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Turma de 
Pós-Graduação 
Completa Jubileu 
de Prata

 A turma da qual fizeram parte os Drs. 
Ivan Ferraz e Vívian Ellinger, da dire-
toria da ASSEX, completa 25 anos de 
formada. Para comemorar em grande 
estilo, todos estão sendo convocados a 
participar da comemoração que ocor-
rerá dentro do XXXI Encontro. Venha 
você também.  Página 6.

Inaugurado Centro 
Luíz César Póvoa

 O Dr. Luíz César Póvoa, presidente 
de honra da ASSEX, acaba de ser ho-
menageado com a colocação de seu 
nome no Centro Municipal de Endo-
crinologia da cidade de Campos de 
Goytacazes, no norte fluminense.  Pá-
gina 6.

Hotel Portobello, Mangaratiba, RJ, local do Encontro do IEDE

Sucesso: XXXI Encontro 
Tem Lista de Espera

 A quatro meses do grande evento do IEDE, todas as vagas já 

estão preenchidas. Quem quiser participar deve colocar seu 

nome em lista de espera na ASSEX. Veja nesta edição a progra-

mação científica completa e uma extensa lista  de atividades 

opcionais de lazer no local do Encontro. Págs. 4 e 5
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CAGOSTO 2002
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 24
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 

3rd  World Congress on Diabetes and its 
Complications 
Data: 29/08 a 01/10 
Local: Hong Kong 
Informações: www.wcpd-emw.edu.hk 

OUTUBRO 2002

6th  International Congress of Immunology 
of Diabetes Society and ADA Research 
Symposium
Data: 2 a 6 
Local:  Copper Mountain Resort, Copper Moun-
tain, Colorado
Informações: www.diabetes.org

2º Simpósio de Diabetes e Doenças 
Cardiovesculares do Hospital Geral de Goiânia
Data: 18 a 20
Local: Castro’s Park Hotel, Goiânia, GO
Informações: evento All, telefax (62) 215-8069, e-
mail eventoall@persogo.com.br

NOVEMBRO 2002

VII Seminário de Atualização em Diabetes do 
Distrito Federal  
Data: 21 e 22 
Local: Centro Budista de Brasília - DF 

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: Alessandra Lemos; 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

Mais uma vez estamos em contato com você. 
As notícias são muito boas: toda a grade do nosso 
31º Encontro está definida. Para relembrar, o 
evento terá como tema "A Endocrinologia na Es-
tética: do Ético ao Patético". Além da programação 
completa, data e local estão também acertados e 
explanados nesta edição.

A princípio, uma dificuldade não prevista: o 
número de interessados em participar do evento já 
ultrapassou a capacidade de vagas disponíveis no 
hotel. Fomos obrigados a ter uma lista de espera 
(informações com o secretário da ASSEX, Roberto).

Certamente o evento será um grande sucesso. 
Não só pela capacidade dos conferencistas, mas 
também pela própria programação. Elaborada com 
muita atenção pela Diretoria da ASSEX, chama a 
atenção sobretudo pelo tema, abordando assuntos 
relacionados com a ética (às vezes esquecida). Claro, 
essa garantia de sucesso do nosso Encontro também 
tem a ver com a participação dos colegas inscritos.

Uma novidade pioneira será a comemoração 

do Jubileu de Prata-25 anos de pós-graduação no 
IEDE (turma 1976/1977). Dessa turma, temos 
na Diretoria da ASSEX, além de mim, a Dra. 
Vivian Ellinger (vice-presidente), responsável pela 
organização dessa comemoração e candidata à 
sucessão na ASSEX.

Por falar em sucessão, temos uma grande res-
ponsabilidade com a escolha do nosso futuro Presi-
dente da República, não só exercendo nosso direito 
de cidadania, como estimulando discussões en-
quanto formadores de opinião. Essa é a oportuni-
dade de manifestarmos nossa opção, escolhendo o 
candidato que apresentar o melhor programa; que 
atenda o anseio dessa população tão carente, mas 
também tão pacífica, tão dócil. Que seja escolhido 
o melhor. Nós merecemos.

Por aqui encerro, enviando-lhe um grande e 
fraterno abraço.

Ivan Ferraz 
Presidente da ASSEX – Biênio 2001-2002 

Editorial

Informações: Tel:  (61) 211-2129, e-mail: 
adbdf@aol.com 

1º Curso Avançado de Tratamento de Obesidade 
Data: 29 e 30  
Local: Hotel Mercure - Belo Horizonte - MG  
Informações: Prix Eventos - Tel: (51) 3249 - 6164

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: Netprice: Tel: (21) 2544-8441/
2240-0088
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�Antes, a vida

com insulina era

um transtorno�.

