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● Ninguém vai querer perder o grande evento da
endocrinologia fluminense depois de ler o quem-équem do Encontro a partir da página 6. Pequenos
perfis profissionais de cada um dos 13 palestrantes
dão uma ótima idéia do peso científico do evento.
● O número de reservas para o Encontro cresce a
cada dia. Das últimas 30 vagas, uma ainda pode
ser sua! Veja a ficha de inscrição e as condições de
pagamento na página 5.
● O programa completo, já com os horários definidos,
está na página 4. Fique por dentro das mudanças
ocorridas: nomes de palestras, novos palestrantes etc

Club Med Mangaratiba, local do evento

Centro de Estudos Revitalizado

Isso É o IEDE em Destaque

A Dra. Carmem Assumpção dirige o CEA desde

Neste número a seção ganhou destaque, na página 3,com a entrevista da

fevereiro e está cheia de planos para integrar o

Dra. Marisa César Coral, - presidente da SBEM Regional Santa Catarina,

Instituto através da Ciência e da Cultura. Além das

organizadora do próximo Congresso Brasileiro de Endocrinologia e

já tradicionais sessões clínicas, várias atividades

Metabologia (26o CBEM) e futura presidente daquela entidade. Ela recorda

culturais estão sendo planejadas. Pág. 9.

os bons tempos no Instituto.
Pág. 9
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EDITORIAL
Na edição número 37, do último
mês de março, comentamos aqui
neste espaço que nossa principal
intenção à frente da ASSEX seria
fortalecer o conceito de associação
de ex-alunos. Por isto, uma de no
nossas primeiras providências neste jornal foi retomar a coluna Isso É
o IEDE, que traz depoimentos de
ex-alunos do Instituto. Depois da
Tânia Furlanetto, de Porto Alegre,
RS, e do Fernando Costa e Silva,
de São Luís, MA, damos continuidade à série, nesta edição, com
a Marisa Coral, de Florianópolis,
SC. Assim, temos a certeza de
promover a integração de nossos
ex-colegas, hoje espalhados por
este País afora. Aproveitamos para
pedir sugestões de nomes para o
Isso É o IEDE. Quem você gostaria
de ver entrevistado?
Prosseguindo nesta linha,
estamos concentrando todos os
esforços para que o XXXII Encontro (de ex-alunos) seja um absoluto
sucesso. Depois da programação
preliminar publicada na última
edição, desta vez apresentamos
o perfil profissional dos 13 palestrantes do evento. Verdade que a
maioria dos convidados dispensa
apresentações, mas quem sabe
esta espécie de homenagem pode
motivar alguns a se inscreverem?
Quem sabe a nova geração fica
conhecendo um pouco melhor a
“prata da casa”?
Por último, queremos chamar a
atenção para a reportagem sobre
o Centro de Estudos do IEDE, que
está sob a direção da nossa colega
Carmem Assunpção desde fevereiro. Cheia de novas idéias para
revitalizar o Centro, ela pretende,
entre outras coisas, integrar diversos setores do IEDE através
de atividades artísticas, cursos
etc. Não deixem de ler.
Um abraço,
Vivian Ellinger
Presidente da ASSEX
Biênio 2003/2004
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CALENDÁRIO

AGOSTO 2003
II Encontro Mineiro de Endocrinologia
Data: 14 a 16
Local: Hotel Mercure – Belo Horizonte,
MG
Informações: Rhodes Eventos – Tel: (31)
3227-8544, e-mail: eventos@rhodesevento
s.com.br, site: www.rhodeseventos.com.br

Janeiro, RJ
Informações: Velger Eventos & Produções
– Av. Nossa Senhora de Copacabana, 978
/ 908, Tel.: (21) 2247-0867 / 2247-0735,
E-mail: velgereventos@hotmail.com

Informações: Prof. Francisco
Carvajal Martínez - E- mail
endoped@infomed.sld.cu; fax: (537)
333417; tel: (537) 8321343 ou (537)
8321659

II Curso de Atualização em Transtornos Alimentares e Obesidade
Data: 20/09 – 11/10 – 25/10 – 08/11
Local: Colégio Brasileiro de Cirurgiões
– Rio de Janeiro, RJ
Informações: Tel: (21) 2540-6184 e 22873096; site: www.nutra.medem.com

IX Workshop Nacional sobre Pé Diabético
Data: Pré Congresso - 14º Congresso Brasileiro de Diabetes
Local: Goiânia
Informações: Edna - 61-244-2129 ou
adbdf@aol.com

