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A Medicina Veterinária tem avançado de forma crescente em termos de diagnósticos e terapias. Por outro 

lado, observou-se um aumento na expectativa de vida dos pacientes caninos e felinos. Com isso, as doenças 

associadas ao envelhecimento tornaram-se mais presentes na rotina médica do clínico de pequenos animais. Nesse 

cenário, a endocrinologia veterinária adquiriu uma grande importância, chegando a abranger mais de 10% da 
casuística de um centro veterinário. Foi pensando nisso que a ATMV 2016/2 com o auxílio do Professor Dr. Álan 

Pöppl e em parceria com a Associação Brasileira de Endocrinologia Veterinária (ABEV) organizou o I Simpósio 

Internacional de Endocrinologia e Metabologia Veterinária – SIMEV. 

As palestras ocorreram nos dias 3 e 4 de junho de 2016, no auditório da Faculdade de Veterinária da 

UFRGS (FAVET), e foram conduzidas por renomados nomes da endocrinologia nacional e internacional. Os 

profissionais se mostraram propostos a promover a troca de ideias referentes às movas modalidades de tratamentos e 

diagnósticos de endocrinopatias. Isso permitiu que ocorresse um intercâmbio mútuo de informações. Para fortalecer 

o objetivo de comunhão de conhecimento, ao término de cada dia de palestras, o evento contou com “mesas 

redondas” compostas pelos palestrantes. Os ouvintes puderam expor suas dúvidas e questionamentos de forma direta 

e assim agregar suas opiniões à discussão e consolidar seus conhecimentos adquiridos. Outro fator a ser salientado, é 

que tendo em vista que as endocrinopatias na Medicina Veterinária na maioria das vezes podem causar repercussões 

multissistêmicas, especialistas de diversas áreas formaram o corpo acadêmico que integrou o Simpósio: diagnóstico 

por imagem, anestesiologia veterinária e comportamento animal foram algumas delas. 

O auditório permaneceu lotado nos dois dias do evento. Isso mostrou que o I Simpósio Internacional de 

Endocrinologia e Metabologia Veterinária – SIMEV teve um impacto positivo frente à comunidade acadêmica e 

conseguiu compilar conhecimento, interdisciplinaridade e atualidade de uma forma didática e pedagógica para com 

os que lá estavam em busca de conhecimento. 
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