Relato da Assembléia Geral
Data: 06/03/2012
Local: Auditório Dmed
Horário: 13h
Ligantes presentes: Bárbara, Cristina, Camila,David, Ellen, Kyle, Letícia, Lígia,
Lorenna, Natália Bicudo, Nathália Nunes, Michelle, Rafaela,Rodrigo, Rosiane,
Tana,Talita, Vanessa Félix e Vanessa Santos .
Coordenador presente: Prof. Joyce.

1) Pautas
- Data de ínicio e horário semanal das atividades.
- Divisão das duplas e sorteio dos temas dos seminários.
- Apresentação do tema do simpósio.
- Explicação sobre as atividades ambulatoriais.

Relato:
- Ficou combinado com os ligantes que as atividades, envolvendo os seminários e uma
discussão clínica mensal, acontecerão em dias alternados a cada semana:
*terça-feira,das 12:30 às 13:30h, com a profa. Joyce.
* quarta-feira, das 12 às 13h, com o prof. Wilson.
As apresentações dos casos clínicos serão feitas pelos alunos do terceiro e quarto
anos.
- Houve o sorteio do temas dos seminários e a Profa. Joyce fará a primeira
apresentação, com o tema:Princípios da Endocrinologia.
Os demais temas e as respectivas duplas, estão à seguir:

Introdução à Endocrinologia
-Principios da endocrinologia: Profa. Joyce.
-Biossíntese, secreção e metabolismo dos hormônios: Nathália Nunes e Michelle.
-Mecanismos moleculares da ação hormonal: David, Rodrigo e Vanessa Felix.
Hipotálamos- Hipófise
- Hipófise anterior – anatomia, embriogênese e regulação hormonal : Rafaela e
Rosiane
- Adenomas Hipofisários não funcionantes: Cristina e Talita
- Prolactina, regulação hormonal e PROLACTINOMA: Vanessa Santos e Natália Bicudo.
- GH/IGF1, regulação hormonal e ACROMEGALIA: Bárbara e Letícia
- CRH/ACTH regulação hormonal e DOENÇA DE CUSHING: Fernanda Bertucci e Serena
( sorteado pela Ellen).
Hipófise posterior- anatomia, embriogênese e regulação hormonal: Lorenna e Lígia.
Diabetes insipidus: Kyle e Rafael.
TIREÓIDE
- TIRÓIDE: anatomia, embriogênese e regulação hormonal: Ellen, Marília e Ana Paula.
-Doença de Graves: Camila e Tana.
- Hipotireoidismo: não foi sorteado por nenhuma dupla.
- Nódulos tireoidianos e câncer: não foi sorteado por nenhuma dupla.

- O ambulatório terá início na sexta-feira, 09/03, inicialmente contando com 2 alunos
que acompanharão os alunos do internato.
A primeira dupla, escolhida por sorteio, será Lorenna e Lígia.
- Foi apresentado o tema do Simpósio: Emergências Endocrinológicas e a Vanessa
sugeriu a formação de uma Comissão de Organização, que além da diretoria, contará
com ligantes interessados em ajudar na organização do evento.

