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Endocrinologia Pediátrica Realiza
Seu V Simpósio em Agosto, no Rio

� Esta inovação é a melhor surpresa do evento. Ou-
tra boa notícia é o local do Encontro: o Hotel Porto-
bello, na Costa Verde do Estado do Rio, repleto de 
atrações. Saiba tudo que é preciso para fazer sua re-
serva, nas páginas 4 e 5. As vagas são limitadas.

Inscrições Gratuitas no
XXXI Encontro do IEDE

Página 6

Inscrições Gratuitas no
XXXI Encontro do IEDE
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MAIO 2002
Endo Norte e Nordeste – Das Bases à 
Clínica / Curso de Atualização em Doenças 
Osteometabólicas / I Encontro B aiano de 
Endocrinologia para Pacientes 
Data: 15 a 17 
Local: Carlton Bahia Hotel 
Informações: Interlink Consultoria e Eventos: Rua 
Teixeira Leal, 107/A - Graça - Salvador  BA, 
cep: 40.150 - 050, tel: (71) 336-5644, fax: (71) 
336-5633, site: www.interlinkeventos.com.br , e-
mail: itl@interlinkeventos.com.br 

1º Curso Avançado de Tratamento de 
Obesidade 
Data: 17 e 18 
Local: Hotel Glória - Rio de Janeiro 
Informações: Prix Eventos - Tel: (51) 3249 – 6164; 
e-mail: curso.obesidade@prixeventos.com.br  

X Encontro Brasileiro de Tireóide 
Data: 30/05 a 02/06 
Local: Ribeirão Preto - SP 
Informações: Oxford Assessoria em Eventos - tel: 
(16) 627 - 6326; 
e-mail: lpratali@oxfordeventos.com.br 

JUNHO 2002
American Diabetes Association - 62nd Annual 
Scientific Sessions 
Data: 14 a 18 
Local: Moscone Center - São Francisco, Califórnia 
Informações: e-mail: ada@wjade.com, 
site: www.diabetes.org

ENDO Recife 2002
Data: 27 a 29
Local: Summerville Beach Resort - Porto de Gali-
nhas, PE
Informações:  Assessor Assessoria e Marketing - Av. 
Visc. de Suassuna, 140 - Recife - PE   Tel.: (81) 
3423-1300, e-mail: latache@assessor.com.br 

AGOSTO 2002
V SIMEP – Simpósio de Endocrinologia 
Pediátrica do Rio de Janeiro   
Data: 16 e 17  

Local: Colégio Brasileiro de Cirurgiões - Rio de Ja-
neiro  
Informações: SOPERJ - (21) 2531-3313

9º Congresso Internacional de Obesidade
Data: 24 a 29
Local: Hotel Transamérica, São Paulo, SP
Informações: Cerne Consultoria de Eventos,  Av. 
Brigadeiro Faria Lima, 1685 - conjunto 1 Brasil, 
CEP 01452 - 001, São Paulo, SP, tel: (11) 3812-4845, 
fax: (11) 3813-9353 
e-mail: cerne@uol.com.br, site: www.9ico.com 

Simpósio Satélite - 9th ICO : Obesidade, 
Hormônios e Síndrome Metabólica 
Data: 30 e 31 
Local: Hotel Glória - Rio de Janeiro 
Informações: : JZ Congressos - Rua Conde de Irajá, 
260 / 2º andar - CEP: 22271 - 020  Rio de Janeiro - 
RJ. Tel.: (21) 2286-2846, fax: (21) 2537-9134; 
e-mail: obesity@jz.com.br, site: www.jz.com.br

SETEMBRO 2002
25º Congresso Brasileiro de Endocrinologia e 
Metabologia 

Data: 21 a 25  
Local: Hotel Blue Tree Park , Brasília, DF 
Informações: : JZ Congressos - Rua Conde de Irajá, 
260 / 2º andar - CEP: 22271 - 020  Rio de Janeiro - 
RJ. Tel.: (21) 2286-2846, Fax: (21) 2537-9134, site: 
www.jz.com.br

DEZEMBRO 2002
VII Congresso Brasileiro de Nutrologia e 
I Simpósio de Terapia Nutricional para 
Enfermeiros, Nutricionistas, Psicólogos, 
Professores de Educação Física e 
Fisioterapeutas
Data: 05 a 07
Local: Othon Palace Hotel - Salvador, BA
Informações:  Tel: (17) 523-9732 e 523-3645

