
                                            Universidade Federal de Minas Gerais  

                                                     Faculdade de Medicina  

                                             Departamento de Clínica Médica 

                                       Serviço de Endocrinologia e Metabologia 

 

                                          PROGRAMA DA DISCIPLINA 2013 

 

1) Objetivo 

 

Desenvolver conhecimentos básicos dos distúrbios endócrinos mais prevalentes na 

prática médica em adultos, permitindo aos alunos realizar de forma mais segura o 

diagnóstico, propedêutica e terapêutica dos distúrbios endócrinos. 

 

2) Metodologia 

 

A disciplina será desenvolvida nos ambulatórios de Endocrinologia de Adultos (Anexo 

Borges da Costa), sendo oferecidas em torno de 42 vagas por semestre, divididas em 

turmas de 06 alunos. Os alunos realizarão suas atividades durante um turno semanal 

aproximado de 4 horas. O atendimento dos pacientes ambulatoriais será realizado pelos 

alunos e sob supervisão docente, enfocando os aspectos mais relevantes dos distúrbios 

endócrinos. Os casos atendidos serão discutidos, inclusive com realização de uma análise 

crítica do sistema de referência e contra-referência. Estará ainda disponível uma lista 

atualizada dos pacientes internados com as residentes de Endocrinologia, facilitando 

assim a visita dos alunos em enfermaria, em horário da conveniência dos mesmos, com o 

objetivo de melhor aproveitamento dos conteúdos da disciplina. Ressaltamos aqui a 

importância da relação do acadêmico com os residentes da endocrinologia para a 

discussão dos casos internados em horário da conveniência dos médicos residentes. A 

programação teórica será realizada em grupos de discussão (GDs) que atenderão ao 

programa básico estabelecido para a disciplina, e de acordo com os temas definidos 

no item ‘conteúdo científico’.  

 

3) Os pontos serão distribuídos de acordo com o estabelecido pelo Serviço e por cada 

professor. Haverá duas provas, sendo a primeira delas no valor de 30 pontos e a segunda 

delas no valor de 40 pontos, em datas e horários previamente divulgados(26/04/12 e 

18/06/12 às 19h, na sala 150). Para a segunda prova, todos os temas serão exigidos, em 

caráter acumulativo. Os restantes 30 pontos serão distribuídos sob a forma de 



conceito/trabalhos avaliativos estabelecidos por cada professor, atendendo aos seguintes 

critérios e podendo variar com o estabelecido por cada professor: assiduidade, desempenho, 

interesse, responsabilidade, relação médico-paciente e com equipe de trabalho, além de 

trabalhos escritos. 

 

4) Corpo Docente 

 

Formado pelos seguintes professores doutores: Ana Lúcia Cândido, Anelise Impelisiere 

Nogueira, Antônio Ribeiro de Oliveira Jr, Leonardo Maurício Diniz, Maria de Fátima 

Sander Diniz, Maria Marta Sarquis e Rodrigo Bastos Fóscolo. 

 

5) Horário (a ser confirmado no primeiro dia de aula com cada Professor) 

 

Manhã: 7:30 `as 11:30h                              Tarde: 13:30 `as 17:30h 

 

Segunda-feira:       tarde (Prof Rodrigo) 

Terça-feira:      manhã (Prof Fátima)           tarde (Prof Prof Anelise) 

Quarta-feira:  Reunião do Serviço de Endocrinologia (10h às 11:30h)                                               

Quinta-feira manhã: (Prof Antônio Ribeiro) tarde (Prof Leonardo) 

Sexta-feira: manhã (Prof Ana Lúcia)           tarde (Prof Marta Sarquis) 

 

OBS: A reunião do Serviço de Endocrinologia é aberta para todos os alunos e 

profissionais com interesse específico em Endocrinologia. Os alunos estão ainda 

convidados a participar das reuniões de integração com a clínica médica que acontecem 

por duas vezes no semestre em horário a ser previamente divulgado. 

 

 

6) Conteúdo científico  

    

A apresentação aqui realizada do conteúdo exigido nas avaliações da disciplina tem como 

objetivo auxiliar o estudo autônomo dos diversos itens que compõem o programa desta 

disciplina. No entanto, não significa que todos estes itens serão necessariamente 

discutidos ponto a ponto nos ambulatórios. Os professores estarão disponíveis para 

discutir dúvidas sobre qualquer dos itens propostos com a finalidade de garantir o 

aprendizado e o sucesso nas avaliações do curso.  

Os itens selecionados refletem a nosologia prevalente dos distúrbios endócrinos na rotina 

da prática da medicina geral e, sendo assim, comporão os diversos temas que estarão 

presentes nas avaliações desta disciplina.  

 



Diabetes mellitus do tipo 1 e do tipo 2 (classificação, apresentação clínica, 

diagnóstico, complicações micro e macrovasculares, dislipidemia e tratamento) – 3 

aulas 

Obesidade, síndrome metabólica e síndrome dos ovários policísticos- 1 aula 

Hipotireoidismo- 1 aula 

Hipertireoidismo- 1 aula 

Incidentaloma, nódulo (s) e câncer da tireoide- 1 aula 

PROVA  

Abordagem das doenças da hipófise (incidentalomas, hiperprolactinemia, adenomas 

não funcionantes, acromegalia, doença de Cushing, outros tumores da região selar, 

hipopituitarismo e diabetes insipidus/SIADH)- 2 aulas  

Osteoporose e disfunções da paratireoide (hiper e hipoparatireoidismo)-2 aulas 

Fisiopatologia dos distúrbios adrenais (incidentalomas, corticoterapia e síndrome de 

Cushing, insuficiência adrenal, hipertensão arterial endócrina, etc)-2 aulas 

Integração de temas (caso clínico envolvendo diversos temas da disciplina) 

PROVA  

  

 

 

 

 

 

 

 


