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A vida é um contínuo que tem um início, mas não tem um fim.
Acredito que todos nós devamos preparar-nos para o infinito, para o
que há por vir e, essa preparação, somos nós que fazemos: ela não vem
pronta como uma disciplina nas escolas que frequentamos. Seria muito
fácil se todos pudessem cursar uma disciplina que nos preparasse para o
que vem pela frente na vida, mas simplesmente isto não acontece.
Sinto-me à vontade para falar assim após completar 60 anos de idade e
35 anos de vida profissional como médico: existem coisas importantes
que as escolas não ensinam; há espaços que muitas vezes não são bem
preenchidos.
As Ligas Acadêmicas vêm preencher esse espaço vazio, em
busca de algo a mais que a formalidade escolar não consegue
preencher. Os acadêmicos estão sedentos de atividades que preencham
as suas necessidades de saber e de experimentar novos horizontes e
conhecimentos, além dos curriculares.
Sim, são os acadêmicos que nos procuram e incitam a criação
das Ligas, que vêm preencher esses espaços que faltam nas nossas
vidas. Nos últimos anos, os alunos das nossas escolas já me motivaram
e fizeram com que criássemos as Ligas Acadêmicas de Saúde e
Espiritualidade, de Atendimento a Comunidades Carentes, do
Ambulatório de Geriatria, do Ambulatório de Dislipidemias e outras
iniciativas que não tivemos a força de começar ainda...
Tenho a certeza de que os acadêmicos que participam das Ligas
terão uma vivência mais plena dos seus interesses e estarão preparando
melhor a vida que está por vir: palavras de quem experimentou e ainda
experimenta essa vivência!
Parabéns pela iniciativa das Ligas Acadêmicas!
Continuem incitando-nos a crescermos juntos e a preparar
melhor o nosso futuro!
Abraço carinhoso a todos.
Emilio Moriguchi, R35 de Medicina Interna & Geriatria
Professor Coordenador da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade
da UFRGS
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A importância das Ligas Acadêmicas não se restringe à busca
por mais conhecimentos. Essa vivência coletiva organizacional
proporciona uma experiência não oportunizada pelas grades
curriculares, e é indiscutivelmente positiva para formação de
profissionais de saúde mais bem preparados para o futuro.
Prof. Otavio Piltcher
Coordenador da Liga de Otorrinolaringologia e Cirurgia CérvicoFacial da UFRGS
Cooperação,
assistência,
participação,
solidariedade,
colaboração, coadjuvação. As LIGAS trazem para o curso de Medicina
aquilo que os currículos deixam de ensinar; contudo, o mais importante
é o movimento de empreendedorismo que nasce nos alunos.
Prof. José Geraldo Lopes Ramos
Coordenador do Grupo de Ensino do HCPA
Meus queridos alunos,
Gostaria de parabenizar a todos os líderes e membros das Ligas
pelo esforço em manter viva esta linda tradição das nossas escolas
médicas.
A existência de alunos que valorizam e apostam no bom
aprendizado e na discussão dos temas mais relevantes ao exercício de
nossa profissão constituem uma salvaguarda na formação de
profissionais qualificados para cuidar da saúde de nossa população.
Vida longa às Ligas!
Prof. Gilberto Schwartsmann
É motivo de muita satisfação para a UNICRED Porto Alegre
estar presente junto a esta manifestação de energia de uma juventude
voluntariosa e conectada, que busca a verdade, o certo, e o
conhecimento compartilhado da Medicina, como fator integrador das
vidas.
A inspiração para colaborar com as Ligas Acadêmicas vem da
nossa vocação exclusiva para a área de saúde, alinhada com as
expectativas de nossos Cooperados de retribuição à comunidade, e
atende nosso propósito de promover a vida e construir a felicidade!
Dr. José Cesar Boeira
Presidente da UNICRED Porto Alegre
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Segundo as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso
de Graduação em Medicina são estimulados entre os alunos, os
aspectos complementares de perfil, habilidades, competências e
conteúdos.
As ligas acadêmicas, como a Liga de Ginecologia e Obstetrícia
(LiGO GO), são, na sua maioria, organizações formadas por estudantes,
residentes e professores que permitem congregar acadêmicos, médicos
e professores interessados no aprofundamento do aprendizado,
aprimorando o conhecimento na área.
Estas atividades permitem também o desenvolvimento de
práticas, por vezes não exploradas durante a graduação regular, de
organização de cursos, capacitações em treinamento prático e
desenvolvimento de ações com a comunidade com prevenção de saúde
e esclarecimento de dúvidas à população.
Vida longa às Ligas!
Prof. Adriani Oliveira Galão
Coordenadora da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da
UFRGS
Diretora Geral do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas

A materialização de um livro sobre as atividades das Ligas
Acadêmicas provavelmente seja uma das melhores publicações que
uma Faculdade pode desejar! É o produto da proatividade, da
organização e da vontade de aprender dos estudantes. As Ligas são
feitas por eles e para eles. Nada mais motivador para um docente do
que ver um grupo de alunos genuinamente interessado em sua área de
atuação. Este livro reflete tudo isso e nos traz a esperança de estarmos
ajudando a construir uma nova geração de profissionais conscientes de
sua responsabilidade no processo da própria aprendizagem e de seu
compromisso social de difundir as informações de saúde que
receberam.
Prof. Lúcia Maria Kliemann
Diretora da Faculdade de Medicina da UFRGS
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APRESENTAÇÃO
Em 2017, foi fundada a Comissão das Ligas (COMALI) da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(FAMED-UFRGS) com o objetivo de auxiliar na formação, na
organização e nas atividades das Ligas Acadêmicas.
A formação da COMALI proporcionou diversos benefícios e
uniu Ligas com características distintas em relação ao seu modo de
organização, metodologia de ensino e atividades desenvolvidas. Essa
convivência com a diferença foi proveitosa para os diretores que
começaram a utilizar estratégias de Ligas que obtiveram bons
resultados, além de aprender com os erros e falhas de outras.
Nesse contexto, surgiu a ideia de relatar as experiências das
Ligas e as atividades desenvolvidas por cada uma delas. O meio
encontrado foi a criação do livro “LIGAS ACADÊMICAS –
Definições, experiências e conclusões”.
No primeiro semestre de 2017, foram convidadas todas as ligas
acadêmicas da UFRGS ativas para escrever um capítulo com o objetivo
de relatar brevemente o tema estudado e as atividades desenvolvidas. O
convite se estendeu às ligas da Pontifícia Universidade Católica
(PUCRS) e da Universidade Federal de Ciências da Saúde (UFCSPA),
por meio de e-mails e redes sociais, que estudavam temas ainda não
discutidos na UFRGS. Os capítulos foram enviados para os
organizadores que, com o auxílio da Biblioteca da FAMED-UFRGS,
formataram e publicaram o livro.
Esperamos que as todas as Ligas do Brasil se beneficiem com as
experiências relatadas e cumpram seu papel de ensino, pesquisa e
extensão.
Filipe Rodrigues do Nascimento
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PREFÁCIO
Conforme o acadêmico se envolve com a faculdade, surgem
preferências por distintas áreas que não são profundamente estudadas
no currículo médico. Além disso, o envolvimento com a comunidade é
pouco frequente em uma rotina árdua de estudos. Nesse contexto, as
ligas acadêmicas se desenvolvem como um espaço para aprofundar o
interesse do aluno em teorias aplicáveis à sociedade, como campanhas
e pesquisas, que auxiliam no aprimoramento da futura carreira.
Este livro foi organizado com a finalidade de expor aos
acadêmicos, professores e profissionais de saúde uma breve instrução
de como as ligas acadêmicas funcionam, principalmente as advindas da
UFRGS, PUCRS e UFCSPA. Pretendemos ressaltar a relevância das
ligas e as diferentes formas de funcionamento dentro e fora das
faculdades. Assim, demonstramos aos interessados como é possível
elaborar grupos de estudos direcionados não somente à comunidade
interna, mas à externa também.
Ademais, todos os autores possuem experiência no assunto pelo
fato de serem ligantes e, predominantemente, membros diretores de
ligas acadêmicas que valorizam a presença das mesmas dentro das
universidades. Dessa forma, unimos neste livro as experiências de mais
de 100 acadêmicos, membros diretores e ligantes, e seus professores
coordenadores. Cada liga acadêmica trouxe referências próprias que
podem ser consultadas ao final de cada capítulo. Ressaltamos que o
grupo não apresenta conflito de interesses, não visa a fins lucrativos e
não pretende impor modificações na forma de atuação das ligas,
tampouco padronizar suas atuações ou compará-las entre si.
Cada capítulo foi escrito seguindo uma ordem: definição da área
atuante da liga, a importância do tema discutido, conclusão referente ao
assunto e dados complementares. Além disso, esperamos que as
informações apresentadas sejam suficientes para atender às
expectativas dos leitores e sirvam de auxílio para cada aluno que queira
conhecer o funcionamento de suas ligas acadêmicas ou anseia por
fundar um novo grupo.
João Victor de Andrade Águas
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PANORAMA DAS LIGAS ACADÊMICAS
Filipe Rodrigues do Nascimento, Luciana Eltz Soares

