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E-mail: lamastpb@gmail.com 

 

DIRETORIA: 

 

Presidente: Tamarah Raquel de Freitas Pontes Macedo 

Celular: (83) 98858.1270 

E-mail: tamarahfreitas@hotmail.com 

 

Vice-Presidente: Marina Brandão Ramalho de Brito 

Celular: (83) 999657696  

E-mail:marinabrito_@hotmail.com 

 

Secretário Geral: Thamyris Vilar Correia 

Celular: (83) 986204314 

E-mail: thamyrisvilar@hotmail.com 

 

Tesoureiro: Izabel Martins Honorato 

Celular: (83) 998877457 

E-mail: belzinhaimh@hotmail.com 

 

Diretores de Estágio e Extensão:  

Elizabeth de Freitas Pontes Santos 

Celular: (83) 98839.8517 

E-mail: bethssy_freitas@hotmail.com 

Camila Fernandes Assis  

Celular: (83) 99949.3736 

E-mail: camila.feras@hotmail.com 



 

Diretor Científico:  

Andréa Lucena Rabelo Dias 

Celular: (83) 99138.6298 

E-mail: andrealrabelo@gmail.com 

Maria Aparecida Vanessa da Costa Leite 

Celular: (83) 99956.5783 

E-mail: vanessaac.leite@gmail.com 

 

Diretores de Eventos e Comunicação:  

Catarina de Lourdes Gesteira Pedreira 

Celular: (84) 8848.3165 

E-mail: catarinagesteira@gmail.com 

Thayse Caroline Silva Rios  

Celular: (82) 99306.3366 

E-mail: thayserios@hotmail.com 

 

Orientadores: 

Drª Ana Thereza Uchoa Camacho. 

Drª Débora Eugênia Braga Nóbrega Cavalcanti 

 

A Liga Acadêmica de Mastologia da Paraíba (LAMAST-PB) é uma entidade 

apartidária e sem fins lucrativos, vinculada a Faculdade de Medicina Nova Esperança 

(FAMENE), possui como objetivo geral contribuir na formação do profissional da saúde 

durante o curso de graduação, aperfeiçoando suas habilidades e suas atitudes, buscando uma 

formação científica, humanística e ética, independentemente se o mesmo estará vinculado 

direta ou indiretamente à especialidade proposta, sem ênfase à especialização, abrangendo o 

aprendizado adquirido para a promoção da saúde, a gerar várias atuações nos níveis de 

prevenção e tratamento, colaborando para uma dinamização do processo de ensino-

aprendizagem. 

São finalidades da Liga Acadêmica de Mastologia da Paraíba: 

1. Promover o conhecimento teórico e prático na área de Mastologia, bem como de outras 

especialidades correlatas, por meio do ensino e produção científica. 

2. Colaborar com o aperfeiçoamento médico-científico através de cursos, jornadas, seminários 

e eventos de interesse dos acadêmicos relacionados à Mastologia;  

3. Contribuir com a formação médica dos seus membros; 

4. Contribuir com os estudos e pesquisas científicas relacionadas à Mastologia, através de 

seus membros ou em conjunto com órgãos competentes; 

5.Orientar todas as atividades do ponto de vista ético relacionadas aos membros da liga. 