XXXI Encontro do IEDE

Data: 13 a 15
Local: Hotel Portobello, Mangaratiba, RJ
Informações: ASSEX - Tel: (21) 2224-8587 ou Net-
price: Tel: (21) 2544-8441

Expediente

ASSEX - Associação dos Ex-alunos do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione
Rua Moncorvo Filho 90, Centro, Rio de Janeiro, RJ, Cep 20211-340, tel. (021) 224-8587, e-mail: assex@openlink.com.br. 
Presidente de honra: Dr. Luiz César Póvoa; presidente: Ivan Ferraz; Vice-Presidente: Vivian Ellinger; 1º secretário: Claudio Hoineff; 2ª secretária: Judy Botler; 1ª tesoureira: Lucia Carraro; 2ª tesoureira: Laura Soares; diretora de eventos: 
Rosa Rodrigues; vogal social: Vera Leal. JORNAL DA ASSEX. Conselho Editorial: Ivan Ferraz, Judy Bottler e Laura Soares; Jornalistas Responsáveis: Elizabeth Pereira dos Santos - MTRJ 12714 e Cristina Dissat - MTRJ - 17518-RJ; 
Redação: Sandra Malafaia, Gabriela Godoi e Renata Queiroz; Direção de Arte: Celso Pupo. Publicidade: Henrique Tagashi; INFORMED Jornalismo, Largo do Machado, 54, sala 305, Rio de Janeiro, RJ, Cep 22221-020, telefax: 
(21) 205-0707, 205-2430, e-mail: informed@informedjornalismo.com.br, informed@uol.com.br; Fotolito: Rio Texto; Impressão: Cutgraf.

Calendário

Com muita honra o convidamos para partici-
par do 31o Encontro Anual do IEDE. O evento 
constará de três miniconferências e dois simpósios 
e será realizado no Hotel Portobello, na Costa 
Verde do Rio de Janeiro, nos dias 13, 14 e 15 de 
dezembro de 2002.

O tema escolhido, “Endocrinologia na Estéti-
ca: do Ético ao Patético”, certamente despertará 
todo interesse pela repercussão do assunto. Como 
nossa especialidade cada vez mais se envolve com 
a estética - cultuando a beleza, o bem estar, a 
qualidade de vida, a atividade física, intelectual 
e até mesmo a boa performance na atividade se-
xual -, achamos oportuno discutir o assunto com 
todo cuidado, para nos manter dentro daquelas 
condutas absolutamente éticas e abolir aquelas 
patéticas.

Não haverá inscrição formal para participar 
do evento. A inscrição está implícita na contra-
tação do pacote (hospedagem mais refeições) esta-

belecido pela ASSEX e o referido hotel (nos dias 
programados). Para tanto, há necessidade de que 
todos enviem a reserva para a ASSEX. 

Maiores detalhes, bem como a ficha de reserva, 
estarão disponíveis nessa edição. O pagamento 
será efetuado em até cinco parcelas, provavelmente 
através de boleto bancário. 

Apenas uma advertência: o número de parti-
cipantes será limitado à disponibilidade de apar-
tamentos do hotel.

Além da programação científica, o evento nos 
proporcionará momentos de grande descontração, 
com atividades lúdicas - além de todos os atrativos 
de que o hotel dispõe.

Aguardamos sua presença. 
Grande abraço,

Ivan Ferraz 
Presidente da ASSEX – Biênio 2001-2002 

Editorial



JORNAL DA ASSEX  3

���������	�
��

���
������	����	�

�������	��	��������
���	��	�����

�������������	�
��	
���������	������������

	������������� �����
�������	�������������

Av. Nações Unidas, 11.857 - 14o andar
Brooklin Novo -  04578-000 - São Paulo - SP - Brasil

Tel.: (0xx11) 5505.4488 - Fax: (0xx11) 5505.3655

Aguarde: Na próxima edição publicaremos matéria 
especial com todas as atrações do local onde acontecerá 
o XXXI Encontro Anual do IEDE: o Hotel Portobello, em 
Mangaratiba, na Costa Verde, RJ. Não perca.