Em 1918, um grupo de estudantes da Faculdade de Medicina de
São Paulo decidiu criar um serviço de tratamento para sífilis gratuito.
Essa iniciativa se concretizou em 8 de setembro de 1918 com a abertura
do primeiro posto de tratamento na Santa Casa de Misericórdia, em
cooperação com o Serviço Sanitário sob direção de Arthur Neiva.
Inicia-se, então, a atividade que seria oficializada em 29 de agosto de
1920 e intitulada “Liga de Combate à Sífilis”, criada e mantida pelo
Centro Acadêmico Oswaldo Cruz da Faculdade de Medicina e Cirurgia
de São Paulo1,2, tornando-se a primeira Liga Acadêmica (LA) do Brasil
descrita na literatura.
A partir de então, começaram a surgir diversas ligas que eram
criadas e mantidas pelos Centros Acadêmicos (CAs) das faculdades de
Medicina do país. Um exemplo é a Universidade de Campinas
(Unicamp), que em seus primeiros anos na década de 60, teve diversas
LAs fundadas, tais como a Liga do Sangue, a Liga de Combate à
Sífilis, a Liga de Combate a Moléstias Infecciosas e a Liga de
Ambulatórios Populares³. Entretanto, durante a Ditadura Militar houve
uma repressão aos movimentos estudantis, o que ocasionou tempos
difíceis para os CAs3,4 que mantinham as LAs através de ações
beneficentes e o apoio do governo, levando à extinção das LAs. Esse
cenário começou a mudar com o fim da Ditadura Militar e com a
elaboração da Constituição de 1988 que apresentava o papel da
universidade pública dentro dos parâmetros de ensino, pesquisa e
extensão. Assim, nos anos 90, com a diminuição da repressão aos
movimentos estudantis, as ligas cresceram exponencialmente3, porém
apresentando diversas características distintas em sua forma de
organização e atividades e, muitas delas, não apresentavam ligação
direta com os CAs.
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CONCEITOS
Não há um consenso sobre a definição exata de Ligas
Acadêmicas, mas as principais definições concordam em um aspecto: o
de que as LAs possuem um núcleo com duas partes - os estudantes e
o professor. Sem uma dessas partes, não existem LAs. Abaixo, seguem
algumas definições de ligas acadêmicas de acordo com instituições
estudantis:
Comissão das Ligas da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, COMALI-UFRGS
A Liga Acadêmica é formada por um grupo de alunos com
interesses em uma determinada área comum, coordenada por um
professor universitário, com o projeto de extensão cadastrado na
Faculdade de Medicina, e que se encontram periodicamente para
realização de atividades, visando capacitação interna e eventos voltados
à comunidade externa4.
Conselho de Ligas Acadêmicas da Universidade Federal de
Ciências da Saúde de Porto Alegre, CONLIGAS-UFCSPA
As Ligas Acadêmicas da UFCSPA são entidades sem fins
lucrativos, vinculadas à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos
Comunitários (PROEXT), criadas e organizadas por acadêmicos e
professores que apresentam interesses em comum5.
Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina - ABLAM
Liga Acadêmica de Medicina é uma associação, com ou sem
registro em cartório civil, que reúne, fundamentalmente, estudantes dos
cursos de graduação em Medicina e professores universitários; mas
pode reunir também residentes e médicos sem vínculo com uma
universidade, apenas como apoiadores6.
FUNDAÇÃO DE LIGAS ACADÊMICAS
Não existe uma forma definida para a fundação de LAs. A
Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina (DENEM)
criou uma cartilha de orientação para os interessados em organizar uma
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LA7; entretanto, cada universidade possui uma exigência diferente para
a sua formação. Em algumas universidades, as ligas são projetos de
extensão; em outras, é necessário passar pela aprovação de um
conselho ou ter o seu registro em cartório. Existem também LAs de
formação totalmente independentes. Abaixo, seguem alguns exemplos
diferentes de criação de LAs:
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS
Para formar uma LA na UFRGS, é necessário que os estudantes
definam os objetivos da liga, a sua forma de atuação, os membros da
diretoria, as atividades planejadas durante o ano, qual a forma de
avaliação dessas atividades, data de inscrição de ligantes, data de
planejamento, data para elaboração do relatório e estimativa de
orçamento durante um ano. Após essas definições, deve-se convidar um
ou mais professores e apresentar o projeto de fundação da LA.
Posteriormente, o professor responsável abrirá um Formulário de Ação
de Extensão pelo portal do servidor da UFRGS, adicionará as
informações discutidas e encaminhará para avaliação da Comissão de
Extensão da Faculdade de Medicina da UFRGS (COMEX). Em caso de
aprovação pela COMEX, o projeto é enviado para a Pró-Reitoria de
Extensão da UFRGS (PROREXT). Com a aprovação da PROREXT, as
LAs podem dar início as suas atividades. As LAs devem encaminhar o
Formulário de Ação de Extensão anualmente, bem como seus relatórios
finais.
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS
Na PUCRS, os interessados devem formular um estatuto da liga
e enviar para o Núcleo de Educação Médica da PUCRS (NUCLEM),
juntamente com os seguintes documentos: formulário de inscrição da
LA, que contém o nome de fundação da liga, direção discente e direção
docente, características das atividades, planejamento e cronograma da
LA, formulário para projetos de eventos, formulário para os inscritos e
dados dos inscritos na LA. Somente após a aprovação da NUCLEM, as
ligas podem desenvolver suas atividades8.
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Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre UFCSPA
A formação de LAs na UFCSPA se difere das demais
universidades. Os fundadores devem, em reunião, criar uma ata de
fundação e um estatuto da LA contendo informações sobre os
membros, objetivos, funcionamento e recursos financeiros. Esses
documentos devem ser encaminhados ao Conselho das Ligas
(CONLIGAS) para a análise e parecer; posteriormente, enviados à PróReitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEXT) para
aprovação e, por último, entregues ao Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (CONSEPE) para apreciação5.
Universidade Federal de Rondônia - UNIR
Segundo diretores de LAs da UNIR, o primeiro passo para criar
uma LA em Rondônia é fazer uma reunião com os acadêmicos e o
professor responsável, na qual se define a diretoria da LA, seu
cronograma, o planejamento das atividades (teórica, prática, aberta ao
público, apenas para estudantes, etc.), as formas de arrecadação
financeira e a qual instituição de ensino de Rondônia estará vinculada,
pois os membros geralmente são de universidades diferentes. A partir
de todas essas informações, são criados um estatuto e uma ata da
reunião. Esses documentos devem ser registrados em cartório,
oficializando a formação da LA. Uma cópia dessa documentação é
entregue na instituição onde a liga será vinculada e, então, a LA recémformada pode dar início a suas atividades.
Universidade Estadual Paulista - UNESP
Para formar uma LA na Faculdade de Medicina de Botucatu da
UNESP, os interessados devem seguir o regimento do Conselho das
Ligas (CONLIGAC). O grupo de alunos interessados deve escolher um
professor responsável e fazer um regimento interno, que deverá conter
todas as informações de funcionamento da liga, bem como os membros
que formam a diretoria e quais as atividades propostas. O regimento
interno deve ser encaminhado ao Departamento Acadêmico de Ensino
da faculdade, a qual o professor orientador está vinculado. Após a
aprovação do Departamento, deve-se apresentar ao CONLIGAC um
Ofício de Solicitação de Aprovação da Liga juntamente com os
documentos da LA e do Departamento. Os documentos serão avaliados
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por três membros do CONLIGAC e será feita uma votação a fim de
aprovar ou não a abertura da LA. Após a aprovação, o processo é
encaminhado à Diretoria Técnica Acadêmica da faculdade e os
fundadores devem cadastrar a futura LA para a avaliação da Comissão
Permanente de Extensão Universitária (CPEU). Somente após a
aprovação da CPEU, a LA pode iniciar às suas atividades9.