II Congresso Brasileiro de Triagem
Neonatal / I Congresso Mineiro de
Triagem Neonatal
Data: 24 a 27
Local: Belo Horizonte, MG
Informações: www.sbtn.org.br/congresso

Simpósios SBD - A Gestante no Diabetes: Diabetes Gestacional / Diabetes e Gravidez
Data: (A definir) - Pré Congresso - 14º
Congresso Brasileiro de Diabetes
Local: Goiânia
Informações: Sociedade Brasileira de
Diabetes – Tel/fax: (11) 289-2941, e-mail:
secretaria@diabetes.org.br

10º Congresso Brasileiro de
Obesidade
Data: 16 a 18
Local: The Royal Palm Plaza – Campinas, SP
Informações: ABESO – site:
www.abeso.org.br/cbo2003

IX Encontro Gaúcho de Diabetes
Data: 26 a 28
Local: Caxias do Sul – Hotel Intercity
Informações: Dolaimes Comunicação e Eventos – Tel : (54)223-8677;
e-mail: tais@dolaimes.com.br; site:
www.dolaimes.com.br

18th IDF Congress
Data: 24 a 29
Local: Paris - França
Informações: Congress World Ltda. - Blenheim House, 120 Church Street, Brighton,
BN1, 1WH, U.K. Tel: + 44 1273 647031/
686889, fax: +44 1273 684173/570632,
e-mail: idfparis2003@congressworld.como.
uk, site: www.idfparis2003.org

XIV Curso Nacional de Atualização em
Endocrinologia e Metabologia
Data: 30/09 a 02/10
Local: Centro de Convenções do Palácio
da Cultura - Campo Grande, MS
Informações: Tdesign. Tel: (67)
321-8621 e 326-9987, e-mail:
cnaem2003@ramal.ppg.br; site:
www.ramal.ppg.br

2º Simpósio Brasileiro sobre Saúde e
Envelhecimento Masculino e Feminino
Data: 30 e 31
Local: Hotel Crowne Plaza - São Paulo, SP
Informações: Conexão Global Eventos
– Tel: (11) 3161-0004; fax: (11) 3168-7678

OUTUBRO 2003

SETEMBRO 2003
Grupo de Estudo Multidisciplinar em
Diabetes
Data: 13
Local: Pestana Rio Atlântica Hotel – Av.
Atlântica, 2964, Salão Parati, Rio de

8º Fórum de Atualização e Educação
em Diabetes
Data: 10 a 12
Local : Centro de Convenções Rebouças
– Av. Rebouças, 600 – São Paulo – SP
Informações: ADJ – Tel: (11) 3104-6412

NOVEMBRO 2003
I Congreso Cubano de Endocrinología
Pediatrica y de la adolescencia
Data: 12 a 14
Local: Havana – Cuba

14º Congresso Brasileiro de Diabetes
Data: 26 a 30
Local: Centro de Convenções de Goiânia
– GO
Informações: Evento All – Av. República
do Líbano, 1914/ sala 17, Ed. Empire
Center – Setor Oeste – CEP: 74115-070
– Goiânia – GO, tel: (62) 215-8069,
e-mail: eventoall@persogo.com.br ,
site: www.diabetes2003.com.br

DEZEMBRO 2003
2º CELP – Congresso de Endocrinologia de Língua Portuguesa
Data: 7 a 9
Local: Hotel Pestana Bahia – Salvador, BA
Informações: Interlink – Rua Teixeira
Leal, 107-A, Graça – CEP: 40.150-050
– Salvador, Bahia. Tel: (71) 336-5644, fax:
(71) 336-5633, e-mail: itl@interlinkeventos.
com.br, site: www.interlinkeventos.com.br
XXXII Encontro do IEDE
Data: 12 a 14
Local: Clube Med, Mangaratiba, RJ
Informações: ASSEX – Tel: (21) 22248587, site: www.assex.org.br

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 20211340, tel. (021) 2224-8587, e-mail: assex@openlink .com.br, site: www.assex.org.br
Presidente de honra: Dr. Luiz César Póvoa; presidente: Dra. Vivian Ellinger; Vice-Presidente: Dra. Vera Leal; 1º secretário: Dr. Claudio Hoineff; 2ª secretária: Dra. Laura Soares; tesoureiro: Dr.
Ronaldo Synay Neves; diretora de eventos: Dra. Lucia Carraro; vogal social: Dra. Cristiane Rangel. JORNAL DA ASSEX. Conselho Editorial: Dra. Vivian Ellinger, Dra. Laura Soares , Dra.
Lúcia Carraro e Dr. Luiz César Póvoa; Jornalistas Responsáveis: Elizabeth Pereira dos Santos - MTRJ 12714 e Cristina Dissat - MTRJ - 17518-RJ; Redação: Sandra Malafaia, Gabriela Godoi e
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VOCAÇÃO QUE VEIO DE CASA

