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Prezados colegas,
A Associação Brasileira de Nutrologia informa que estão abertas as
inscrições para o XIV Curso de Capacitação em Diabetes a ser
realizado em São Paulo.
A programação científica foi cuidadosamente elaborada visando
atualizar, facilitar e colocar os nutrólogos e os clínicos em condições
de medicar e orientar seus pacientes da melhor maneira possível
numa discussão direta de clínico para clínico, com dicas práticas para
o consultório.
Vagas: limitadas, sendo que o preenchimento se dará por ordem de
chegada das inscrições.
Devido à necessidade de gastos antecipados com o curso, não haverá
devolução de valores em caso de cancelamento da inscrição.
Público Alvo: - Médicos
Data/Horário:
28/04/17 – sexta feira das 8:00 às 19:00 h
Local: Hotel Travell Inn R. Borges Lagoa 1179 - Vila Clementino - São
Paulo/SP Tel- (011) 5080-8615 / (11) 5081-8822
Sua inscrição inclui:
- Participação nas atividades teóricas e práticas
- Apostila encadernada com todos os slides do curso e espaço para
anotação
- CD contendo as diretrizes atuais da Sociedade Brasileira de Diabetes
(SBD), Associação Americana de Diabetes (ADA) e Associação
Europeia para o Estudo do Diabetes (EASD), manual oficial de
contagem de carboidratos para profissionais de saúde, manual de
nutrição para o profissional de saúde e para pacientes,
posicionamentos da SBD
- Certificado de Capacitação em Diabetes fornecido pela ABRAN
- Pontuação para o concurso de Título de Especialista em Nutrologia

Investimento:
Pagamento: R$ 2.000,00 (Dois mil reais) até o dia 31/03/17. Após o
dia 31/03/17, R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais).
Depósito bancário: Cheque nominal à “Clínica Prof. Dr. Orsine Valente”
Banco Santander Ag 0212 C/C 13.003036-9
CNPJ 04.622.496/0001-96 S/C LTDA
Enviar o comprovante de depósito junto com a ficha de inscrição
(escaneado) para o e-mail roseane@abran.org.br ou por fax para o
número (17)3524-4929 ou por correio para Associação Brasileira de
Nutrologia (ABRAN), rua Belo Horizonte, 976, bairro Centro, CEP
15801-150, Catanduva - SP. Informações adicionais pelo telefone
(17)3523-9732 com Sra. Roseane.
Inscrições: www.abran.org.br/cursos

Programação do curso:
Todos os Temas Abaixo Serão Abordados Através de Discussão
teórico-pratica de Casos Clínicos com Aplicabilidade no
Consultório Médico:
- Aspectos nutricionais do tratamento do paciente metabólico
- Exercício físico e suplementação no tratamento do diabetes
- Diagnóstico e manuseio do pré-diabetes
- Diagnóstico laboratorial do diabetes

- Diagnóstico laboratorial e manuseio do diabetes gestacional
- Diferenciação entre os tipos de diabetes
- Diabetes no paciente idoso
- Conduta na insuficiência renal do paciente diabético
- Conduta na neuropatia diabética
- Orientações do paciente com retinopatia diabética
- Individualização na escolha do anti-diabético oral no DM2
- Uso apropriado dos análogos de GLP-1 no paciente diabético
- Insulinização do paciente com DM2
- Variabilidade glicêmica e hipoglicemia
- Novas tecnologias de medição da glicemia
- Manuseio de canetas de insulinas e análogos de GLP-1
- Importância do tratamento precoce do DM
- Abordagem das comorbidades do paciente metabólico com
foco na HAS e na dislipidemia
- Metas do tratamento (glicemia de jejum e pós-prandial, HbA1c,
PA, lípides) em diabéticos
- Reposição de testosterona no paciente diabético
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