ASSOCIAÇÕES, CONSELHOS E COMISSÕES DE LIGAS
ACADÊMICAS
Os centros acadêmicos ainda são os principais órgãos
reguladores de LAs, tais como o Centro Acadêmico Medicina Sérgio
Arouca (CAMSA)10 e o Diretório Acadêmico Medicina Uniara
(DAMU)11. Entretanto, o crescimento exponencial das LAs levou à
formação de novos órgãos reguladores e associações de ligas que
podem ou não estar vinculadas aos CAs. Algumas associações foram
criadas com o objetivo de regular a criação das diversas ligas; outras,
com o objetivo de apoiar as atividades desenvolvidas, e terceiras, com o
objetivo de reunir ligas que discutem o mesmo tema. A seguir, serão
apresentadas algumas associações, comissões e conselhos de LAs.
COMALI - Comissão das Ligas da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS)
A COMALI foi fundada em 2017 pelo Centro Acadêmico
Sarmento Leite (CASL), na ocasião representado pelo acadêmico Filipe
Nascimento, e diretores de Ligas Acadêmicas da Faculdade de
Medicina. Possui estatuto e diretoria própria, é reconhecida como uma
atividade de extensão da UFRGS e tem como professora responsável a
diretora da Faculdade Medicina da UFRGS, professora Lucia Maria
Kliemann.
Foi criada com os objetivos de promover a unidade das LAs na
UFRGS; representar os interesses das LAs que estão vinculadas à
COMALI; orientar na formação de novas LAs; instruir e facilitar a
realização de eventos e publicações das LAs; realizar a comunicação
entre as ligas e as instituições de ensino e organizar eventos voltados
para a comunidade interna e externa4.
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A diretoria é escolhida anualmente por votação de cada LA
presente na reunião. Atualmente, não é obrigatório vincular-se à
COMALI para formar uma LA, apenas aquelas que tem interesse nas
atividades e na representação da COMALI se vinculam a esta.
Periodicamente são realizadas reuniões de discussão e orientação entre
os diretores das LAs. Realizam-se também palestras e feiras
acadêmicas com as ligas vinculadas, atendendo os estudantes da
UFRGS e de outras instituições4,12.
CONLIGAS - Conselho das Ligas da Universidade Federal de
Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)
É uma comissão de caráter consultivo e deliberativo,
diretamente vinculada à PROEXT, que tem como objetivo avaliar o
credenciamento e acompanhar as atividades instituídas pelas LAs. É
composta por um representante docente indicado pela PROEXT e dois
representantes de cada LA, sendo um o titular e o outro suplente. Tem
como objetivos avaliar o pedido de criação de novas LAs, acompanhar
o funcionamento das LAs existentes, descredenciar e reincluir a LA
com base no Regulamento que normatiza suas atividades. O
CONLIGAS se reúne mensalmente e as LAs que não são representadas
em pelo menos três reuniões durante o ano são excluídas do conselho13.
ABLAM - Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina
Fundada em 2005, durante o 8º Congresso Brasileiro de Clínica
Médica em Gramado (RS), tem como foco as LAs de Medicina e sua
interação com o tripé universitário: ensino, pesquisa e extensão. Possui
sede em São Paulo, junto à Associação Médica Brasileira (AMB).
Conta com o apoio de várias entidades médicas regionais e nacionais e,
segundo seu estatuto6, reúne, representa e coordena todas as ligas de
Medicina. Atualmente, possui mais de 700 ligas em seu cadastro
nacional.
Possui os seguintes objetivos: fomentar a difusão do
conhecimento médico entre LAs de um mesmo tema, por meio da
realização de encontros, simpósios e congressos interligas em âmbito
local, regional e nacional; incentivar o relacionamento, a integração e a
mobilidade entre LAs, com a criação de sociedades e comitês de um
mesmo tema; permitir a troca de experiências entre LAs de todo o país
por meio de um cadastro nacional acessível a todas as ligas associadas;
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contribuir com o contínuo aprofundamento da discussão conceitual de
LAs, no que tange a suas atribuições, modos de organização e modelos
de fiscalização; incentivar a criação de novas Ligas e auxiliar para que
essas estejam de acordo com as diretrizes conceituais estabelecidas;
conferir um padrão de qualidade de atuação das LAs associadas;
valorizar as LAs frente às respectivas instituições de ensino e
sociedades de especialidades médicas6,14.
CONLIGAC - Conselho das Ligas Acadêmicas da Faculdade de
Medicina de Botucatu (UNESP)
Fundado em 2005, pelo Centro Acadêmico Pirajá da Silva, é
composto por representantes de cada LA da faculdade. Tem como
objetivos: promover a interação das LAs por meio do intercâmbio de
conhecimento, cooperação e experiência; incentivar a criação, o
funcionamento e a continuidade de LAs; implementar melhorias na
qualidade de gerência, gestão e funcionamento das LAs; representar as
LAs e seus interesses comuns em assembleias e reuniões científicas;
fiscalizar as atividades gerais das LAs; promover e organizar cursos,
congressos, feiras9.
CoBraLT - Comitê Brasileiro das Ligas do Trauma
O CoBraLT é uma associação estudantil formada pela união das
Ligas do Trauma do Brasil. Foi criado em 2003 sob a coordenação do
Professor Dr. Mario Mantovani, da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp). As finalidades gerais do CoBraLT se constituem no
desenvolvimento interno de cada Liga do Trauma filiada, bem como o
reconhecimento acadêmico de todos os ligantes15.
O Comitê propõe reunir e representar todas as Ligas do Trauma
do Brasil, além de estimular o surgimento de novas ligas, elaborando
planos de ação conjunta, objetivando o ensino e promovendo a
extensão acadêmica. Também incentiva a pesquisa e a difusão do
conhecimento sobre Trauma e Emergências para contribuir com a
formação complementar do aluno envolvido. O Comitê oferece a todos
os associados ferramentas para o ensino, extensão, prevenção e
pesquisa sobre trauma, contribuindo para a boa formação acadêmica
dos alunos das áreas da saúde (Enfermagem, Fisioterapia, Medicina e
Nutrição) e, consequentemente, para o crescimento, amadurecimento,
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ampliação e atualização do conhecimento nas áreas de urgência,
emergência e trauma no Brasil15.
SBLACM - Sociedade Brasileira das Ligas Acadêmicas de Clínica
Médica
Constituída em 1999, a SBLACM é uma associação civil que
reúne acadêmicos de Medicina de todo o país, do primeiro ao sexto
ano, membros de Ligas de Clínica Médica ou que tenham interesse
nessa especialidade. A diretoria é composta por discentes oriundos do
maior número possível de ligas cadastradas e de diversas regiões do
Brasil16.
Possui como objetivos: valorizar o ensino da Clínica Médica e
da Semiologia como fundamento primeiro da formação médica;
promover interação entre Acadêmicos de Medicina de todo o Brasil que
valorizam o aprendizado da Clínica Médica, através da troca de
conhecimento e cooperação científica; incentivar a formação e o
funcionamento de Ligas de Clínica Médica em universidades de todo o
país; melhorar a qualidade da assistência médica em nosso país, através
da promoção de programas de Extensão Universitária16,17. Para tornarse membro da SBLACM, as LAs devem enviar uma carta
demonstrando interesse endereçada ao Presidente da Sociedade
Brasileira de Clínica Médica.
AALEGREES - Associação Acadêmica de Ligas e Grupos de
Estudo em Espiritualidade e Saúde
Segundo informações dos fundadores, a AALEGREES surgiu
em 2015, no Congresso Brasileiro de Médico-Espírita do Brasil
(MEDNESP 2015)18, como uma iniciativa para reunir as ligas de saúde
e espiritualidade do Brasil. É uma sociedade laica, sem fins lucrativos,
que tem por objetivo compartilhar, entre os diretores das ligas, as
experiências de formação das LAs, as atividades desenvolvidas, as
referências científicas na literatura sobre o tema, além de mapear as
LAs existentes no Brasil que discutem o mesmo assunto. Desde 2015, a
AALEGREES possui um Formulário de Cadastro de Ligas e Grupos de
Estudo em Saúde e Espiritualidade19, com informações disponíveis ao
público20.
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LIGAS ACADÊMICAS NO EXTERIOR
Não se tem conhecimento de muitas LAs, conforme o modelo
brasileiro, em outros países. A LA mais conhecida é a “Liga
Académica de Trauma y Emergencias (LATE)”, vinculada à
Universidad Del Azuay e à Universidad de Cuenca, na cidade de
Cuenca, no Equador21.
O conceito de LA apresentado por este livro é um conceito
brasileiro e se difere em diversos aspectos do conceito internacional.
Embora algumas publicações sejam em inglês, a literatura sobre LA é
exclusivamente nacional22. Abaixo, seguem algumas definições
internacionais que se aproximam da definição brasileira.
Academic League
Nos Estados Unidos, a Liga Acadêmica (“Academic League”) é
uma realidade em escolas de ensino fundamental e ensino médio. Na
“Edwards Middle School”, em Boston, as ligas são consideradas aulas
extras, ministradas por professores qualificados, desenvolvidas e
baseadas nas necessidades dos estudantes. Tem como objetivos
estimular a aprendizagem, e promover apoio e intervenções que
permitam ao estudante alcançar melhores níveis acadêmicos23. Outra
apresentação de LA é a “National Academic League”24, criada para
motivar e reconhecer estudantes que participam de campeonatos
escolares de perguntas e respostas e é composta por estudantes,
professores, treinadores, cheerleaders, entre outros.
Societies
O conceito que mais se aproxima de Liga Acadêmica nos
Estados Unidos e na Europa é o de “Societies”, que são grupos de
estudantes que compartilham de um mesmo interesse e objetivam
promover uma atividade ou uma crença25. Possuem grande relevância
na formação acadêmica e são formadas de maneiras distintas, conforme
o padrão de cada universidade.
Apresentam não só reconhecimento no âmbito acadêmico, mas
também profissional, uma vez que não se restringem a disciplinas e
assuntos abordados na Universidade, integrando também a esse grupo
ligas esportivas e religiosas. A diversidade cultural é um tema
recorrente e constantemente representado por diferentes “societies”,
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tanto na Europa como na América do Norte. Geralmente são formadas
por membros de outros países que migram para esses locais, o que
promove a integração entre várias nacionalidades e a organização de
eventos que propiciam um maior conhecimento de diferentes culturas.
Ainda que haja grande diferença entre as “societies”
estrangeiras e as LAs brasileiras em Medicina, ambas promovem a
integração entre docentes e discentes, além de ter como objetivo
comum proporcionar um maior conhecimento em certas áreas dentro da
formação acadêmica e de criar projetos para comunidade interna e
externa à universidade.