Manual do IEDE a 
Serviço de Todos

P ioneiro na produção de um verdadeiro manual de educação em 
diabetes, o IEDE está disponibilizando esse material a outros 
profissionais de saúde. Para isso, é necessário entrar em contato 

com a endocrinologista Claudia Pieper ou a enfermeira Rosa, na 
sede do Instituto (Rua Moncorvo Filho, 90, Centro, telefone (21) 
2221-7577, ramal 1157) e preencher uma ficha.

Coordenado pelo Dr. Leão Zagury, chefe do Serviço de Diabetes 
do IEDE, o livro de 133 páginas levou dois anos para ser concluído. 
A iniciativa  contou com a colaboração da Dra. Claudia Pieper que, 
junto com o produtor gráfico Antonio Balieiro, criou o personagem 
Iedinho, que ilustra o trabalho. Lançado em 2001, durante o XIII 
Congresso Brasileiro de Diabetes, no Rio de Janeiro, o manual foi 
patrocinado pelo laboratório Merck.

Além de apresentar o modelo de programa de ensino da Unidade 
de Educação do Serviço de Diabetes do IEDE, o manual enfoca 
a adesão ao tratamento por parte dos portadores do diabetes, 
demonstra um plano de curso, com modelos de pré e pós testes, 
podendo ser adaptados a qualquer realidade, e ainda fornece uma 
ficha para controle de aprendizado dos alunos. �

IEDE Desperta Saudades

O 
Jornal da ASSEX continua chamando a atenção de 
especialistas por todo o País. Em evento a que compareceu 
no estado do Pará, o diretor do IEDE, Dr. Ricardo M. R. 

Meirelles, recebeu em mãos uma carta do Dr. Nizomar Guimarães, 
contando como foi sua entrada no Instituto. Transcrevemos alguns 
trechos do seu texto a seguir:

“I) Apresentei-me no IEDE em abril de 1967, sem qualquer 
‘recomendação’. Eu lá presente e, no corredor, um cidadão moreno 
de mais de 50 anos, vestido com um ‘pijanio’ (calça e camisa à moda 
do ex-presidente Jânio Quadros) de linho azul-claro, desbotado, 
perguntou-me: 

– O que o senhor deseja?
– Eu desejo falar com o Dr. Scherman.
– Sou eu. Quem é o senhor?
– Sou médico e quero fazer um curso de especialização em 

endocrinologia aqui. Vim do norte, do Estado do Pará.
– O senhor conhece o Dr. Kayath?
– Sim. Foi meu professor de biofísica no primeiro ano da 

faculdade. 
O Dr. Scherman, então, dirigiu-se a um ‘box’ (consultório) e 

chamou o Dr. Kayath. Em seguida, colocou-o à minha frente e 
perguntou: Dr. Kayath, o senhor conhece este senhor? Silêncio... Antes 
que o Kayath não lembrasse, lembrei-lhe de que foi meu professor na 
cadeira de biofísica em 1959. Confirmado: conheço.

Continua na página 7
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1-2 comprimidos na maioria dos casos

Uma vez ao dia
1-2 comprimidos na maioria dos casos

Uma vez ao dia
INOVAÇÃO NO TRATAMENTO DO DIABETES TIPO 2

Registrado no MS sob o No 1278.004
Composição: cada comprimido de liberação modificada contém 30 mg de gliclazida. Indicação: Diabetes tipo 2. Dosagem: 30 a 120mg (1 a 4 comprimidos) dependendo da resposta, porém sempre uma vez ao dia, mesmo nos idosos e nos pacientes com insuficiência renal leve ou 
moderada (CrCl>15mL/min). Propriedades: gliclazida é uma sulfoniluréia com propriedades hipoglicemiantes voltadas para as necessidades do paciente com diabetes 2. Restaura a fase inicial de secreção de insulina, melhora a sensibilidade à insulina. Apresenta propriedades 
vasculares independentes da glicemia e efeitos antioxidantes. Não apresenta metabólitos ativos. Contra-indicações: Diabetes tipo 1, hipersensibilidade às sulfoniluréias, falência renal ou hepática severa, gravidez e lactação, co-prescrição com miconazole (aumento efeito 
hipoglicemiante). Interações: controle inadeguado da glicemia (hiperglicemia) pode ser causado por danazol, clorpromazina glicocorticóides, progesterona, agonistas b–2. Sua ação hipoglicemica pode ser potencializada com fenilbutazona, álcool, 