D

esde a adolescência, a Dra.
Marisa César Coral se interessa pelo tema Endocrinologia,
por influência familiar. Na infância, seu
irmão foi diagnosticado com panhipopituitarismo, ao qual sua mãe se referia de
forma leiga como “falta de hormônios”.
Os fatos ligados à doença marcaram a
jovem, que, na hora de escolher a profissão, optou pela Medicina.
A escolha pelo IEDE como local para
continuar seus estudos aconteceu ao
longo da graduação, quando o professor de endocrinologia e médico de seu
irmão, Dr. Sérgio de Carvalho, retornou
do Rio para Florianópolis contando as
maravilhas do Instituto. “Com as excelentes referências dadas pelo prof. de
endocrino eu já me apaixonei, na época,
pela idéia de fazer a residência no IEDE”,
conta a doutora.
Aventuras no Trânsito Carioca - No ano
de 1976, a Dra. Marisa Coral mudou-se

de Florianópolis para o Rio de Janeiro.
Como era novata na cidade, às vezes
era difícil medir o tempo necessário para
ir de Copacabana, bairro onde morava,
até a Rua Moncorvo Filho, onde se localiza o IEDE. O maior temor, no entanto,
era o meio de transporte, a linha de
ônibus 464 (Maracanã – Leblon), que
circula até hoje. “Tudo era muito agradável naquela época, com exceção do
deslocamento.” Quando chegava ao
IEDE seu pavor era imenso ao escutar “
Doutora, a senhora está atrasada !”. Era
a voz do Dr. Shermann, que mantinha a
disciplina nos ambulatórios.
Ao longo do curso, colecionou histórias, principalmente com suas companheiras, também de outros Estados. Ela
lembra de uma, ocorrida no 464, com a
Dra. Tania Furlanetto, de Porto Alegre:
“Certa tarde voltávamos para casa em
um dia muito quente de janeiro. De pé
no ônibus, tentávamos nos equilibrar no
meio dos solavancos, freadas e xinga-

Dra. Marisa César Coral
mentos do motorista. Decidimos pedir
a ele que, por favor, dirigisse com mais
calma. Qual não foi a surpresa quando
nos aproximamos: era um paciente
do ambulatório, portador de Doença
de Graves, que havia abandonado o
tratamento! Visivelmente irritado com o
tráfego, seus olhos “esbugalhados” pareciam que iam saltar do globo ocular...
Entendemos, então, a razão da grande
irritabilidade do motorista que, muito
desconcertado, aceitou nosso convite
para retornar ao ambulatório do IEDE.”
Novos Desafios - Em 1978, voltou para
Florianópolis e, no ano seguinte, foi contratada para lecionar Endocrinologia na

Universidade Federal de Santa Catarina,
onde trabalha até hoje. Além de lecionar,
a Dra. Marisa é chefe do departamento
de Clínica Médica do Centro de Ciências
da Saúde e responsável pela enfermaria
de Endocrinologia do hospital universitário, onde orienta alunos da graduação
em Medicina e pós-graduação em Medicina Interna e Endocrinologia. “Algumas
das rotinas que aprendi durante minha
formação no IEDE ainda são utilizadas
junto aos meus alunos. Entre elas está
o roteiro de anamneses em Endocrinologia, que muito me ajudou durante
minhas entrevistas com os pacientes
naquela época.” A Dra. Marisa também
atende em clínica privada.
Atualmente, a Dra. Marisa César
Coral é a presidente da SBEM Regional
Santa Catarina e está organizando o
próximo congresso brasileiro da especialidade, em novembro de 2004.
“Meus planos, a curto prazo, estão
direcionados ao sucesso do evento e
com a perspectiva de assumir a nobre e
difícil função de presidir a SBEM a partir
de 2005.”, conclui. 
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ISSO É O IEDE
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XXXII ENCONTRO