CONCLUSÃO
Há aproximadamente 100 anos, surgiu a primeira Liga
Acadêmica e, o que antes era restrito a apenas um grupo de alunos de
uma universidade brasileira, se tornou uma realidade em praticamente
todas as faculdades de Medicina do país. O conceito de LA pode variar
entre as universidades, mas se sabe que não existe LA sem estudantes
ou sem professor orientador. A fundação de uma liga também pode
variar conforme a universidade a qual está vinculada; entretanto, todas
devem seguir o tripé universitário de ensino, pesquisa e extensão.
As associações de LAs são importantes e necessárias para regular
a criação, orientar os diretores e reunir ligas que discutem o mesmo
tema nas diversas regiões do Brasil e até mesmo internacionalmente. O
conceito de LA baseado no tripé universitário é característico das
universidades brasileiras e se diferem dos conceitos de universidades
no exterior.
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LIGA ACADÊMICA DE CARDIOLOGIA DA UFRGS
Sofia Giusti Alves, Andreia Biolo

A Cardiologia se encontra em um processo de constantes
inovações, que são responsáveis pela grande diminuição da
morbimortalidade cardiovascular nas últimas décadas. O aumento na
quantidade e qualidade dos estudos científicos provocou um efeito
direto sobre a prática clínica, testando novos tratamentos e alterando
condutas antes consolidadas. Um estudo de 20111 mostrou que 50% da
redução dos óbitos por Doença Coronariana se deve a terapias médicas
baseadas em evidências, sendo a outra metade por diminuição dos
fatores de risco. Nesse contexto, cardiologistas e estudantes com
interesse na área devem atualizar-se constantemente.
A questão é: como o ensino médico em Cardiologia vem
acompanhando esse ritmo acelerado de mudanças? Como a Medicina
Baseada em Evidências pode auxiliar na preparação dos futuros
médicos?
A GRADUAÇÃO
O Ensino em Cardiologia
O ensino em Cardiologia não deve deixar de adaptar-se a esse
cenário. Disciplinas, como a Clínica Médica, têm buscado conciliar a
teoria com o ensino inserido na prática, pois aulas puramente
expositivas não são suficientes para o aprendizado e a aquisição de
princípios éticos, raciocínio, diagnóstico e pensamento crítico. Nesse
contexto, a leitura e a discussão de artigos científicos, o estudo de
métodos como o Team-Based Learning, a participação na iniciação
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científica e em atividades extracurriculares, como as Ligas Acadêmicas,
são outras ferramentas importantes.
O papel das Ligas Acadêmicas
As Ligas organizadas pelos estudantes têm um papel
significativo no âmbito acadêmico, pois identificam e tentam suprir
eventuais lacunas no ensino das especialidades. Além disso, promovem
uma abordagem diferente dos conteúdos, possibilitando aprofundar-se
no estudo da especialidade, debater temas mais específicos e realizar
atividades práticas.
Ao mesmo tempo em que a Liga Acadêmica de Cardiologia da
UFRGS visa reforçar temas essenciais na Cardiologia, como o manejo
das principais síndromes, aborda também as inovações da
especialidade, como a troca valvar percutânea. Através de aulas e
cursos, pretende desenvolver habilidades como a interpretação do
Eletrocardiograma, cujo aprendizado é lento e cumulativo.
A participação dos professores e médicos contratados do
Serviço de Cardiologia é essencial para o crescimento da Liga.
Eventualmente, médicos de outras áreas, como da Medicina de
Emergência, são convidados para ministrar aulas.
Os principais beneficiados com a liga são acadêmicos e
doutorandos com interesse na Cardiologia, estejam eles determinados a
seguir na área ou não. Enquanto os primeiros se encontram na fase de
aprendizagem dos conteúdos, fazendo um complemento do que veem
nas disciplinas, os últimos podem reforçar os conhecimentos
aprendidos no Ciclo Clínico, tanto para a prática médica quanto para a
prova de residência.
A LIGA
Formação de 2017
A Liga Acadêmica de Cardiologia funciona desde 2014,
coordenada pela Professora Andreia Biolo. Os membros atuais da
diretoria são: Camila Farias, Clarissa Bellagamba, Daniele Maltauro,
Igor de Oliveira, Lucas Molinari, Sofia Giusti Alves, Simone Gloger
Melo e Thaís Krebs.
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Atividades:
A Aula Inaugural da Liga, que marcou o início das atividades
em 2017, teve enfoque nas Emergências Cardiovasculares. Três
palestrantes falaram sobre Síndrome Coronariana Aguda, Síncope e
Insuficiência Cardíaca descompensada. Com relação às aulas voltadas
aos ligantes, já foram abordados temas como diagnóstico e manejo de
Insuficiência Cardíaca, Implante Valvar Aórtico Percutâneo (TAVI),
tratamento de Hipertensão Arterial Sistêmica, Taquicardias na
Emergência e Miocardiopatia Hipertrófica.
Algumas das atividades realizadas no ano de 2017 pela diretoria
da Liga foram abertas a não ligantes, como o Curso de Diagnóstico
Cardiovascular por Imagem. Composto por 5 módulos, abordou
exames
como
Eletrocardiograma,
Cateterismo
Cardíaco,
Ergoespirometria, Ressonância Magnética e Angiotomografia de
coronárias, buscando reforçar os principais conceitos e a interpretação
dos resultados.
Durante a Semana Acadêmica de Medicina (SAMED), foi
ministrado, pela Professora Andreia Biolo, o minicurso "Team-based
Learning: Abordagem de Casos Cardiológicos", um exercício de
raciocínio clínico que simula a prática médica.
Planos para o futuro
Nos próximos anos de atuação da Liga de Cardiologia,
pensamos em fazer outros cursos, além de atividades práticas e de
pesquisa. Também estão em nossos planos, possíveis eventos de
conscientização da população, voltados a temas como hipertensão,
dislipidemia e prevenção de eventos cardiovasculares.
CONCLUSÃO
As Ligas são um complemento importante ao ensino médico.
Atividades extracurriculares organizadas por alunos são um modo de
reforçar conteúdos, estimular a curiosidade e ir além da grade
curricular. Com a Liga Acadêmica de Cardiologia, buscamos promover
o conhecimento e sair do lugar-comum, principalmente em uma
especialidade tão rica e inovadora quanto a Cardiologia.
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SAIBA MAIS
O Team-based Learning, método de ensino que foi
demonstrado na SAMED de 2017, estimula a aquisição de
conhecimento pelo próprio aluno, o raciocínio, a tomada de
decisão e o trabalho em equipe2. Tem 3 etapas fundamentais: o
Preparo Prévio do estudante, a Garantia do Preparo e a Aplicação
dos Conceitos através de tarefas envolvendo resolução de
problemas2. Em nosso minicurso, a plateia foi dividida em grupos
para realizar discussão de casos clínicos, dos exames necessários
para o diagnóstico e das possíveis condutas terapêuticas.
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Luciana Eltz Soares, Frederico Antonio Reis Brandão, Renata Bohn,
Sofia Michele Dick, Thamyres Zanirati dos Santos

Cirurgia, do grego kheirourgia (kheiros = mão e ergon = obra),
é o ramo da medicina que corresponde ao tratamento dos problemas
humanos utilizando as mãos. Essa especialidade se dedica ao
tratamento do paciente por meio de procedimentos cirúrgicos,
utilizando os fundamentos teóricos da fisiopatologia para o diagnóstico
e tratamento das doenças, aliado ao conhecimento anatômico, para
realização dessas intervenções utilizando habilidades manuais. No
Brasil, a formação em cirurgia geral inicia com procedimentos básicos
durante a graduação, mas é durante a residência que acontece a
formação do cirurgião. A residência em cirurgia geral em nosso país é
por acesso direto, sendo pré-requisito para diversas subespecialidades
como cirurgia vascular, cirurgia torácica, cirurgia urológica, cirurgia
pediátrica, cirurgia plástica e cirurgia de cabeça e pescoço.
A GRADUAÇÃO
Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o
contato dos acadêmicos em medicina com a Cirurgia é um dos passos
iniciais do ensino, sendo a disciplina de anatomia esse primeiro vínculo
indireto do aluno à especialidade. A anatomia, introduzida nos
semestres iniciais (1o e 2o) possibilita a aquisição de conhecimentos
teóricos e práticos essenciais à pratica cirúrgica. No 7o semestre, ocorre
então o primeiro contato teórico-prático direto com a especialidade e
suas técnicas específicas, na disciplina de Cirurgia e Técnica
Operatória. Patologia Cirúrgica é outra disciplina desse mesmo período
que oportuniza essa proximidade. Na 8a etapa do curso, temos a
disciplina de Trauma, que compreende ao aprendizado das afecções de
41