�Hoje, tanto ele

quanto eu

fazemos várias

aplicações por dia,

mesmo fora de casa,

tendo tratamento

mais adequado

sem abrir mão

de nossa liberdade�.

� Fácil de usar

� Custo acessível

� Garante precisão da
dose prescrita

7 a cada 10 usuários
de canetas optaram pela

simplicidade, conforto
e precisão de NovoPen®3.

Av. Nações Unidas, 1 1.857 - 14o andar
Brooklin Novo -  04578-000 - São Paulo - SP -  Brasil

Tel.: (0xx1 1) 5505.4488 - Fax: (0xx1 1) 5505.3655

Veja na Próxima Edição: matéria especial sobre os 25 anos 
da ASSEX. Vamos contar um pouco da sua história, relembrar fatos 
e personagens importantes de sua trajetória. 

"Ética 
Está Virando 
Artigo 
de Luxo" 
A 

ASSEX acertou mais uma vez na escolha do tema central 
do Encontro do IEDE, comenta o Dr. Luiz César Póvoa, 
presidente de honra da entidade. A estética, que tem sido um 

dos grandes focos de discussão este ano, tanto na visão científica 
quanto na leiga, será analisada pelo lado ético e patético, durante o 
Encontro do IEDE, em dezembro. O Dr. Póvoa será o responsável pela 
palestra sobre “ Ética na Medicina” na abertura do evento.

Segundo o médico, o modismo de culto ao corpo e do rejuvenes-
cimento vem extrapolando a conduta ética. Ele explica que a cada 
ano que a mulher vive mais, a medicina aprende mais. “No Império 
Romano a sobrevida da mulher era de 28 anos. Depois, entre 1900 e 
1920, subiu para os 40 anos e continua crescendo. No Japão já pode 
ser considerada de 80 anos. O mundo é dos velhos e isso graças aos 
hormônios, desde que usados de forma adequada, científica e com 
suas limitações”, comenta o médico. 

 Dr. Póvoa quer acender durante o XXXI Encontro a discussão 
da ciência conduzida de forma ética, com controle laboratorial, 
análises das contra-indicações e tendências genéticas. A proposta é 
abordar como os hormônios podem ser usados para que a pessoa 
tenha a idade real, mas com uma boa qualidade de vida. Dentro deste 
enfoque existe muita coisa que pode ser feita.

Mas o que Realmente É Ético?

O presidente de honra da Assex descreve a ética como o respeito à 
moral de uma sociedade. Ele enfatiza que a ética está virando artigo de 
luxo por causa das dificuldades econômicas. “Existem pessoas fazendo 
coisas completamente fora dos padrões científicos e de desrespeito à 
atividade fim da medicina, que é o doente. Ética é zelar pelo bem estar 
do doente de forma séria e sem interesses secundários”.

E o que é o patético? “É o que estamos vendo por aí, onde modismos 
terapêuticos estão surgindo a todo momento. Patético é o culto ao 
corpo que ultrapassa os limites do bom senso, estimulado por uma 
máquina brutal, comercial e cada vez nos acua mais como médicos, 
já que vem com uma força financeira enorme. O envelhecimento é 
inevitável. Qual o limite disso eu não sei, ninguém sabe. No momento 
o que temos a fazer é melhorar a qualidade de vida das pessoas de 
forma ética. Caso contrário elas caem nas mãos das pessoas de forma 
patética. Mas nós precisamos reagir. Nós do IEDE temos um lema 
e vamos sempre lutar por isso: formar profissionais competentes 
e decentes”.  
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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

Sucesso de Público, 
Encontro do IEDE 
Tem lista de Espera

Atividades Opcionais

 Lazer Terrestre 

●  Passeio ao Safári (até 8 pessoas)  - R$ 15,00 p/ pessoa
 Duração : 1 h e 30 min - Horários: 09/11h e 16 e 18 horas

● Passeio de Charrete (de 2 a 3 pessoas)  - R$  6,00
 Duração: 1 hora - Horários: 09/11 e 14/17 horas

●  Passeio à Cavalo - R$  6,00 p/ pessoa
 Duração: 1 hora  - Saídas: 9 h às 17 horas

●  Carro Elétrico (4 pessoas) - R$  15,00 p/carro
 Duração:  30 Minutos - Horário: 8:30 às 17 horas