GARANTA JÁ SUA VAGA

Q

uem ainda não fez sua reserva para o XXXII Encontro do
IEDE, atenção: restam apenas
30 vagas. Não se arrisque a ficar de
fora do grande evento fluminense da
Endocrinologia. Para acabar com qualquer indecisão, basta ver a programação científica nesta página (ainda mais
completa do que na última edição do
jornal) e, nas páginas centrais, o quem
-é-quem do Encontro: um mini-currículo de todos os palestrantes. Aí é só
preencher a ficha de inscrição (pág. ao
lado) e enviar.
Quem participar do Encontro vai
desfrutar dos atrativos do Club Med
nas horas vagas da programação
científica, mas seus acompanhantes,
claro, vão aproveitar muito mais. Localizado na Costa Verde, o resort fica
a cerca de 100 Km ao sul do Rio de
Janeiro. Possui duas piscinas (uma
exclusiva para crianças), sauna seca
e a vapor, sala de musculação, salão

de jogos e dois restaurantes.
Além disso, são oferecidas várias
atividades no Club Med Fitness e no
Mini Club Med: alongamento, relaxamento e aquecimento; fisioculturismo,
estepe e aquafitness. O clube disponibiliza também o Body Combat, baseado nas artes marciais e o Body Pump,
para aprimorar a força e a resistência
muscular. Há ainda esportes coletivos,
como basquete, futebol e vôlei (de
quadra e de praia). Mais: caiaque, ski
aquático, arco e flecha, tênis, squash,
windsurf, vela...
O resort dá também opções para
quem vai levar as crianças para o
evento. Há atividades e programas
ao longo do dia adaptados para cada
faixa etária, entre quatro e dez anos
de idade.
Para Participar - Aproveite o preço excepcional negociado pela ASSEX junto
ao Club Med. É só preencher a ficha de

inscrição e aproveitar o parcelamento
em até cinco vezes sem juros, com
cheques pré-datados. O valor total é
de R$ 510,00 por pessoa, para o final

de semana, em apartamento duplo,
com bebidas incluídas em todas as
refeições. 

XXXII ENCONTRO ANUAL DO IEDE
12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2003
Programa Preliminar

Endocrinologia: Vivendo o Futuro
Sexta-feira
18h - Abertura
Genes: Ligações Perigosas
Dr. Jose Carlos Cabral de Almeida
Sábado
9h - Simpósio I – Endocrinologia Cardiovascular:
Aldosterona, de Volta à Ribalta - Dr. Amélio Godoy de Matos
Muito Além de Lípides e Hipertensão - Dra. Luciana Bahia
As Lições dos Grandes Estudos de Prevenção - Dr. Denílson Albuquerque
11h - Meeting the Professor
Síndrome de Cushing: Dr. Mauricio Barbosa
GH em Adulto: Fazer ou Não Fazer - Dr. Luis Cesar Póvoa
Reposição Hormonal: Esclarecendo as Controvérsias - Dr. Ricardo Meirelles
Avanços no Diagnóstico e Tratamento da Obesidade - Dr. Walmir Coutinho
Novas indicações do GH em Crianças- Dr. Cláudio Hoineff
18:30h - Simpósio II
Novos Tratamentos da Disfunção Erétil - Dr. Francisco Freire
Novas Perspectivas no Tratamento das Tireoidopatias - Dr. Hans Graf
Imagem em Endocrinologia: uma Visão Atual – Dra. Alice Brandão
Domingo
9h - Atividade Audiovisual
Ultra-Sonografia na Prática Clinica - Dr. Euderson Tourinho
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E

ntre os dias 12 e 14 de dezembro o Club Med de Rio das
Pedras, em Mangaratiba, RJ,
sediará a trigésima segunda edição
do Encontro do IEDE. Com uma programação que abordará da Genética à
Obesidade, chegando ao diagnóstico
pela imagem, o evento já tem 13 participantes confirmados que apresentamos abaixo, por ordem de entrada
das palestras. Veja dias e horários no
programa (pág. 4).
Dr. José Carlos Cabral de Almeida - Endocrinologista; fellow em Endocrinologia, pelo Guy’s Hospital, em Londres;
membro e consultor do International
System for Cytogenetic Nomenclature
(ISCN). Também é consultor do Estudo Colaborativo Latino-Americano
de Malformações Congênitas (ECLAMC); consultor sênior do CNPq e da
FAPERJ.
Pesquisador titular do Instituto de
Biofísica Carlos Chagas Filho (UFRJ)
e do Instituto Fernandes Figueira (Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ),
desenvolve linhas de pesquisa nos seguintes temas: erros da determinação
e diferenciação sexual humana; sindromologia; alterações cromossômicas e síndromes de genes contíguos.
Seu trabalho mais importante foi publicado em abril de 1959, na Revista The
Lancet, denominado “A Sex Chromosome Anomaly in a Case of Gonadal
Dysgenesis (Turner’s Syndrome)”.
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Dr. Amélio F. de Godoy Matos – É chefe do
Serviço de Nutrologia e Metabologia
do IEDE desde 1995; membro efetivo
da Endocrine Society; da North American Association
for Study on Obesity (NAASO); da
American Diabetes Association
(ADA); da Sociedade Brasileira de
Endocrinologia
e Metabologia (SBEM); da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), do
Conselho Consultivo da Associação