LIGAS ACADÊMICAS – Definições, experiências e conclusões

urgências e emergências médicas de origem externa ao organismo.
Durante o internato (9o ao 12o semestre), a formação é finalizada com o
Internato em Cirurgia Geral e Internato em Trauma.
Ao analisarmos o histórico do curso de Medicina da UFRGS,
fica evidente que esse primeiro contato com a cirurgia de forma
indireta, geralmente realizado nos semestres iniciais na maioria das
universidades, está longe da introdução à especialidade na sua forma
prática. Esse afastamento pode, muitas vezes, dificultar a identificação
da relevância de diversos pontos no aprendizado básico, além de
comprometer a ligação entre o ciclo básico e o ciclo clínico-cirúrgico,
sendo frequente queixa dos alunos.
Além disso, a Cirurgia exige um aprendizado manual que deve
ser treinado e reforçado durante a formação, para que seja adquirido de
forma plena. Esse treinamento aplicado pela Universidade pode não ser
suficiente para os alunos, tanto para aperfeiçoamento da técnica quanto
para identificação com a especialidade a ponto de escolhê-la para
seguimento da profissão.
Dessa forma, a Liga de Cirurgia se torna parte importante da
formação, uma vez que tem como objetivo possibilitar aos alunos
ampliar o conhecimento teórico, recordando informações básicas e
intentando aliá-las às experiências práticas. Outro ponto, no qual a liga
complementa a formação acadêmica, é pela união não só do ensino
teórico ao prático, mas também desses à pesquisa e à extensão,
estimulando e abrindo espaço para realização de projetos de pesquisa,
participação em congressos e realização de simpósios, aprimorando e
atualizando o conhecimento na área cirúrgica. Essa complementação
feita por ligas acadêmicas, encontrada não só na disciplina de Cirurgia
na formação médica geral, tem sido observada por alguns estudos, que
reconhecem a importância dessas atividades extracurriculares no
aprofundamento do aprendizado e no desenvolvimento de estudantes
mais críticos e menos passivos em relação ao seu conhecimento.
A LIGA
A Liga de Cirurgia da UFRGS é uma congregação de
acadêmicos de medicina com o interesse pela cirurgia, orientados pelo
professor coordenador Leandro Totti Cavazolla, para possibilitar a
participação dos alunos no ambiente cirúrgico, buscando tanto ampliar
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o conhecimento teórico quanto as experiências práticas. Foi criada em
2009, momento no qual foi proporcionado aos ligantes estágios práticos
seguindo a rotina de equipes cirúrgicas e acompanhando atividades
ambulatoriais. Desde 2009 até o momento atual, outras atividades
foram sendo adicionadas pela liga, como apresentações de trabalhos em
atividades científicas (Semana Científica do HCPA), cursos de
capacitação ministrados por professores e cirurgiões sobre temas de
interesse, e apresentações em Congressos, assim como a criação de
cursos para treinamento de habilidades manuais básicas cirúrgicas.
Nesse período de existência da liga, foram atingidos diretamente em
torno de 400 alunos da UFRGS, além de cerca de 50 alunos de outras
universidades. Aproximadamente 30 trabalhos científicos foram
apresentados por membros da liga nesse período.
A Liga atualmente é formada por 5 diretores, divididos nos
cargos de Presidente, Vice-Presidente, Diretor Financeiro, Diretor de
Comunicação e Diretor de Extensão e Pesquisa Científica. No ano de
2017, 30 vagas foram abertas para os acadêmicos, sendo todas
preenchidas por ligantes que participam das atividades oferecidas pela
liga. Atualmente, os alunos participantes têm acesso a aulas teóricas
semanais no serviço de cirurgia que abordam conteúdo das diversas
especialidades. Ademais, mensalmente são realizados encontros com
palestrantes convidados para abordarmos temas atuais da especialidade
cirúrgica, como o mercado de trabalho a qual esta inserida, como a
residência está evoluindo e outros aspectos envolvendo o contexto
profissional e pessoal da carreira em cirurgia. Quanto às atividades
práticas, em 2017 reativamos o acompanhamento ambulatorial e em
bloco cirúrgico das especialidades cirúrgicas, possibilitando aos
ligantes maior contato com o cotidiano da especialidade.
O objetivo da liga é estimular o aprendizado e a busca por
conhecimento frente às doenças e suas formas de tratamentos
cirúrgicos, possibilitando contato com profissionais e com situações
concretas. A liga é importante na construção do perfil do cirurgião
durante sua formação, ampliando o espaço e o contato dos acadêmicos
com o meio cirúrgico, sempre buscando aliar o tripé ensino-pesquisaextensão e fomentando o desenvolvimento de habilidades e
conhecimento, além do contato com os pacientes. As aulas abertas
proporcionadas pela liga são gratuitas e pode participar qualquer
público, pois nessas aulas buscamos não só incentivar o conhecimento
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na área da cirurgia, mas abordar assuntos acadêmicos que possam
expandir a discussão do ensino médico e das dificuldades e pontos
positivos encontrados na formação, aliando a temas atuais para a
carreira que não são tratados no plano de ensino curricular.
CONCLUSÃO
A participação da liga acadêmica de cirurgia da UFRGS na
formação do aluno em medicina se mostra de grande relevância, uma
vez que integra conhecimentos adquiridos no período curricular a
experiências práticas da área cirúrgica, aprofundando o conhecimento
da especialidade1,2.
Uma revisão sistemática, realizada no Imperial College London,
analisou as experiências dos estágios em cirurgia dos alunos e relatou a
percepção destes durante o estágio, assim como os fatores que
modificaram suas decisões de seguir ou não pela carreira cirúrgica3.
Participação em bloco cirúrgico e atividades práticas com maior
contato com os pacientes foram os principais fatores de decisão e
estímulo positivo para os acadêmicos, o que vem ao encontro da
frequente solicitação dos alunos de nossa universidade e é um dos
principais objetivos a ser concretizado e oferecido pela liga. Essa
demanda parece ser encontrada em grande parte dos ambientes
educacionais da área médica, sendo relatado como um desafio o fato de
conectar as expectativas do estudante de medicina ao seu aprendizado
em cirurgia e à exigência dos residentes e preceptores4.
Ao final de 2016, realizamos um questionário com os ligantes,
buscando identificar os pontos positivos e negativos da sua participação
na liga. A ajuda na decisão pela cirurgia ou não como residência a
seguir foi resposta de grande parte dos alunos, assim como a requisição
por ainda mais experiências práticas durante o ano. Conclui-se,
portanto, que a educação médica em cirurgia tem na liga acadêmica um
mecanismo de complementação e aprofundamento tanto da técnica
prática como teórica e estimula a identificação dos alunos com a
especialidade.