●  Pônei no Hotel - Grátis
 Duração: 01 Hora - Horário: 13:00  às 14 horas

● Quadra de Tênis - R$  30,00 a hora 
 Horário: das 8:30h ao anoitecer

● Passeio de Bicicleta - R$ 6,00 p/ pessoa
 Duração: 1 hora - Horários: 8:30h às 17 horas

● Cavalgada (somente em períodos especiais) 
 Preço por pessoa: R$ 10,00
 Duração: 2 horas - Horários: 10:00h  e 16 horas

 Lazer Náutico

● Caiaque simples - R$  10,00 p/ pessoa
 Duração: 30 minutos - Horários: 08:30h às 16 horas

Patrocinadores: Abbott, Aventis, Eli Lilly, Medley, Merck 
do Brasil, Novo/Biobrás, Roche Diagnostics, Roche 
Therapeutics, Servier do Brasil, Laboratório Hélion 
Póvoa.

Q uatro meses antes do XXXI Encontro do IEDE, todas as vagas já 
foram preenchidas. Mas ainda resta uma esperança para quem 
deseja participar deste misto de reunião de atualização científica, 

diversão e confraternização na Costa Verde fluminense. Uma lista de espera 
foi criada, pois existe a possibilidade de o Hotel Portobello garantir mais 
quartos aos participantes. Os interessados devem procurar Roberto, secretário 
da ASSEX, e incluir seus nomes na lista. 

Como prometemos na edição passada, estamos publicando nesta edição 
o roteiro das atividades de lazer opcionais disponíveis no hotel. Divididas 
em náuticas, terrestres e infantis, algumas são incluídas na diária do hotel e 
funcionam o dia inteiro - como piscinas, acesso às praias, gincanas. O pacote 
começa com o jantar da sexta, 13/12, e termina com o almoço de domingo. Os 
hóspedes podem fazer o check-in a partir das 14h de sexta. 

Para os pais que desejarem levar seus filhos, o hotel possui uma equipe de 
monitores das 8h às 20h, que realizam várias atividades para crianças a partir 
de 4 anos. Jogos, pescaria, passeios, caminhadas, brincadeiras e atividades 
manuais estão incluídas na diária. 

A programação social está recebendo os últimos retoques. Na sexta 
feira, dia 13, acontece o coquetel de abertura. Ainda estão nos planos da 
organização um bingo e uma festa de confraternização. Veja a seguir a 
programação científica do XXXI Encontro do IEDE e o roteiro de atividades 
opcionais oferecidas pelo hotel.   

A principal atração do hotel é o safári, com mais de 500 animais
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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 
Dia 13 de dezembro (sexta-feira)
18:00 Abertura / Entrega de Diplomas
  Presidente: Dr. Ivan Ferraz 
18:30 Conferência de Abertura: A Ética na Medicina
  Dr. Luiz César Póvoa 

Dia 14 de dezembro (sábado / manhã)
09:00-10:45 Simpósio I: Hormônios e Estética
  Presidente: Dra. Amanda Athayde
 ● 09:00-09:30 GH
   Dr. Luiz César Póvoa 
 ● 09:30-10:00 Testosterona x Anabolizantes
   Dr. Amélio F. Godoy de Matos
 ● 10:00-10:30 TRH-M: Convencional / Fitohormônios
   Dr. Ricardo M. R. Meirelles
 ● 10:30-10:45 Discussão

Dia 14 de dezembro (sábado / noite)
19:00-20:45 Simpósio II: Tratamento Estético
  Presidente Dra. Laura Soares 
 ● 19:00-19:30 Uso de Suplementos Nutricionais no Tratamento 
   da Obesidade
   Dr. Walmir Ferreira Coutinho 
 ● 19:30-20:00 Complemento Estético no Tratamento da Obesidade: 
   Lipoaspiração, Dermolipectomia, Mesoterapia 
   e Endermologia
   Dr. Carlos Alberto Jaimovich
 ● 20:00-20:30 Complemento Estético Dermatológico: 
    Hirsutismo/Acne/Estrias
   Dr. Carlos Barcauí 
 ● 20:30-20:45 Discussão

Dia 15 de dezembro (domingo / manhã)
09:00-10:00 Miniconferências
  Presidente: Dra. Rosa Rodrigues 
 ● 09:00-09:30 Osteoporose: Prevenção das Deformidades Ósseas
   Dr. Luíz Henrique de Gregório
 ● 09:30-10:00 Tratamento Estético da Oftalmopatia de Graves
   Dr. Sérgio Lessa

10:00-10:20 Jubileu de Prata dos Pós-graduandos da turma 76/77 -
  Presidente: Vivian Ellinger

10:20  Encerramento - Assembléia da ASSEX

● Ski Bóia (duas pessoas) - R$  25,00 p/ pessoa 
 Duração: 15 min.