Brasileira para o Estudo da Obesidade (ABESO) e do Comitê Executivo da
International Society of Endocrinology
(ISE), no período de 2000 a 2004.
Fez curso de especialista e mestrado em Endocrinologia pela PUC-Rio.
Possui dois títulos de especialista: um
em Endocrinologia e Metabologia e
outro em Endocrinologia Pediátrica.
Já foi presidente de várias sociedades e eventos médicos no Rio de
Janeiro: da ABESO, da ASSEX - IEDE,
da SBEM Regional Rio de Janeiro e da
SBEM Nacional. Também já presidiu
os 3º e 5º Simpósios Internacionais sobre Obesidade (SISO), o 1º Congresso
Brasileiro de Obesidade, além do 24º
Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia.
Dra. Luciana Bahia - Doutoranda, pela
UERJ, no Laboratório de Pesquisas
em Microcirculação, desde 2001.
Além de realizar
pesquisas (ainda
em andamento)
sobre disfunção
endotelial
em
indivíduos com
diabetes e obesidade, é membro
da SBEM e da SBD.
É formada em Medicina pela Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO)
no ano de 1989. Entre 1990 e 1992 fez
residência médica na UERJ em Endocrinologia e Metabologia. Em 1999 fez
mestrado pelas Faculdades de Ciências Médicas, da UERJ.
Dr. Denilson Campos de Albuquerque Professor adjunto de Cardiologia da
Faculdade de Ciências Médicas e de
pós-graduação em
Cardiologia do Centro Biomédico, da
UERJ. Ainda é preceptor do Programa de Internato e
Residência Médica
em Cardiologia do
Hospital Universitário Pedro Ernesto e
coordenador da disciplina / Serviço de

Cardiologia da FCM da UERJ, desde
novembro de 1996.
É presidente eleito (biênio 20042005); vice-presidente do Grupo de
Estudos de Insuficiência Cardíaca; e
diretor científico, todos os cargos do
Departamento de Cardiologia Clínica
da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Além de ser membro da
SBC e da Sociedade de Cardiologia
do Rio de Janeiro, faz parte da Heart
Failure Society of America e da Clinical
Cardiology Council of American Heart
Association.
Possui especialização em Cardiologia e Doença Coronária, pela SBC;
doutorado e mestrado; em Cardiologia, pela Universidade Federal de São
Paulo e UERJ, respectivamente; e, residência, também em Cardiologia, no
Hospital dos Servidores do Estado do
Rio de Janeiro.
Dr. Maurício Barbosa Lima - Possui título
de especialista em Endocrinologia e
Metabologia, pela SBEM, sendo membro da Comissão do
TEEM há 12 anos.
Fez pós-graduação
em Endocrinologia
e Metabologia pela
PUC-Rio. Formado
pela Faculdade de
Medicina da UFRJ.
Foi um dos fundadores da ASSEX-IEDE. Também presidiu a SBEM
Regional Rio de Janeiro (1991-1992),
além de ter sido diretor do IEDE.
Dr. Luiz Cesar Póvoa – É professor titular e atual coordenador do curso de
Pós-Graduação em Endocrinologia
da PUC-Rio. Presidente de honra
da ASSEX-IEDE,
Presidente da Regional Rio de Janeiro da ABESO
e vice-presidente
da Sociedade Brasileira de Estudo do Metabolismo Ósseo e Mineral (SOBEMOM), é membro titular da Academia Nacional de