44

LIGA ACADÊMICA DE CIRURGIA DA UFRGS

SAIBA MAIS
Para saber mais sobre a Liga de Cirurgia da UFRGS, entre em
nossa página no Facebook e fique por dentro das novidades e
atualizações
do
grupo
através
do
link
https://www.facebook.com/liga.cirurgiaufrgs
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Ligas acadêmicas são entidades de natureza apartidárias, não
religiosas, de duração ilimitada, sem fins lucrativos, organizadas por
universitários. Tem por objetivos promover o estudo de um
determinado assunto, incentivar o desenvolvimento de projetos
científicos e a atividade assistencial voluntária à comunidade1,2.
Dentro deste contexto, a Liga Acadêmica de Enfermagem da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (LAEnf/UFRGS) é um
projeto de extensão vinculado à universidade, que promove espaços de
discussão e reflexão entre a comunidade acadêmica e os profissionais
de saúde sobre temas técnico-científicos do campo da saúde,
abrangendo saberes e práticas multidisciplinares relacionados ao cuidar
em saúde e em enfermagem.
Mesmo com o crescente número de ofertas desses projetos em
todas as universidades do país, ainda há escassos estudos sobre o tema.
Pesquisa realizada apontou que 80% dos alunos de Medicina do 1º ao
4º ano frequentam ligas acadêmicas como atividade extracurricular e
que a motivação dos estudantes resulta da oportunidade de
aproximação com a prática, da integração com colegas de diferentes
anos, do sentir-se parte da instituição, bem como na possibilidade
desses obterem respostas às indagações profissionais3. Outro estudo
feito em Ribeirão Preto (SP) mostrou que durante os anos de 1999 a
2002 houve um aumento no número de alunos que participavam das
atividades de ligas acadêmicas de 58,5% para 72,6%, um número
expressivo, ainda mais se comparado a outras atividades
extracurriculares pesquisadas, que tiveram queda ou aumento
inexpressivo4.
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Na UFRGS, há muitas ligas médicas em atividade e algumas
contam com a participação de acadêmicos do curso de Enfermagem.
Embora se considere a relevância do diálogo multiprofissional,
entendeu-se haver uma lacuna quanto a espaços para o debate e a
construção coletiva sobre as especificidades e complexidades do
exercício profissional da enfermagem, sendo então proposta a LAEnf.
A criação da LAEnf é uma iniciativa de oitos alunos, sendo inédita na
Escola de Enfermagem da UFRGS e em Porto Alegre. Tem o propósito
de ofertar atividades extracurriculares abertas a toda a comunidade,
almejando compartilhar saberes, práticas e estudos, nos quais os
participantes podem ser protagonistas de suas experiências e
disseminadores de conhecimento na universidade.
A GRADUAÇÃO
A Escola de Enfermagem da UFRGS foi criada em 1950, e
desde então sedia o curso de graduação em enfermagem. A missão da
Escola de Enfermagem é proporcionar condições e investir na formação
de profissionais críticos e competentes, aptos a atender às necessidades
de saúde da população, acompanhando os avanços das ciências e a
evolução do ensino.
Devido à história inicial da prática da enfermagem,
desenvolvida por leigos, religiosas, na forma de caridade, ou prostitutas
que cobravam pelo serviço, preconceitos e estereótipos são perpetuados
até hoje no imaginário coletivo. Essa compreensão ultrapassada e
errônea contribui para uma grande desvalorização dos profissionais e
dos estudantes5.
A LIGA
A LAEnf/UFRGS tem como propósito abrir novos espaços para
a discussão entre a comunidade de enfermagem, possibilitando um
diálogo científico e crítico por parte dos alunos, profissionais e
interessados, a fim de oportunizar engajamento ao debate de temas que
não se esgotam nas disciplinas do currículo ou que instigam aos
estudantes a mais estudo e discussão. Acredita-se ainda que a Liga seja
promotora de diálogos que ensejam uma maior valorização da
enfermagem enquanto ciência.
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A Liga desenvolve, desde o primeiro encontro em junho de
2016, suas atividades em horários extracurriculares e em espaços da
própria universidade ou no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, não
focando um tema específico ou especialidade, podendo ser considerada
assim uma “liga generalista”. A inauguração da Liga proporcionou
atividades tais como palestras, com enfoque no protagonismo do(a)
enfermeiro(a) no mundo do trabalho em saúde, e seguiu essa
perspectiva durante quatro encontros, trazendo discussões sobre o
empoderamento do(a) enfermeiro(a), cuidados paliativos, segurança
do(a) paciente e oncologia pediátrica. No ano de 2017, abriu as
atividades dialogando sobre o estresse dos estudantes de graduação e
posteriormente sobre o cuidado de enfermagem no aleitamento
materno. Além dos encontros, a LAEnf realizou algumas parcerias,
entre elas:
1 - Rede Brasileira de Segurança do Paciente - Polo Sul: após o
evento sobre segurança do paciente, realizou-se uma oficina referente
ao assunto;
2 - Portas Abertas da UFRGS: integramo-nos ao evento
proposto pela universidade para a comunidade com a atividade “O que
faz um enfermeiro?”, na qual foram recebidos estudantes do ensino
médio, que se deslocaram até a universidade em busca de maiores
explicações referentes ao curso e à carreira nesta área. Nesta atividade,
foram trabalhados mitos e verdades sobre a profissão, fazendo uma
desconstrução de preconceitos e estigmas, ilustrando diversas áreas nas
quais o(a) enfermeiro(a) atua, salientando sempre a importância do
profissional;
3 - III Jornada Acadêmica de Enfermagem UFRGS: organizada
em maio de 2017 em parceria com o Diretório Acadêmico dos
Estudantes de Enfermagem, sendo realizados minicursos, palestras e
apresentações de temas diversos.
As atividades da LAEnf são mensais, com cronograma
predefinido e divulgação pelo Facebook, que atualmente conta com
mais de 5.000 seguidores e também serve como meio de informações e
notícias sobre saúde. Dessa forma, procura-se criar vínculo não
somente com os acadêmicos, mas com toda a comunidade, com o
objetivo de disseminar informações para a promoção da saúde, sendo
constatada a necessidade de trabalhar ainda mais essas relações.
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Os membros coordenadores realizam reuniões regulares, nas
quais planejam e organizam de maneira autônoma as atividades e as
ações a serem desenvolvidas, permitindo uma experiência
extracurricular grandiosa e desenvolvendo habilidades como a gestão, a
autogestão, a liderança e a cooperação4.
A LAEnf desenvolveu um instrumento de avaliação nos
encontros, para avaliar o curso, as instalações, o instrutor e uma
avaliação geral do curso. Os participantes respondem cada questão
dentro de uma escala com os parâmetros “ruim”, “insatisfatório”,
“regular”, “bom” e “ótimo”. No período de pouco mais de um ano, a
LAEnf recebeu 303 participantes e 95,72% deles avaliaram as
atividades como ótimas e boas.
CONCLUSÃO
Por meio das suas atividades, a LAEnf criou oportunidades de
aprendizagem, proporcionou contato direto entre educadores,
profissionais, alunos e comunidade, objetivando o máximo
aproveitamento dessas experiências e saberes, a partir de palestras,
minicursos e discussões. As avaliações positivas vindas dos
participantes estimulam a continuidade do projeto. Os membros da liga
exerceram o trabalho em equipe, com criatividade e autonomia na
organização dos encontros, requisitos fundamentais na prática
profissional. A LAEnf representa uma chance a mais para o
aprendizado, que acaba por ocorrer de forma dinâmica, já que as
atividades são desenvolvidas pelos próprios alunos. A cada semestre a
liga vem inovando seus encontros: em curto prazo, as atividades foram
ampliadas e se pretende seguir desenvolvendo aulas, seminários,
discussões de textos, apresentações de casos clínicos e projetos
científicos. O cenário criado promoveu a interação dos saberes
acadêmico, profissional e popular, com a intenção de auxiliar na
formação de profissionais de enfermagem comprometidos com a
realidade social a partir da aproximação entre a troca de conhecimentos
e as experiências, vivenciando assim atividades de extensão, ensino e
pesquisa.
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SAIBA MAIS
E-mail: ligaenfermagemufrgs@gmail.com
Página do Facebook: https://www.facebook.com/laenf/
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LIGA ACADÊMICA DE GINECOLOGIA E
OBSTETRÍCIA UFRGS
Adriani Oliveira Galão, Amanda V. Perez, Mariana C. Mascarenhas,
Solange Garcia Accetta

A Ginecologia e Obstetrícia (GO) é a área médica destinada
ao cuidado da saúde da mulher. A especialidade abrange
conhecimentos clínicos e cirúrgicos com ênfase na prevenção e no
tratamento de doenças do sistema reprodutor feminino (útero, vagina,
ovários e mamas), assim como também atua no ciclo gravídico
puerperal. O profissional que se dedica a atuar nessa área é responsável
pelo cuidado da paciente durante a infância, adolescência, menacme,
climatério até a senilidade, ou seja, perpassando todos os períodos da
vida da mulher1,2.
A GRADUAÇÃO
O ensino dessa especialidade na Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAMED-UFRGS) é
organizado em três momentos: nas disciplinas de Promoção e Proteção
à saúde da mulher e Ginecologia e Obstetrícia, no 3º e 8º semestres
respectivamente, e durante o Internato médico (10º, 11º e 12º
semestres). Ao longo da formação, os alunos adquirem conhecimentos
teórico-práticos acerca da fisiopatologia do sistema reprodutor
feminino, assim como a prevenção de doenças e as principais
patologias clínicas e cirúrgicas que abrangem a área de saúde feminina.
No entanto, muitas vezes o contato do aluno com a
especialidade era considerado breve e restrito aos conceitos básicos e
fundamentais para a formação acadêmica médica e não de um
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especialista no assunto. Dessa forma, com a finalidade de estimular o
interesse do aluno pela área e aprofundar seus conhecimentos,
independentemente de sua futura atuação e/ou escolha da especialidade,
assim como auxiliar nas práticas de ensino e assistências, ampliando o
contato destes alunos com a comunidade, surgiu a motivação para a
criação de uma liga acadêmica especializada no ensino da GO.
A LIGA
A Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (LiGO-UFRGS) foi criada
em 2010 por alunos e professores do Departamento de Ginecologia e
Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFRGS, na forma de um
projeto de extensão. Exercendo tal função, a LiGO visa complementar
a formação acadêmica dos seus participantes, dando-lhes oportunidades
de desenvolverem habilidades teórico-práticas nesse campo da
medicina com foco na saúde da mulher, assim como aprimorar sua
atuação junto à comunidade.
O projeto conta atualmente com a participação de graduandos
de Medicina e 2 professoras coordenadoras do Departamento de GO da
FAMED/UFRGS. Desde sua criação, mais de 35 alunos participaram
do projeto atuando em diferentes frentes. Muitos destes alunos se
tornaram monitores e residentes do serviço. Para os interessados, é feita
anualmente uma seleção por meio de prova escrita, entrevista
presencial e análise do currículo pelos membros ligantes e as
coordenadoras. As vagas são disponibilizadas de acordo com a saída
dos atuais integrantes, com o número máximo de 10 alunos da
graduação da UFRGS e/ou residentes do Serviço de GO do Hospital de
Clínicas de Porto Alegre. O tempo de permanência no projeto não é
limitado e alguns estudantes permanecem mesmo após a formatura e o
ingresso como residentes na especialidade.
Este projeto conta com a possibilidade de solicitação de bolsas
de pesquisa para os alunos advindas de órgãos fomentadores, e
atualmente contamos com um bolsista do Programa de Extensão da
UFRGS (PROREXT).
O projeto de extensão é renovado anualmente e propicia a
apresentação de trabalhos destinados ao ensino e à comunidade. Dentre
eles, podemos exemplificar o projeto Sala de Espera, no qual as
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pacientes que estavam aguardando consulta no ambulatório de
Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre eram
convidadas a participar de palestras abertas acerca de variados temas na
área da saúde feminina como anticoncepção, infecções sexualmente
transmissíveis, patologias cirúrgicas em ginecologia e desenvolvimento
infanto-puberal.
Além de promover atividades perante a comunidade, a LiGO se
preocupa com a formação acadêmica dos graduandos. Mensalmente,
são realizados dois encontros da equipe. O primeiro é uma reunião
administrativa objetivando coordenar as responsabilidades das ligantes
e programar as atividades desde sua criação até a execução completa. O
segundo encontro é na forma de clube de revista, apresentado pelas
alunas e com a coordenação das professoras, em que são expostos
artigos científicos e/ou protocolos na área objetivando ampliar o
conhecimento dos participantes.
As participantes da LiGO desenvolvem diferentes projetos de
pesquisa, assim como participam de eventos científicos como
simpósios locais, semanas acadêmicas, congressos regionais e
nacionais. Nestas oportunidades, as alunas participam de todas as
etapas que a atividade demanda: participação no projeto, escrita, análise
dos dados, confecção dos pôsteres e apresentações orais.
Este mesmo grupo participa do Instituto Simutec, um instituto
que oferece treinamento na área médica utilizando simuladores com
realidade virtual, baseado em repetições para o aprimoramento das
técnicas. Durante o programa, as ligantes se dedicam a realização de
monitorias de ensino no simulador PELVIC. O Pelvic Mentor³ é uma
ferramenta didática que permite a identificação da anatomia pélvica e
fornece a oportunidade de praticar o exame físico pélvico virtual com
precisão e com avaliação simultânea do conhecimento, com pontuação
e possibilidade de repetição tantas vezes quantas forem necessárias ao
aprendizado. Iniciou-se este treinamento com os alunos do internato,
mas atualmente é feito com os alunos do oitavo semestre que estão
passando pelo estágio em Ginecologia e Obstetrícia. A atividade tem
uma excelente aceitação pelos alunos, facilitando o reconhecimento das
principais estruturas do exame físico ginecológico previamente ao
atendimento de pacientes reais.
Aliando a tecnologia com o ensino da Ginecologia e Obstetrícia,
a LiGO também utiliza os simuladores para formação interna. Foram
53