● Laser (somente para maiores de 18 anos com habilitação em vela) - 
R$  20,00 p/ pessoa

 Duração: 30 min - Horários: 08:30h às 16 horas

● Banana Boat (cinco pessoas) -  R$  12,00 p/ pessoa
 Duração : 15 min - Horários: 08:30h às 16 horas

● Eco Taxi - Passeio de Catamarã pelo Mangue (de 2 a 5 pessoas)
 Duração: 01 hora - Preço por pessoa:  R$ 15,00
 Horário: Saídas de acordo com a maré alta.

● Pedalinho (duas ou três pessoas)
 Duração: 30 minutos - Preço por pessoa: R$ 15,00
 Horários: 08:30h às 16 horas

● Ski Aquático
 Duração: 15 minutos - Preço por pessoa: R$ 50,00
 Horários: 08:30h às 16:00h

● Jet Ski (duas pessoas - o condutor deverá ter mais de 18 anos) 
 Duração: 15 minutos  - Preço por pessoa: R$ 60,00
 Horário: 08:30h às 16:30h 
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Q uem passar pela cidade  de Campos 
dos Goytacazes, no Estado do Rio de 
Janeiro, encontrará  uma novidade muito 

especial. No dia 2 de agosto foi inaugurado o 
Centro Municipal de Endocrinologia Luiz César 
Póvoa, que faz parte do Hospital Geral de Guarus, 
um centro de referência da cidade de Campos. 
A idéia da homenagem, mais do que merecida, 
surgiu do Dr. Oswaldo Ferraz Filho, um ex-aluno 
do IEDE, que jamais faltou a um Encontro da 
ASSEX. 

“Estou recebendo em vida uma homenagem 
que, em geral, só é dada depois que morremos. 
Um presente que Deus me deu. É mais do que 
eu merecia”, comenta o presidente de honra da 
ASSEX, Dr. Luiz César Póvoa.

A inauguração foi acompanhada de um evento 
científico, aberto pelo homenageado, que realizou 

Uma Homenagem 
Mais do que Merecida

uma conferência sobre a Patologia da Cortex-
hipotálamo-hipófise. Na seqüência, o prof. Paulo 
Niemeyer Filho, que fez questão de estar presente 
à cerimônia, falou sobre Tumores Hipofisários. 
O prefeito, Arnaldo de França Vianna, presidiu 
a mesa. 

Da segunda parte participaram o Dr. Ricardo 

M.R. Meirelles, diretor do IEDE; Dr. Amélio F. 
de Godoy Matos, presidente da SBEM Nacional; 
e o Dr. Luiz Henrique de Gregório, membro da 
diretoria da SBEM Nacional. Além da SBEM, 
representantes das Sociedade de Clínica Médica 
do Rio de Janeiro e Fluminense de Medicina e 
Cirurgia também integraram as atividades. À noite 
foi oferecido um jantar de confraternização aos 
especialistas presentes.

No dia seguinte, os debates foram abertos 
à comunidade, quando foi possível esclarecer 
dúvidas sobre reposição hormonal, diabetes, 
osteoporose e obesidade.

A expectativa dos especialistas locais é a de que 
o Centro se torne o pólo de atendimento no norte 
fluminense. Segundo o Dr. Póvoa, o objetivo é que 
o local tenha vínculos administrativo, acadêmicos 
e de pesquisa com o IEDE. 

A 
ASSEX tem motivos de sobra para come-
morar! Desta vez, além de realizar o 
tradicional Encontro Anual do IEDE, estará 

completando 25 anos de fundação. Coincidente-
mente, a turma de pós-graduação a que pertenceu 
o Dr. Ivan Ferraz, presidente da Associação, 
também está fazendo seu Jubileu de Prata. Em 
razão disso, ele resolveu contactar os colegas dos 
anos de 1976 e 77 para um fim de semana de 
confraternização. Uma pequena cerimônia está 

prevista no encerramento do XXXI Encontro, no 
Hotel Portobello, na Costa Verde fluminense.