Medicina; da 1ª Câmara Técnica de
Medicamentos (CATEME), vinculada
à Agência Nacional de Vigilância Sanitária; da International Society of Endocrinology; da American Association for
the Advanciment of Science; além de
ser fellow member da Inter American
Medical and Health Association.
Sendo sócio honorário da SBEM,
fez parte da sétima diretoria da sociedade, em 1966. Dois anos depois,
em convênio com a AMB, Dr. Póvoa
elaborou regulamento estabelecendo
a Habilitação para o Título de Especialista em Endocrinologia e Metabologia
(TEEM). O primeiro exame foi feito no
IV Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia (CBEM), em
1972, com o Dr. Póvoa fazendo parte
da banca. Também foi um dos sóciosfundadores da ABESO, fazendo parte
da primeira diretoria (86-88), sendo
vice-presidente. Foi ainda diretor do
IEDE, antes da gestão do Dr. Maurício Barbosa Lima e representante do
Brasil junto à International Society of
Endocrinology, de 82 a 86.
Dr. Ricardo Meirelles - Diretor do IEDE,
professor associado de Endocrinologia da Escola Médica de Pós-Graduação da PUC-Rio
e vice-presidente
do departamento
de Endocrinologia Feminina da
SBEM, do qual
foi fundador. Além
de ser membro
da Comissão de Comunicação Social
da SBEM e da North American Menopause Society, é membro educador da
Endocrine Society.
Formou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de
Janeiro em 1971, possuindo três títulos
de especialista: em Endocrinologia e
Metabologia, pela SBEM; na área de
atuação em Endocrinologia Pediátrica,
também pela SBEM; e, em Nutrologia,
pela Sociedade Brasileira de Nutrologia.
É editor do livro Clinical Endocrinology,
da Excerpta Medica, de 1988.

Dr. Claudio Hoineff - Atual presidente
do Comitê de Endocrinologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio
de Janeiro (SOPERJ) e membro
do Departamento
Científico de Endocrinologia da
Sociedade Brasileira de Pediatria
(SBP), presidiu,
em 2002, o V Simpósio de Endocrinologia Pediátrica do Estado do Rio
de Janeiro (V SIMEP). Também é pro-

fessor do curso de pós-graduação em
Endocrinologia da PUC-Rio e responsável pelo Ambulatório de Crescimento do IEDE.
Possuidor de três títulos de especialista - em Pediatria, pela SBP; em
Endocrinologia Pediátrica, pela SBP
e SBEM; e, em Medicina do Esporte,
pela Sociedade Brasileira de Medicina
do Esporte (SBME) – formou-se em
1979, com pós-graduação em Pediatria pela PUC-Rio, entre os anos de
1980 e 1981.
Dr. Francisco Rodrigues Freire - Atual
presidente do Departamento de Endocrinologia e Andrologia da Sociedade de Medicina de Alagoas e delegado
da SBD no mesmo Estado, Dr.
Francisco Freire é
também membro
da SBEM, SBD,
ABESO, da Professional Section
da ADA, da ISSIR (International Society for Sexual
Inadequacy Research) e da ABEIS
(Associação Brasileira para Estudo da
Inadequação Sexual).
Já foi duas vezes presidente da
SBEM Regional Alagoas (94-95 e
95-96); secretário do Grupo de Estudos de Fertilidade e Esterilidade
do Rio de Janeiro (GEFERJ), além de
secretário da Sociedade Brasileira de
Andrologia, em 2 períodos. Fez mestrado na PUC-Rio; especialização e
residência, no IEDE; e, ainda no Instituto de Urologia e Nefrologia de Niterói, especializou-se em Andrologia.
Possui graduação pela Faculdade de
Medicina da Universidade Federal de
Alagoas.

Dr. Hans Graf - Chefe da Unidade de Tireóide, professor adjunto em Endocrinologia e vice-coordenador do curso
de Medicina, da
Universidade Federal do Paraná
(UFPR). Também
é secretário da
Sociedade Latino-Americana
de Tireóide e do
Departamento de Tireóide da SBEM.
É membro da Endocrine Society (ES),
da Latin American Thyroid Association
(LATS), da American Thyroid Association (ATA), da SBEM e da SBD.
Com residência e especialização
em Endocrinologia pelo IEDE, em
1980, Dr. Hans formou-se pela UFPR,
em 1976. Ainda fez mestrado na PUCRio, em 1984; fellowship no Serviço do
Dr. John Baxter, nos anos de 1994 e
1995; e, doutorado na UFPR.
Dra. Alice Cristina Coelho Brandão - Membro da Sociedade Brasileira de Radiologia e do Colégio Brasileiro de Radiologia, é médica radiologista da Clínica
IRM – Ressonância Magnética, da
qual também é
responsável técnica, e do Setor
de Tomografia
Computadorizada e Ressonância
Magnética do Hospital Samaritano.
Formada pela UNI-Rio, em 1991,
fez cerca de 20 cursos de aperfeiçoamento na área de radiologia, sendo
autora do livro Ressonância Magnética
da Pelve – Aplicações em Ginecologia
e Obstetrícia, de 2003. Fez residência
em clínica médica e radiologia no Hos-