fluconazole e b-bloqueadores. Efeitos Adversos: hipoglicemia, distúrbios gastrointestinais (relatados), reação cutâneas  (raras), desordens hematológicas (raras), aumento de enzimas hepáticas (excepcional). Superdosagem: 
hipoglicemia é  o principal sintoma. Em casos severos necessita infusão de glicose e monitorização. Servier do Brasil Ltda. – Rua Mário Piragibe, 23 – Lins – Rio de Janeiro – RJ – 20720-320 – Tel.: (21) 2599-5000 – Fax: 
(21) 2593-0774 – Escritório: Av. Paulista, 1439 – Conj.144 – São Paulo – SP – 01311-020 – Tel.: (11) 3141-9441 – Fax: (11) 3141-2841

● Seletividade, alta afinidade e reversibilidade
aos receptores de sulfoniluréia

● Tomada única diária = adesão do paciente ao tratamento

● Eficácia: controle glicêmico 
nas 24 horas

C om o tema “Endocrinologia na Estética: 
Do Ético ao Patético”, a comunidade do 
IEDE se reunirá, entre os dias 13 e 15 de 

dezembro, no Hotel Portobello em Mangaratiba, 
na paradisíaca Costa Verde do Rio de Janeiro. 
Para o Dr. Ivan Ferraz, “a finalidade do evento 
é a atualização do tema e criar um ambiente 
de convivência lúdica entre os participantes”. A 
programação científica e social está sendo acertada 
para que todos tenham tempo de se atualizar, 
mas também de aproveitar as atrações do hotel 
e as belezas locais. 

Os participantes serão recebidos no Portobello 
a partir das 12 horas de sexta-feira, dia 13 de 
dezembro. No mesmo dia, das 18h em diante, 
acontecem a cerimônia de abertura, com a entrega 
dos diplomas para os formando de Endocrinologia; 
a miniconferência “A Ética na Medicina” e um 
coquetel de abertura. No sábado, a programação foi 
dividida em dois simpósios, deixando a tarde livre 
para diversão. Os temas a serem abordados são: 
Hormônios e Estética (pela manhã) e Tratamento 
Estético (à noite). Duas miniconferências - 
Osteoporose e Oftalmopatia de Graves - encerram 
o encontro na manhã de domingo, dia 15.

A Novidade do Encontro

A notícia mais inovadora do evento é que a 
inscrição é gratuita. Os participantes só pagam o 

pacote da hospedagem (com preços especiais para 
o evento) de duas noites com pensão completa (2 
cafés, 2 almoços e 2 jantares). Água, refrigerante 
e cerveja estão incluídos nas  duas refeições 
principais. O pacote por pessoa é de R$ 370 (apto 
duplo) ou R$ 300 (estudante em apto triplo). 
Crianças entre cinco e 12 anos pagam R$100 pelas 
duas  diárias (em apartamento com dois adultos) 
e menores de cinco anos (também no quarto com 
dois adultos) não pagam. 

O pagamento pode ser efetuado em até cinco 
vezes, sendo a primeira parcela paga até 20 de 

XXXI Encontro do IEDE, 
na Costa Verde, Terá 
Inscrição Gratuita

julho. Quem dividir em quatro vezes deve efetuar 
o primeiro pagamento até 20 de agosto. Os que 
optarem por parcelar em três vezes terão até 20 de 
setembro e para pagar em duas vezes a data final 
é 20 de outubro. É aconselhável não deixar para a 
última hora, pois as vagas são limitadas. 

Atenção: tendo em vista que o pagamento 
da primeira prestação implica no bloqueio de 
apartamento, não haverá a possibilidade de 
devolução das prestações pagas em caso de 
desistência. 