LIGAS ACADÊMICAS – Definições, experiências e conclusões

realizados treinamentos das ligantes em um simulador de ecografia
ginecológica e obstétrica. A ecografia é uma área de extrema
importância para a especialidade, mas, infelizmente, não tem muito
espaço durante a graduação. Essa atividade permite que alunos
interessados na ginecologia e obstetrícia tenham contato com uma parte
importante da especialidade.

Figura 1. Participação da LiGO em eventos científicos.

Figura 2. Simulador Pelvic Mentor no SIMUTEC.
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CONCLUSÃO
Além das atividades da liga associadas ao aprendizado da
especialidade, também é oportunizado o desenvolvimento das
capacidades de organização de atividades científicas, convívio com
alunos de outros semestres e com outros professores e atividades com a
comunidade, o que oferece trocas de conhecimentos em vários níveis,
assim como o amadurecimento de vivências acadêmicas que levam à
reflexão sobre o saber médico.
SAIBA MAIS
A repercussão da atividade “Sala de Espera” teve uma
resposta extremamente positiva por parte da comunidade, sendo o
projeto ampliado para a divulgação de temas em redes sociais,
numa página de Facebook criada pela LiGO. Temas abordados na
página incluem dúvidas sobre climatério; sífilis; câncer de mama
(rastreamento); HPV e outros. Todos esses textos podem ser
encontrados
na
página
da
LiGO
no
Facebook:
https://www.facebook.com/LigoUfrgs/
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LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE E
ESPIRITUALIDADE - LIASE
Kaena Garcia Henz, Filipe Rodrigues do Nascimento, Lucas Henrique
Rodrigues da Silva, Ramiro Cavedon Nunes, João Victor de Andrade
Águas, Clarissa Günther Borges, Emilio Hideyuki Moriguchi