pital Universitário Clementino Fraga
Filho, além de ser fellow em Radiologia
Músculo-Esquelética, do Departamento de Radiologia do Hospital Geral
de Massachusetts, em Boston, nos
EUA, em junho de 1998.
Fez estágio no Serviço de Mamografia do Instituto Nacional do Câncer
(INCA) e no setor de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética do Hospital da Beneficência Portuguesa de Niterói. Também estagiou em
Estocolmo, na Suécia, no Centro de
Pesquisa do Karolinska Hospital, sobre Ressonância Magnética, em 95.
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Dr. Walmir Coutinho - Professor associado e coordenador adjunto do curso de
pós-graduação em Endocrinologia da
PUC-Rio, vice-presidente da Federação Latino-Americana de Sociedades
de Obesidade (FLASO), coordenador
da Força Tarefa
Latino-Americana de Obesidade
e do Consenso
Latino-Americano de Obesidade,
além de chefe do
GrupodeObesidade e Transtornos Alimentares do IEDE.
É formado pela UFRJ, com especialização e mestrado em Endocrinologia,
na PUC-Rio. Fez doutorado na Escola
Paulista de Medicina, em 2000.
No mesmo ano, coordenou a
Cimeira Latino-Americana de Peso
Ideal, que originou a Ata do Rio de
Janeiro, atualizando o 1º Consenso
Latino-Americano em Obesidade. Em
1998 Dr. Walmir já tinha organizado
a primeira convenção desse mesmo
consenso. É autor dos livros “Emagrecimento de A a Z” e “Enciclopédia do
Emagrecimento”.

Dr. Euderson Tourinho – Atualmente, é
professor adjunto do Departamento
de Radiologia da Faculdade de Medicina da UFRJ; professor do Curso
de Imagenologia da Faculdade de
Medicina da Universidade de Miami,
nos Estados Unidos; e, da Escola
Latino-Americana
de Imagenologia
Mamária; além de
professor e coordenador do Curso de Diagnóstico
por Imagem em Endocrinologia, de
diversas instituições de ensino do Rio
de Janeiro.
Diretor técnico da Clínica da Imagem do Diagnóstico, coordenador
da Câmara Técnica de Radiologia e
chefe da Sessão de Diagnóstico por
Imagem do Instituto de Ginecologia da
UFRJ, ainda é conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado
do Rio de Janeiro (CREMERJ), membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e da Comissão de Ensino do
CREMERJ. 
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CENTRO DE ESTUDOS

CIÊNCIA E CULTURA INTEGRANDO O IEDE

I

ntegrar todos os setores, tratando
o hospital como um corpo único.
Esta é a filosofia do trabalho da Dra.
Carmen Regina Leal de Assumpção,
presidente do Centro de Estudos do
IEDE. No comando do Centro desde
fevereiro de 2003, ela quer ir além das
trocas científicas, proporcionando
o enriquecimento cultural de toda a
comunidade ligada ao hospital.
O Centro de Estudos Jayme Rodrigues (CEA) é um órgão de Unidade de
Saúde para promover, estimular, planejar, coordenar e acompanhar as atividades de cunho técnico, científico e
cultural, visando contribuir para a melhoria das ações de saúde prestadas
à população. O CEA não se limita à
divulgação e transmissão de informações técnicas, devendo ser um fórum
de reflexão do pessoal das diversas
equipes de saúde, para assuntos de
interesse geral da comunidade.

Música no Instituto - Está nos planos
da Dra. Carmem a criação de uma
sala multimeios, onde funcionários
e alunos terão acesso a exposições
de fotos, artes plásticas, vídeos, música. Outra idéia é a realização de um
festival da canção – batizado com o
nome de “Uma Canção para o IEDE”
- , parte de um projeto intitulado “Os
Hormônios na arte e no ensino”, onde
os participantes poderão compor uma
música sobre o hospital.
A capacitação profissional dos
funcionários também é meta do Centro de Estudos. No início da gestão a
Dra. Carmen pediu a cada setor do
IEDE que apontasse quais cursos
necessitavam, a serem ministrados
futuramente. O auxílio para enviar
representantes aos congressos e encontros de classe - como por exemplo, um congresso de enfermagem
- será estudado pelo Centro.

