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Mais um! – este será o 12º Simpósio de Síndrome Metabólica do HC!
O Simpósio de Síndrome Metabólica do HC é um evento muito prestigiado que se tornou tradição de excelência na área de conhecimento
cientifico sobre obesidade, diabetes, lípides, doenças cardiovasculares, aspectos nutricionais, etc. Por 10 anos a organização foi partilhada pelo
saudoso Prof. Alfredo Halpern e desde o ano passado conta com o apoio da Dra. Cintia Cercato.
Neste ano a programação inicia com aspectos ainda um pouco negligenciados em eventos deste porte, mas muito importantes: uma avaliação
dos hábitos de vida e de alimentação das crianças da região metropolitana de São Paulo e o valor da suplementação de vitaminas. A seguir,
ainda na parte da manhã, como vocês podem perceber pelo programa, serão discutidos tratamentos para diabetes tipo 2. Depois do almoço no
Salão Nobre, duas mesas sobre obesidade: uma sobre o tratamento farmacológico atual e uma sobre perspectivas terapêuticas futuras, um
assunto muito importante, uma vez que nos últimos dias de dezembro de 2016 a lorcaserina foi aprovada pela Anvisa!
Quem já está afeito às características do Simpósio (e contamos com um público fiel cada vez mais numeroso) perceberá pelos temas e
palestrantes que será, enfim, e como sempre, um ótimo evento!
Guarde já a data: 18 de março de 2017.

Exclusivo
para
médicos e
nutricionistas

Em tempo: O Simpósio continua gratuito.
Os Organizadores

VAGAS LIMITADAS
Inscreva-se com um dos representantes das empresas patrocinadoras abaixo ou através do site

www.sindromemetabolicahc.com.br

Programa Científico
07h30-08h00

Retirada de pastas e crachás (Salão Nobre)

08h00

Mesa 1 – Hábitos de vida na infância e suplementação
de nutrientes
Coordenação: Maria Edna de Melo/HC-FMUSP e
Dulce Pereira de Brito/HC-FMUSP

08h00-08h30
08h30-08h50

Introdução
Como está a saúde nutricional das crianças na cidade de São
Paulo? – Nutr. Clarissa Fujiwara/HC-FMUSP
Ações metabólicas da vitamina D – Como prescrever? –
Bruno Ferraz/HC-FMUSP
Reposição de vitaminas e minerais – Quando usar? –
Dênis Pajecki/HC-FMUSP

08h50-09h10
09h10-09h30
09h30-10h00

Discussão

10h00-10h30

Intervalo para café e visita aos estandes (Salão Nobre)

10h30

Mesa 2 – Tratamento farmacológico atual do
diabetes tipo 2
Coordenação: Maria Lúcia Bueno Garcia/HC-FMUSP e
Simão Lottenberg/HC-FMUSP

10h30-10h50

O papel das sulfas no tratamento do diabetes tipo 2 à luz das
evidências – Em que momento usar? Simão Lottenberg
Lições dos ensaios clínicos de segurança cardiovascular com
inibidores de DPP-4 – Elisabeth Rossi da Silva
Agonistas de GLP-1 de longa ação disponíveis:
semelhanças e diferenças – Bruno Halpern/HC-FMUSP
Análogos de insulina de longa duração no tratamento do
diabetes tipo 2 – Marcia Nery/HC-FMUSP

10h50-11h10
11h10-11h30
11h30-11h50
11h50-12h20
12h20-13h30

13h30

Mesa 3 – Tratamento atual da obesidade
Coordenação: Mario Kehdi Carra/HC-FMUSP e
Lucas T. Moura/HC-FMUSP

13h30-13h50

Sibutramina e orlistate: quando usar? –
Cintia Cercato/HC-FMUSP
Liraglutida: experiência prática no tratamento da
obesidade – Maria Edna de Melo/HC-FMUSP
Prescrição off-label da obesidade: o que dizem
as diretrizes – Marcio Mancini/HC-FMUSP

13h50-14h10
14h10-14h30

14h30-15h00

Discussão

15h00-15h30

Intervalo para café e visita aos estandes
(Salão Nobre)

15h30

Mesa 4 – Perspectivas em obesidade
Coordenação: Maria Edna de Melo/HC-FMUSP
e Dênis Pajecki/FMUSP

15h30-15h50

Para breve: lorcaserina –
Cintia Cercato/HC-FMUSP
Para mais longo prazo: associação de
bupropiona e naltrexona –
Bruno Halpern/HC-FMUSP
Cirurgia metabólica: prós e contras
Marcio Mancini/HC-FMUSP

15h50-16h10

16h10-16h30

16h30-17h00

Discussão

17h00

Encerramento – Marcio Mancini e
Cintia Cercato

Discussão
Intervalo para almoço e visita aos estandes (Salão Nobre)
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