11:20h COFFEE BREAK 

11:20 - 12:00h 
Manejo Nutricional do HAC e de 

suas comorbidades 
Prof. Dr Márcio Brunetto               

(FMVZ/USP) 

12:00 - 12:40h 
Terapia do HAC: trilostano x 

mitotano 

MV MSc Vanessa Uemura 

(endócrino autônoma) 

20 minutos  Pergunta aos palestrantes e Sorteio de brindes 

13:00 - 14:00h  Intervalo para almoço  

14:00 - 14:40h 
Complicações dermatológicas do 

hiperadrenocorticismo 
Prof Dr Paulo S Salzo                    

(Metodista, Pet Care) 

14:40 - 15:20h 
Abordagem inicial dos tumores 

adrenais 
Profa Dra Viviani de Marco                
(UNISA, Naya Especialidades, ABEV) 

20 minutos  Pergunta aos palestrantes  

15:40 - 16:00h COFFEE BREAK 

16:00 - 16:40h Adrenalectomia Dr. Rodrigo Ubukata                             
(PROVET) 

16:40 - 17:20h 
Cuidados anestésicos e pós 

operatórios das adrenalectomias 
Profa Dra Marcia Kavhegian                                                                                                                                                                                                                                           

(UNICSUL, ALL CARE, PROVET) 

20 minutos  Pergunta aos palestrantes, Sorteio de brindes e encerramento 



3. I Curso de Extensão da ABEV: “Meeting the Professor’’

Evento programado para ser realizado em abril de 2017 em local a ser definido. Trata-se de um 

evento pioneiro voltado para os tutores de cães diabéticos, que assistirão uma breve explicação 

sobre a doença Diabetes mellitus. Os palestrantes farão suas explanações com linguagem 

acessível ao grande público e depois todos participarão de uma mesa redonda, onde os tutores 

poderão esclarecer diversas dúvidas sobre o tratamento de seus animais. Médicos veterinários e 

graduandos também poderão participar.

Tire suas dúvidas de Diabetes mellitus em cães e gatos

Maio / 2017

Local: A definir

Horário: 9h às 12h

Encerramento: Coffee break

Tema: Diabetes mellitus em cães e gatos

Palestrantes: Denise Simões e Alán Poppl

Público Alvo: Tutores de cães e gatos diabéticos, mas também médicos veterinários e graduandos.

4. III Congresso Internacional da ABEV (CIABEV)

Terceira edição do Congresso Internacional da Associação Brasileira de Endocrinologia 

Veterinária, que será realizado de 13 a 15 de novembro de 2017 em nova cidade, esta vez no Guarujá, 

litoral paulista, no Casa Grande Hotel Resort & Spa. Receberemos palestrantes nacionais e 

internacionais, todos referências em suas áreas de pesquisa e atuação.

13 a 15 de Novembro de 2017

Local: Casa Grande Hotel Resort & Spa

Palestrantes: Nacionais e Internacionais

Público Alvo: Médicos veterinários e graduandos.
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