O Hotel Portobello fica a cerca de 100 quilô-

Pesquisa Define 
Local do Evento

O IEDE entrou na era 
interativa com o pé 

direito. A pesquisa realizada 
para definir o local do 
encontro foi decisiva para 
a escolha de Angra, como 
sede do evento. A grande 
maioria apoiou a idéia, 
inclusive a indústria farma-
cêutica. Com isso, a diretoria 
sentiu-se à vontade para 
iniciar os trabalhos.
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DOSE RECOMENDADA 300mg/DIA

UMA APLICAÇÃO EM CADA NARINA,

UMA VEZ AO DIA

INOVADORA REPOSIÇÃO ESTROGÊNICA PELA VIA NASAL

Registro no MS sob o nº 1.1278.0058
Nome comercial, composição e apresentação: AERODIOL‚ constitui uma solução estéril de 17ß estradiol para pulverização nasal, 150mg por aplicação em 0,07ml de solução. Cada frasco contém 4,2ml da solução, garantindo 60 aplicações após a sua ativação. Indicações: Correção das deficiências de estrogênios e seus sintomas, 
particularmente aquelas relacionadas à menopausa pós-cirúrgica ou fisiológica. Contra-indicações absolutas: Hipersensibilidade conhecida a um dos componentes da fórmula, tumores malignos da mama e do útero, tumores da hipófise, sangramento genital sem diagnóstico, evento tromboembolítico venoso pregresso, evento trombótico arterial 
pregresso e porfiria. Precauções de uso: Recomenda-se fortemente a associação com um progestágeno por, pelo menos, 10 a 14 dias por ciclo para redução do risco de câncer endometrial. Um exame médico completo é necessário antes e durante a reposição do estrogênio. AERODIOL‚ não deve ser usado durante a gravidez ou a lactação. 
Reações adversas: AERODIOL‚ geralmente é bem tolerado. As reações adversas mais freqüentemente relatadas são as reações no local da aplicação: espirros e uma sensação de prurido. As reações normalmente são transitórias e moderadas e só excepcionalmente obrigam a interrupção do tratamento. Como medida de precaução é aconselhável 
descontinuar o tratamento na ocorrência de: acidentes cardiovasculares ou tromboembólicos, icterícia por estase biliar, doença benigna ou maligna da mama, tumores uterinos, recudescimento de quadro epilético, adenoma hepático e galactorréia. Interações medicamentosas: Medicamentos que promovam indução 

enzimática hepática (barbitúricos, hidantoína e compostos relacionados) podem reduzir a ação dos estrogênios. Nenhuma interação entre AERODIOL‚ e outros medicamentos tem sido relatada sistêmica ou localmente. Posologia e modo de administração: A dose administrada 
com AERODIOL‚ pode ser ajustada de 150mg (1 aplicação) a 600mg (4 aplicações). A dose recomendada é de 300mg para cada 24 horas, como dose única, ou seja, 1 aplicação em cada narina pela manhã ou à noite.AERODIOL‚ pode ser administrado em esquema contínuo ou seqüencial.

Programação Científica Preliminar

Dia 13 de dezembro (sexta-feira)
18:00 Abertura / Entrega de Diplomas
18:30 Conferência de Abertura: A Ética na Medicina

Dia 14 de dezembro (sábado / manhã)
09:00-10:45 Simpósio I: Hormônios e Estética
 • 09:00-09:30 GH
 • 09:30-10:00 Testosterona x Anabolizantes
 • 10:00-10:30 TRH-M: Convencional / Fitohormônios
 • 10:30-10:45 Discussão

Dia 14 de dezembro (sábado / noite)
19:00-20:45 Simpósio II: Tratamento Estético
 • 19:00-19:30 Obesidade: DHEA, Carnitina, Creatina, Fitoterapia
 • 19:30-20:00 Complemento Estético no Tratamento da Obesidade: 
  Lipoaspiração, Dermolipectomia, Mesoteraria e 
  Endermologia 
 • 20:00-20:30 Complemento Estético Dermatológico: Hirsutismo/
  Acne/Estrias
 • 20:30-20:45 Discussão

Dia 15 de dezembro (domingo / manhã)
09:00-10:00 Miniconferências
 • 09:00-09:30 Osteoporose: Prevenção das Deformidades Ósseas
 • 09:30-10:00 Tratamento Estético da Oftalmopatia de Graves 

10:00-10:15 Encerramento

metros do Rio. Para encontrar o melhor caminho, 
o site do hotel (www.hotelportobello.com.br) 
oferece um mapa com as melhores opções de 
estradas, saindo do Rio ou de São Paulo. É possível 
também requisitar passagens aéreas (com desconto 
e  traslados dos aeroportos cariocas até o hotel) 
falando diretamente com a agência de turismo 
responsável, a Netprice (Tel.: 21 2544-8441).

