Congresso Brasileiro de Atualização em Endocrinologia e Metabologia - CBAEM
21 a 24 de agosto de 2019 - CentroSul - Florianópolis/SC
PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA
21 de agosto - quarta-feira

13:30-15:30

Mesa-redonda: Atualidades e
particularidades no câncer de tireoide

Mesa-redonda: Muito além das calorias:
nós realmente compreendemos a
obesidade?

Mesa-redonda: Dosagens hormonais em
Mesa-redonda: Osteoporose em situações
checkups: alguém pediu e sobrou pra mim! especiais

* Classificação de Bethesda e correlação
cito-histológica nos nódulos de tireoide

* Tecido adiposo marrom

* Quando valorizar (e quando não dar bola)
* Diabetes mellitus
para um valor alto de prolactina

* Conduta no nódulo indeterminado de
tireoide
* Abordagem nos subtipos agressivos de
câncer de tireoide

* Peptídeos gastrointestinais
* Microbiota

15:30-16:00

16:00-17:30

* Falso-positivos e falso-negativos nas
dosagens de cortisol
* Armadilhas nas dosagens de cálcio,
vitamina D e PTH
INTERVALO
Simpósio: TSH sérico: normal para uns,
anormal para outros

* Câncer de mama e de próstata
Simpósio: Encontraram um nódulo em
mim, e agora?

Mesa-redonda CTEEE

Simpósio: Essa droga é boa, mas...

* Termogênicos: queimando gordura ou
dinheiro e saúde?

* Incretínicos

* Na gestante

* Hipófise

* DHEA: existe indicação?

* Inibidores de SGLT-2

* No período neonatal

* Adrenal

* No idoso

* Tireoide

* Reposição de cálcio e risco cardiovascular * Sibutramina
*Esteroides anabolizantes, GH e similares
em fitness e risco cardiovascular
17:45-19:30

* Cirurgia bariátrica

ABERTURA OFICIAL

22 de agosto - quinta-feira
08:00-08:50

09:00-10:00

ENCONTROS COM O ESPECIALISTA

ENCONTRO COM O EDITOR

* Tecnologia em diabetes

Como publicar um artigo

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL
ENCONTRO COM O PRECEPTOR
A residência de Endocrinologia no Brasil

* Hipertireoidismo clínico e subclínico
* Casos difíceis de dislipidemia
* Anticoncepcionais hormonais na prática
endócrina: qual, quando, como e porquê?
* Copeptina e diabetes insipidus

10:00-10:30
Simpósio: Novidades na abordagem das
complicações crônicas do diabetes
* Retinopatia e edema macular
10:30-12:00
* Doença renal
* Neuropatias
12:15-13:15
13:30-14:30

Debate: Sugar vs Fat: tem mocinho nesse
duelo?

14:30-15:30

O Ano em: Dislipidemia

15:30-16:00
Highlights of Hot Topics: Situações
especiais na abordagem do diabetes
* Crescimento e puberdade

INTERVALO/PÔSTER
Simpósio: Esteroides demais, esteroides de Simpósio: Disruptores endócrinos na
menos
prática clínica
* Infertilidade e hipogonadismo masculino
* Impacto na tireoide
após uso de anabolizante
* Tratamento do hipogonadismo hipo e
hipergonadotrófico feminino: alguma
* Eixo Reprodutivo
diferença?
* Hirsutismo e virilização na pós* Drogas e produtos obesogênicos
menopausa
SIMPÓSIO PATROCINADO
Debate: Microcarcinoma de tireoide:
operar sempre ou não?

Debate: Ações não ósseas da vitamina D:
mito ou verdade?

O Ano em: Ecos do ENDO 2019 New
Diretrizes: Hipoparatireoidismo
Orleans
INTERVALO/PÔSTER
Highlights of Hot Topics: Distrofias e
Highlights of Hot Topics: Tumores
dislipidemias
hipofisários: problemas após a "cura"
* Revisitando a Síndrome de Berardinelli* Acromegalia
Seip

* Anticoncepção

* Hipercolesterolemia familiar: o que há de
* Doença de Cushing
novo?

* Síndrome dos ovários policísticos

* Estatinas: quais e quando?

* Prolactinoma

* Disfunção erétil

* Intolerancia a estatinas: como manejar?

* Adenoma não-funcionante

* Climatério

* Omega 3 e novas evidências: sucesso
absoluto ou fracasso completo?