Integração - Normalmente, as sessões
clínicas ocorrem às quintas feiras, às
dez horas, no auditório Dona Anna ou
no Anfiteatro Geral do IEDE. Nelas, os
setores do hospital envolvidos com o
caso em discussão – nutrição, fisioterapia, laboratório, endocrinologistas
e médicos de outras especialidades
– apresentam seus relatos. “A minha
idéia é que haja uma integração ainda

maior. Discutiremos o caso ou o tema
em questão escutando diversas opiniões”. Algumas vezes, especialistas
de outras áreas são convidados para
falar sobre diferentes assuntos como
Ética e Direito médico. “Com esta
visão, penso integrar os diversos
setores e cuidar do lado cultural,
além de criar um bem-estar entre as
pessoas”. 
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Foto: Arttoday

ROTINA DO AMBULATÓRIO DE PARATIREÓIDE
INVESTIGAÇÃO DE OSTEOMALÁCIA /RAQUITISMO

N

a série de rotinas dos ambulatórios especializados para investigação das diversas
patologias endócrinas que está sendo publicada neste espaço, estamos trazendo
nesta edição mais um exemplo interessante .
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ESPAÇO ÉTICO

COMO EU FAÇO

ANAMNESE: início dos sintomas (tetania neonatal?, com início da deambulação?),
condições de nascimento, uso de medicação materna, alimentação na 1a infância,
história familiar, uso de medicamentos, heredograma. Exame físico.
RAIO-X COMPATÍVEL

PO4 , F alc. , CaN

Ca, PO4, F. alc. normais

NUTRICIONAL?

Displasias epifisárias

ACOMPANHAR:
A Nutrição
Observar 6/6meses

ROTINA
• Sérico - gasometria arterial, PTH
• Urina 24h - Ca, PO4, clearance PO4,
aminoacidúria, acidez total,
bicarbonatúria, glicosúria

Ao ambulatório
de Genética

pH, HCO3 normais

ACIDOSE PLASMÁTICA
Def. 1αD3?

Tubular
proximal?

Tubular
distal

Aminoacidúria
e/ou
Bicarbonatúria
e/ou
Hipercalciúria
e/ou
Outros

Acidez
Titulável

teste
terapêutico
com Vitamina
D3 (3 meses)

PTH ,
Ca N ou

Def. 1αD3?

PTH, Ca N,
PO4

Defeito tubular
(perdedor de PO4)

Rotina
novamente

* Estas rotinas foram elaboradas pela equipe do Ambulatório de Paratiróides: Dr. Maurício Barbosa Lima (chefia), Dras. Rosita Gomes
Fontes, Joyce Cantoni e Livia Ludmila Liepin.

ERRATA
Na edição passada esta seção saiu com falhas, devido a problemas técnicos. Veja a versão já corrigida
no site www.assex.org.br

ÉTICA E EMBRIÃO

O

diagnóstico genético pré-implante
(PIGD) gera muita discussão por suas
implicações potenciais nos campos
social e, sobretudo, ético. Impõe-se uma revisão ético-legal destas áreas, que devem ser um
foco de reflexão não apenas dos diretamente
interessados hoje, mas de toda sociedade, uma
vez que isto poderá afetá-la amanhã.
Preliminarmente, dois pontos devem ser
definidos:
1 - Deve o PIGD ser permitido?
2 – Se permitido, como regulá-lo?
A discussão é extremamente complexa,
uma vez que o embrião tem um potencial de
se tornar um indivíduo e, se assim o for, deverá
ser tratado como tal.
Se considerarmos o embrião como indivíduo em potencial, temos que ignorar os Princípios de Tant, onde os indivíduos se esgotam
em si só. Se rejeitamos esta noção, a Medicina
Reprodutiva se tornaria mais fácil na teoria, mas
na prática apresenta inúmeros problemas. Se
diversas doenças, como o Turner, a cólera,
a hemofilia e a distrofia muscular pudessem
justificar, não eliminariam as inúmeras áreas
cinzas do processo.
É nosso objetivo levantar, em pequenas
doses, problemas que justifiquem uma ampla
discussão iniciada em nossa ASSEX.
Prof. Luiz Cesar Póvoa
Presidente de Honra da ASSEX
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