Por sua localização privilegiada, próximo à 
Baía da Ilha Grande e a Angra dos Reis, o Hotel 
Portobello possui várias opções de lazer no mar 
ou na montanha, para todas as idades. Na praia, 
nas piscinas ou nas ilhas da região é possível 
praticar vários esportes náuticos com lanchas, jet 
ski, banana boat, caiaques, ski aquático e windsurf. 
As crianças entre quatro e 12 anos ficam sob os 
cuidados de monitores que coordenam os jogos, 
passeios, pescarias e caminhadas. 

O Portobello também oferece opções de lazer 
terrestre, com cavalos, charretes, vôlei, futebol, 
tênis, bicicleta e carros elétricos. Mas a principal 
atração do hotel é o safari, com mais de 500 animais 
espalhados por 300.000 metros quadrados. Os 
animais ficam soltos e podem ser fotografados 
em seu habitat. Os hóspedes, dentro de carros 
especiais, passam por aves, mamíferos e répteis da 
fauna nativa e mamíferos e aves da fauna exótica, 
de origem africana. �

Ficha de Reserva
Nome:________________________________________________________________________________________CPF: _____________________________________

Endereço: _______________________________________________________________________________________________________________________________

CEP:_______________________ Cidade: _____________________________________________________ UF: ____________________Tel.: ____________________

Email: __________________________________________ Acompanhantes:_________________________________________________________________________

Pacote:  � 5X � 4X � 3X � 2X  Valor da Parcela R$ ___________________________

Data: _______________ Assinatura:__________________________________________________________________________________________________________

Preencha e envie para a ASSEX: fax (21) 2224-8587. Aguarde boleto bancário.
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D iscutir sobre endocrinopatias na infância 
com repercussão na vida adulta é o principal 
objetivo do V Simpósio de Endocrinologia 

Pediátrica do Estado do Rio de Janeiro (V SIMEP), 
que será realizado nos dias 16 e 17 de agosto deste 
ano, no Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC). 
Organizado pelo Comitê de Endocrinologia da 
Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro 
(SOPERJ), cuja presidência está a cargo do pediatra 
e endocrinopediatra Claudio Hoineff, o evento 
também tem o apoio da SBEM-RJ e acontece a 
cada dois anos.

Segundo o Dr. Claudio, que também é respons-
ável pelo Ambulatório de Crescimento do IEDE 
e ocupa o cargo de 1° secretário da ASSEX, o 
V SIMEP contará com uma palestra inaugural, 
intitulada Programming (Teoria da Programação), 
que relaciona eventos na vida intra-uterina com 
conseqüências na vida adulta. 

“Estamos descobrindo que tudo o que vai 
acontecer conosco tem relação com o que sucedeu 

quando ainda estávamos no útero materno. Está 
se constatando que a fisiologia hormonal fetal 
pode ter influência no futuro das crianças”, diz o 
Dr. Cláudio, acrescentando que serão discutidos 
temas relacionados à prevenção da Síndrome 

Plurimetabólica na infância e a ocorrência do 
diabetes tipo 2 na criança.

O V SIMEP abordará, ainda, assuntos como 
Obesidade, com explanações dos doutores Walmir 
Coutinho, Hélio Rocha e João Régis, todos do Rio 
de Janeiro; Hormônio do Crescimento, com os 
doutores Kenneth Attie (USA), Durval Damiani 
(SP) e Pedro Solberg (RJ); Estatura Final e 
Puberdade, com o médico Osmar Monte (SP); 
e o Uso e o Abuso de Anabolizantes, com o Dr. 
Marcos Brazão (RJ), ligado à área da  medicina 
do esporte.

Do Rio de Janeiro, também atuarão na progra-
mação científica do V SIMEP os doutores Marília 
Guimarães, Ricardo Chaves, Marilena Afradique, 
Rosângela Paiva, Maria Alice Bordallo, Claudia 
Braga Cardoso, Aroldo Guimarães, Edna Cunha, 
Paulo Solberg, Kássie Regina Cargnin, Sílvio 
Voscaboinik, Maria Christina Kurdian, Maria Célia 
Fonseca, Marília de Brito Gomes, Lenita Zajdenverg 
e  Emílio Antônio Francischetti.  �

 

Endocrinologia Pediátrica Faz
V Simpósio, em Agosto, no Rio de Janeiro

Dr. Claudio Hoineff, endocrinopediatra 
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Helion Povoa

N esta edição, apresentamos o índice 
da edição de fevereiro de 2002 dos 
Arquivos Brasileiros de Endocrinologia 

e Metabologia (ABE&M).