Para organizar a festa, o Dr. Ivan convidou a 
Dra. Vivian Ellinger, vice-presidente da ASSEX, 
também integrante da turma. “A maioria está in-
teressada em ir e acredito que será emocionante!”. 
Ela comenta estar sendo muito prazeroso entrar 
em contato com os colegas. Aos que planejam 
comparecer, dá mais um bom motivo: haverá 
entrega de uma lembrança a cada um dos que 

Jubileu de Prata em Dose Dupla
completaram a pós-graduação em Endocrinologia 
naquela época.

Sempre Unidos
 
O Dr. Ivan explica que, na ocasião de sua pós-

graduação, havia residência médica de um e de 
dois anos. Por isso, a turma era meio quebrada: 
“Alguns fizeram pós em 76 e mestrado em 77, mas 
nós sempre fomos muito unidos e a comemoração 

é para todos os que estudaram nesse 
período. Era um grupo bem legal!”, 
lembra o presidente da ASSEX.

 “Todo mundo comemora anos de 
formatura, mas ninguém se lembra 
de comemorar a pós-graduação. Acho 
importante criar essas datas-símbolo, 
pois valem como registro e ainda dão 
um agito a mais ao evento”, afirma 
o Dr. Ivan.  

Ao lado, dois momentos com integrantes da 

turma de 76/77 da pós-graduação do IEDE

Dr. Póvoa em Campos dos Goytacazes, RJ
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Helion Povoa

N esta edição apresentamos o número 5 
de 2002 da Diabetes Care,  publicação 
da  American  Diabetes Association 

(www.care.diabetesjournals.org). 

Diabetes Care (Volume 25 / Número 5 / Maio 2002) 

Revisões

• The Epidemiology of  Complications - Zachary T. 
Bloomgarden 

Artigos Originais

• Controlled Evaluation of Staging Dietary Patterns to 
Reduce the Risk of Diabetes in African-American 
Women 

• Evaluation of Liver Function in Type 2 Diabetic Patients 
During Clinical Trials: Evidence that rosiglitazone does 
not cause hepatic dysfunction  

• Five-Week, Low–Glycemic Index Diet Decreases Total  Fat 
Mass and Improves Plasma Lipid Profile in Moderately 
Overweight Nondiabetic Men  

• The Rising Prevalence of Diabetes and Impaired Glucose 
Tolerance: The Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle 
Study  

• Hostility, Race, and Glucose Metabolism in Nondiabetic 
Individuals 

• The Incidence of Type 1 Diabetes in the Age Group 0–39 
Years Has Not Increased in Antwerp (Belgium) Between 
1989 and 2000: Evidence for earlier disease manifestation 

• Gestational Diabetes Mellitus in Women of Single Gravi-
dity in Tianjin City, China 

• Detection of Symptoms by Adolescents and Young Adults 
With Type 1 Diabetes During Experimental Induction of 

Mild Hypoglycemia: Role of hormonal and psychological 
variables  

• Risk Factors for Development of Incipient and Overt Dia-
betic Nephropathy in Type 1 Diabetic Patients: A 10-year 
prospective observational study  - Peter Rossing, Philip 
Hougaard, and Hans-Henrik Parving 

• Predisposition to Atopic Symptoms to Inhaled Antigens 
May Protect From Childhood Type 1 Diabetes  

• Inhibition of Dipeptidyl Peptidase IV Improves Metabolic 
Control Over a 4-Week Study Period in Type 2 Diabetes  

• Immune Responses to Insulin Aspart and Biphasic Insulin 
Aspart in People With Type 1 and Type 2 Diabetes 

• Improved Postprandial Glycemic Control With Biphasic 
Insulin Aspart Relative to Biphasic Insulin Lispro and 
Biphasic Human Insulin in Patients With Type 2 Diabetes 

• Do Sensor Glucose Levels Accurately Predict Plasma 
Glucose Concentrations During Hypoglycemia and 
Hyperinsulinemia? 

• UKPDS 59: Hyperglycemia and Other Potentially Modi-
fiable Risk Factors for Peripheral Vascular Disease in Type 
2 Diabetes   

• Renal Outcome in Type 2 Diabetic Patients With or 
Without Coexisting Nondiabetic Nephropathies 

• Impact of Simultaneous Pancreas and Kidney Transplan-
tation on Progression of Coronary Atherosclerosis in 
Patients With End-Stage Renal Failure due to Type 1 Dia-
betes  

• Delayed Gastric Emptying and Gastric Autoimmunity in 
Type 1 Diabetes  

• Influence of Cardiac Autonomic Neuropathy on Heart 
Rate Dependence of Ventricular Repolarization in Diabe-
tic Patients 



Anúncio Roche


