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A INDA EXISTEM MUITAS CONTROVÉRSIAS na avaliação e conduta frente
aos nódulos tireóideos. Algumas dúvidas com as quais os clínicos fre-

qüentemente se deparam são: quando indicar a punção aspirativa por agu-
lha fina, deve-se puncionar todos os nódulos diagnosticados, o que fazer
com os incidentalomas, quais nódulos devem ser encaminhados para trata-
mento cirúrgico e que tipo de cirurgia seria o mais indicado?

Com a finalidade de esclarecer essas e várias outras dúvidas com
relação ao diagnóstico e tratamento das diversas lesões nodulares, organi-
zamos um curso sobre esse tema em agosto de 1997, convidando
tireoidologistas com grande experiência no assunto.

Em outubro de 1996, tivemos a oportunidade de conhecer o Kuma
Hospital, em Kobe, Japão, um hospital destinado exclusivamente ao trata-
mento de doenças da tireóide. Nessa ocasião, pudemos conhecer alguns
tireoidologistas com incomparável experiência no diagnóstico e tratamen-
to das lesões nodulares benignas e malignas da tireóide. Achamos, portan-
to, oportuno convidarmos o Dr. Tamotsu Yokozawa do Kuma Hospital
para participar desse evento, devido à sua grande experiência na utilização
do ultra-som, da punção aspirativa por agulha fina guiada pelo ultra-som,
assim como da injeção percutânea de etanol e do tratamento cirúrgico das
lesões nodulares da tireóide.

Devido à importância dos temas abordados e ao interesse demons-
trado pelo assunto, traduzido pelo grande número de inscrições que super-
ou, em muito, as nossas expectativas, e a capacidade do anfiteatro do Cae-
sar Park Hotel de São Paulo, fomos convidados pelo Dr. Claudio Kater a
editarmos um número especial dessa revista sobre nódulos tireóideos, con-
tendo os principais assuntos abordados no curso.

O nosso objetivo é tentar elaborar, num futuro próximo, um ma-
nual padronizado de conduta que possa ser utilizado para as diversas lesões
nodulares da tireóide.

Somos muito gratos a todos os professores convidados que partici-
param do evento, ao apoio da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e
Metabologia, na pessoa do presidente Dr. João Hamilton Romaldini e, em
especial, àqueles que contribuiram para a concretização desta edição especial.