ABE&M  (Volume 46 / Número 1 / Fevereiro de 2002)

Editoriais

• O Editor Presta Contas (parte 1): Um Retrospecto do Desempenho 
Quantitativo dos “Arquivos” em 50 Anos –  Claudio E. Kater

• Consolidando Nosso Conhecimento Sobre Dosagens Hormonais e 
Sobre o Valor do Laboratório no Diagnóstico Endocrinológico – José 
Gilberto H. Vieira

Artigos Originais, Revisões e Atualizações

• Avaliação dos Potenciais Problemas  Pré-Analíticos e Metodológicos 
em Dosagens Hormonais – José Gilberto H. Vieira

• Diabetes Melito: Diagnóstico, Classifi cação e Avaliação do Controle 
Glicêmico – Jorge L. Gross, Sandra P. Silveiro, Joíza L. Camargo, 
Angela J. Reichelt & Mirela J. de Azevedo

• Diagnóstico da Defi ciência de Hormônio de Crescimento, a Rigor 
de IGF-1 – Carlos E. Martinelli Jr, Carla R. P. Oliveira, Alan V. de O. 
Brito, Flávia  O. Costa, Paula R. C.Silva, Mariana G. Serpa & Manuel 
H. Aguiar- Oliveira, César Luis  Boguszewski

• O Laboratório no Diagnóstico e Seguimento da Acromegalia – César 
Luis Boguszewski

• Macroprolactinemia - José Gilberto H. Vieira

• Fatores Interferentes na Interpretação de Dosagens Laboratoriais 
no Diagnóstico de Hiper e Hipotireoidismo – Hans Graf & Gisah 
Amaral de Carvalho

• O Laboratório no Diagnóstico e Seguimento de Doenças Auto-Imu-
nes e Neoplásicas  de Tireóide – Rui M. B. Maciel

• Marcadores Bioquímicos de Remodelação Óssea na Prática Clínica – 
Gabriela Luporini Saraiva & Marise Lazaretti- Castro

• Diagnóstico Laboratorial  do Hiperparatiroidismo Primário – Omar 
M. Hauache

• Diagnóstico Laboratorial da Puberdade Precoce – Durval Damiani

• Aplicação da Cromatografi a  Líquida de Alta Performance  como 
Método Preparativo  para a Dosagem de Esteróides Hormonais por 
RIE: Dosagem de  17 OH – Progesterona e Diidrotestosterona - José 
Gilberto H. Vieira, Odete H. Nakamura & Keiko  O. Noguti

• Diagnóstico Laboratorial da Síndrome de Cushing – Margaret Castro 
& Ayrton C. Moreira 

• Rastreamento, Comprovação e Diferenciação Laboratorial do Hipe-
raldosteronismo Primário – Claudio E. Kater

– Então o senhor pode dirigir-se àquele ‘box’ 
e acompanhar o Dr. Maurício (Dr. Maurício 
Barbosa de Lima, essa jóia de criatura  que todos 
conhecem no IEDE e pelo Brasil afora). Naquele 
dia comecei no IEDE.

II) Quero dar destaque à mais bela lição que 
aprendi no IEDE: certa vez, fiz a ficha médica 
(observação clínica) de uma paciente portadora de 
um nódulo tiroideano. Aí, numa visita de surpresa, 
o Dr. Jaime Rodrigues leu a ficha, examinou a 
paciente e perguntou-me: 

– Qual é a sua impressão diagnóstica?
– Eu respondi: B.N.T. (Doença de Plummer).
– Não é.
– Eu pensei que fosse devido às queixas de 

nervosismo, calor...
De dedo-em-riste, o Dr. Jaime falou:
– Nizomar, está errado. Nunca se habitue a 

justificar um erro seu (isso, na presença da paciente 
e colegas estagiários). Não é uma bela lição? Nunca 
se habitue a justificar um erro seu.

(*) O Dr. Nizomar Guimarães,  com 65 anos, é professor da 
Universidade Federal de Belém do Pará, trabalha em consultório 
particular, além de atuar como assessor médico da Caixa de 
Assistência aos Funcionários do Banco da Amazônia, onde foi 
diretor da Divisão da Saúde.

Continua na página 7
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