* Craniofaringeoma

16:00-17:30

Simpósio: Tumores adrenais: como
investigar?
* Câncer adrenal
* Hiperaldosteronismo primário
* Feocromocitoma
Debate: Tratamento medicamentoso de
adenomas hipofisários não funcionantes:
sim ou não?
Diretrizes: Abordagem das diferenças do
desenvolvimento sexual
Highlights of Hot Topics: Tudo sobre
adrenais (e um pouco mais...)
* Síndrome poliglandular autoimune tipo I
* Triagem neonatal para forma não-clássica
da hiperplasia adrenal congênita
* Hiperplasia adrenal macronodular
primária
*Formas raras de hiperplasia adrenal
congênita
*Tumores adrenais e síndrome de LiFraumeni

23 de agosto - sexta-feira
08:00-08:50

09:00-10:00

10:00-10:30

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL
ENCONTRO COM O ESPECIALISTA
ENCONTRO COM O GESTOR
ENCONTRO COM AS LIGAS
* Hypoglycemia Assessment Tool Study:
Ética na Endocrinologia: como a SBEM vem
Ligas acadêmicas
manejando a hipoglicemia no paciente com
atuando nesta área?
diabetes
* Das diretrizes para o mundo real:
abordagem da síndrome dos ovários
policísticos
* Hipercortisolismo subclínico
* Revendo as indicações de GH na criança
com baixa estatura
* Oftalmopatia de Graves
INTERVALO/PÔSTER
Simpósio: Fiz a bariátrica, e agora?

10:30-12:00

12:15-13:15

Simpósio: Hipotireoidismo: não tão fácil
quanto parece

* O que fazer quando o paciente não perde
* As múltiplas facetas do eixo
* Armadilhas diagnósticas
ou volta a ganhar peso
somatotrófico: lições de Itabaianinha
* Cirurgia metabólica no diabetes: onde
* Quando a causa do problema não é a
* Abordagem da alta estatura
estamos e para onde vamos?
tireoide
* Existe lugar para tratamentos não
* Peculiaridades na abordagem do
* Comparando as técnicas cirúrgicas
convencionais?
gigantismo hipofisário
SIMPÓSIO PATROCINADO
Mesa-redonda: Doutor, eu tenho diabetes? Mesa-redonda: Quando o ovário falha

13:30-15:30

15:30-16:00

Simpósio: Crescendo demais, crescendo de
menos

Simpósio: Aprimorando o seguimento da
Hiperplasia Adrenal congênita (HAC)
* Diagnóstico laboratorial e molecular
* Risco cardiovascular
* Deficiência de 17-hidroxilase: uma doença
subdiagnosticada?

Mesa-redonda: Prós e contras do
Mesa-redonda: Saúde na incongruência de
tratamento farmacológico dos adenomas
gênero
hipofisários

* Diabetes após diabetes na gestação: como
* Contracepção na perimenopausa
* Infância e adolescência
fazer o screening?
* Terapia hormonal na mulher após os 60
* Quantos tipos de diabetes existem?
* Saúde óssea
anos
* Brazilian Monogenic Diabetes Study
* Terapia não hormonal na menopausa
* Doença cardiovascular
Group (BRASMOD)
INTERVALO/PÔSTER
Simpósio: Preocupações adicionais no
Simpósio: Sem pé nem cabeça: o problema Simpósio: Hormônios atrasados, hormônios
paciente com diabetes e síndrome
é no pescoço
adiantados
metabólica

* Acromegalia
* Doença de Cushing
* Prolactinomas

Simpósio: Deixando o osso menos duro de
roer!

*Alterações neuro-psiquiátricas

* Disfunções tireoidianas associadas a
amiodarona

* Quando usar inibidores de aromatase em
* Ensine-me a solicitar marcadores ósseos
meninos com baixa estatura

*Sarcopenia

* Hiperparatireoidismo normocalcêmico

* Investigando e tratando a criança com
puberdade precoce

*NASH

* Seguimento do paciente com carcinoma
medular de tireoide

* Diagnosticando e tratando a menina com * Responda-me quem realmente precisa de
síndrome de Turner
reposição de cálcio e vitamina D

16:00-17:30
* Explique-me a importância da sarcopenia
nas doenças ósteo-metabólicas

24 de agosto - sábado
Simpósio: Particularidades na
Simpósio: Preparando a mulher para
terapia da obesidade e suas
gestar
morbidades
08:30-10:00

* Diabetes mellitus
* Tireoidopatia
* Prolactinoma

* Tratar apneia do sono: faz
diferença?
* Reposição de testosterona: existe
indicação?
* Função cognitiva

10:00-10:30

10:30-12:30

12:40-13:00

Mesa-redonda: Erros e acertos no
Mesa-redonda: Pré-diabetes já não é
tratamento medicamentoso da
diabetes?
Obesidade
* Diferenças entre GJA e ITG
* Terapia combinada
* Qual o melhor tratamento?
* Medicações off-label
Descontruindo o pré-diabetes
* Há evidências de que tratar reduz
* Novidades no horizonte
complicações?

Simpósio: Doutor, tem algo errado
com meus hormônios! O
endocrinologista frente aos mitos
midiáticos

Simpósio: Densitometria óssea na
prática clínica

Simpósio: Particularidades da
criança com tumor endócrino
agressivo ou maligno

* Cortisol e fadiga adrenal

* Na infância e adolescência

* Adrenal

* Testosterona e disfunção sexual em
* No paciente com fratura
mulheres
* Para avaliação da composição
* Anabolizantes e vigorexia
corporal
INTERVALO

x

ENCERRAMENTO/PRÊMIOS

x

* Tireoide
* Craniofaringeoma

x