Pretende-se neste capítulo, traçar um breve panorama sobre o
que seria espiritualidade na área da saúde com o objetivo de esclarecer
algumas ideias de senso comum sobre a temática. Destacamos também
a importância dessa área, trazendo alguns achados na literatura sobre as
relações entre espiritualidade e saúde física e mental.
Após,
discutiremos sobre o ensino da espiritualidade nas graduações em saúde
no Brasil, justificando assim a importância de ligas nessa área devido à
abordagem escassa na graduação.
Por fim, expõe-se sobre o
funcionamento da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade
(LIASE), suas atividades e para qual público as direcionamos.
Definindo espiritualidade e religiosidade
Verdade que quando falamos sobre as definições dos termos
espiritualidade e religiosidade em termos de estudos científicos, há
algumas sobreposições e não existe um consenso sobre quais seriam os
conceitos corretos. Entretanto, há definições que têm sido muito
utilizadas, como a dos autores Koenig, Mccullough e Larson no livro
“Handbook of Religion and Health”, onde apontam a religião como um
sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos designados
para facilitar o acesso ao sagrado, ao transcendente. Quando o
indivíduo passa a seguir essa religião e a praticá-la, temos a
religiosidade. Esta pode ser organizacional, quando a participação
envolve diretamente um templo religioso ou igreja, ou não
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organizacional, quando o envolvimento do indivíduo envolve outras
práticas, como rezar e ler livros relacionados à prática religiosa no
âmbito pessoal1,2.
Já a espiritualidade, na visão dos mesmos autores, “é uma busca
pessoal para entender questões relacionadas ao fim da vida, ao seu
sentido, sobre as relações com o sagrado ou transcendente que pode ou
não levar ao desenvolvimento de práticas religiosas ou à formação de
comunidades religiosas”. Para Christina Puchalski3, uma das
referências para o nosso grupo, a espiritualidade é “o aspecto da
humanidade que se refere à forma como os indivíduos procuram e
expressam o significado e o propósito e a maneira como experimentam
sua conexão ao momento, ao próprio, aos outros, à natureza e ao
significante ou ao sagrado”.
Dessa forma, percebemos que a espiritualidade é algo que vai
além de crenças religiosas ou da fé em um Deus. Podemos pensar que a
espiritualidade é um conjunto no qual, dentre outras coisas, está
incluída a religião, e, dentro da religião, está a religiosidade.
A importância da espiritualidade e religiosidade no cuidado em
saúde
Por muito tempo, considerou-se o conceito de saúde como a
ausência de doença. A partir do ano de 2005, a Organização Mundial
da Saúde definiu o conceito de saúde como “um estado dinâmico de
completo bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência
de doença”4. Contudo, podemos acrescentar mais uma variável
importante para a promoção da saúde humana, a espiritualidade. Isso se
justifica especialmente no Brasil, onde a população tem diversas
práticas religiosas, frequentam mais de um centro religioso e apresenta
uma grande porcentagem dessa população afirmando que Deus é
importante em suas vidas5,6.
Em uma revisão de literatura recente feita por Koenig7, o autor
apontou os benefícios da espiritualidade e da religiosidade na saúde
física. Dentre as benesses, apresentam-se: a relação inversamente
significativa entre religiosidade e espiritualidade (R/S) e doença
cardíaca coronária; menor pressão sanguínea e menores chances de
acidente vascular encefálico entre aqueles que são mais religiosos ou
espiritualizados; ligação positiva entre R/S e melhor função cognitiva;
associações significativamente positivas ou aumento das funções
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imunitárias em resposta a uma intervenção religiosa/espiritual; pessoas
com mais R/S apresentaram menor risco de desenvolver câncer ou um
melhor prognóstico; e R/S prevê uma longevidade significativamente
maior.
Além disso, a espiritualidade e a religiosidade têm influências
importantes na saúde mental. Um dos principais fenômenos estudados
diz respeito a como a espiritualidade e a religiosidade atuam no
enfrentamento a adversidades, sendo esse fenômeno chamado de
Coping Religioso/Espiritual8. Na mesma revisão citada anteriormente,
Koenig mostra que, dos 454 estudos publicados até 2010, a grande
maioria apontava que a R/S ajudou as pessoas a lidarem com uma
ampla gama de doenças ou com uma variedade de situações
estressantes. Nessa revisão, também foram encontrados estudos com
associações positivas e significativas entre R/S e bem-estar, otimismo,
propósito de vida, maior autoestima, altruísmo e esperança. Em relação
a psicopatologias, a R/S demonstrou associação inversamente
significativa em relação a sintomas de ansiedade e risco de suicídio.
Especificamente sobre a depressão, a R/S tem relação inversamente
significativa e também prediz baixos níveis de sintomas ou mais
rapidez na remissão dos sintomas deste transtorno.
A GRADUAÇÃO
O tema espiritualidade e religiosidade é pouco abordado na
graduação e muitas vezes é discutido com certa resistência. No Brasil,
apenas 10,4% das escolas médicas possuem cursos especificamente de
saúde e espiritualidade e 40,5% apresentam cursos e conteúdos e
abordam de alguma forma saúde e espiritualidade1. Esse cenário é
muito diferente do britânico, onde 59% das faculdades de medicina
apresentavam temas de espiritualidade no currículo em 20081,9, e do
americano, em que mais de 100 faculdades de medicina possuíam
disciplinas de religião/espiritualidade em 20081,10. Já na enfermagem, a
religiosidade e a espiritualidade estão mais presentes no ensino prático
do que no ensino teórico durante a graduação11. Quando perguntado a
enfermeiros se foram preparados para abordar questões espirituais dos
pacientes, eles referem que foram preparados pela experiência, pois na
graduação esse assunto não foi abordado profundamente12.
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Muitos pacientes consideram relevante a abordagem da
religiosidade/espiritualidade e, para atendê-los, o profissional de saúde
deve estar preparado. Portanto é importante a inclusão de disciplinas
que abordem essa temática na prática clínica4. Atualmente, no Brasil,
temos o seguinte cenário:
Grupos de estudo
Os principais grupos de estudos são representados pelas ligas
acadêmicas de saúde e espiritualidade espalhadas por diversas
universidades do país; porém, existem outros grupos tais como: o
Núcleo de Estudos Interdisciplinares de Saúde e Espiritualidade
(NEISE) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre; o Núcleo Avançado
de Saúde, Ciência e Espiritualidade (Nasce) da Faculdade de Medicina
da UFMG, criado em 201313; o Núcleo Universitário de Saúde e
Espiritualidade (NUSE) da UNIFESP14, e o Núcleo de Pesquisa e
Espiritualidade em Saúde (NUPES) da UFJF, que é uma referência
internacional em pesquisas em espiritualidade e saúde15.
Disciplinas
A Universidade Federal do Ceará tem uma disciplina optativa
de Medicina e Espiritualidade desde 200416; a Universidade Federal de
Minas Gerais também tem uma disciplina optativa de Saúde e
Espiritualidade desde 20067; a UNIFESP criou a disciplina eletiva de
Espiritualidade e Medicina em 2007, dirigida a estudantes de graduação
de enfermagem e medicina17, e, em 2016, a Universidade de Taubaté
foi pioneira em passar a disciplina de Medicina e Espiritualidade, que
antes era eletiva, para obrigatória18.
Essas disciplinas não ficaram restritas apenas à graduação.
Devido à crescente produção científica sobre o tema e a carência na
capacitação de profissionais de saúde, foi criado, pelo Centro de
Educação Continuada da PUCRS, o primeiro curso de pós-graduação
no Brasil em Religiosidade e Espiritualidade na prática clínica19.
A LIGA
A Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade é um projeto de
extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, formada por
estudantes da área da saúde e vinculada ao departamento de Medicina
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Interna do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Em 2014, a liga era
formada por estudantes de medicina, denominando-se Liga de
Medicina e Espiritualidade. Desde o início, é coordenada pelo professor
da Faculdade de Medicina Emílio Moriguchi.
Em 2016, houve uma reformulação, com mudanças nos
coordenadores, no nome da liga, na identidade visual e no público-alvo,
abrangendo agora todos os cursos da área da saúde. Os membros
coordenadores são divididos em departamentos de atuação para que se
distribuam de maneira eficiente as tarefas: 1) Planejamento: convocar e
coordenar reuniões dos coordenadores, delegar demandas novas, dar
auxílio e fazer cobrança aos demais departamentos, centralizar a
organização dos encontros; 2) Científico: planejar e executar projetos
de pesquisa com os ligantes, inscrever resumos em eventos e montagem
de pôsteres; 3) Comunicação: redes sociais e e-mail, divulgação,
contato com convidados palestrantes; 4) Administrativo: agendar salas,
coordenar o vínculo da Liga como ação de Extensão da UFRGS
(cadastro, bolsas, certificados); 5) Secretaria: chamadas, atas,
organização de agendas e cronogramas.
Atividades desenvolvidas pela LIASE
As atividades da LIASE ocorrem durante o ano todo. São
compostas por encontros quinzenais, onde os ligantes participam de
atividades teóricas e práticas. São realizados também eventos abertos
ao público em geral, com o intuito de disseminar a temática da
espiritualidade na prática clínica no ambiente hospitalar e universitário.
A maior parte das atividades é restrita aos alunos que se tornam
ligantes da LIASE, na seleção anual feita no primeiro semestre do ano.
As atividades teóricas da liga são compostas por palestras abordando o conceito de espiritualidade e religiosidade e temas como
coping religioso, mindfullness, empatia, método clínico centrado na
pessoa, anamnese espiritual, entre outros - e leitura de artigos. Essas
atividades teóricas são desenvolvidas nos primeiros encontros da liga e
têm como objetivo fornecer conhecimento e embasar os ligantes sobre
a espiritualidade na área da saúde e prepará-los para as atividades
práticas. Em um segundo momento, iniciam-se as atividades práticas,
as quais incluem role plays e entrevistas com pacientes para aplicação
de uma anamnese espiritual. Dessa forma, as atividades da LIASE
preparam os ligantes para colocar em prática questões de
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espiritualidade e religiosidade na sua prática profissional.
Participantes da LIASE-UFRGS
No primeiro semestre de 2015, ano-base como Liga de
Medicina e Espiritualidade (LIAME), com palestras abertas, a média
foi de 32 pessoas por palestra, sendo a maioria graduandos (30
estudantes de medicina, 3 de psicologia e 1 de nutrição). Nas palestras
do segundo semestre, com média de 60 pessoas por palestra, 40 pessoas
eram profissionais da saúde. Além disso, 49 ligantes participaram de
pelo menos uma atividade da Liga (36 de medicina, 4 de psicologia, 2
de nutrição, 1 de enfermagem, 1 de farmácia e 5 não declarados).
A partir de 2016, quando a LIAME se tornou a LIASE, a
participação dos acadêmicos aumentou. Conforme estudantes de outras
áreas da saúde começaram a integrar à Liga, a LIASE obteve uma
maior visão multidimensional sobre o cuidado em saúde,
principalmente relacionado à medicina, enfermagem e psicologia.
Embora tenhamos um público maior no ano anterior, em 2016 houve
uma maior assiduidade por parte dos ligantes, com aulas exclusivas e
demonstrando participação maior do que 70% do grupo. Dessa forma, a
alteração no cronograma da Liga priorizou aulas dedicadas mais aos
ligantes e reduziu o número de aulas abertas, proporcionando inclusive
a realização de atividades práticas de visitação aos leitos.
CONCLUSÃO
Com esse breve panorama sobre os estudos em espiritualidade,
a sua inserção nas graduações e pós-graduações no Brasil e em outros
países e o crescente interesse não só de estudantes da graduação como
também de profissionais de saúde já formados, percebe-se que a
espiritualidade tem se tornado uma dimensão cada vez mais
considerada como essencial no cuidado humano. Entretanto, muito
ainda temos que avançar na divulgação desse conhecimento nos setores
de atuação em saúde.
Como liga, inicialmente estávamos direcionados à divulgação
de dados empíricos para demonstrarmos a importância desse campo
para a saúde. Agora, temos novos desafios que vão além, já iniciados
em 2016, com a divulgação e o preparo dos estudantes para abordarem
essa dimensão de forma a considerar o paciente como um ser integral e
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valorizar aquilo que o paciente considera importante para si.
SAIBA MAIS
Facebook: www.facebook.com/liaseufrgs
E-mail: ligaesp.ufrgs@gmail.com
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LIGA DE CRONOBIOLOGIA E MEDICINA DO SONO
- UFRGS
Ana Carolina Odebrecht Vergne de Abreu, Luísa Klaus Pilz, Paula
Chiamenti, Raul Costa Fabris

A Cronobiologia estuda o cronos (do grego “tempo”) e sua
relação com a biologia humana. Nessa área, temos a análise do sistema
circadiano que, por sua vez, regula a organização temporal de amplos
aspectos de nossa fisiologia (sono, alimentação, cognição). Assim, uma
série de funções fisiológicas ocorre de maneira rítmica, sincronizada ao
tempo externo do ambiente pelas transições claro-escuro, variando de
acordo com o cronotipo característico de cada indivíduo (de matutino a
vespertino)1. Como a sincronização ao ambiente é feita a partir da
iluminação, alterações nos padrões de exposição à luz vêm
modificando a organização deste sistema. Um dos fenômenos que se
observa atualmente é o jetlag social, que é a discrepância entre os
horários social e individual e que pode ser visto na diferença entre os
horários de dormir nos dias de trabalho e nos dias livres. O jetlag social
está associado a risco aumentado para doenças cardiovasculares,
obesidade, diabetes, estresse, insônia, doenças psiquiátricas, dentre
outros2,3,4,5.
Após a revolução industrial, com o advento da iluminação
elétrica e do comportamento capitalista, houve uma redução estimada
em 20% nas horas de sono nas sociedades industrializadas. A
prevalência de sono insuficiente e sonolência diurna continuam
crescendo, afetando até 30% da população geral6. Atualmente, 20% da
população têm insônia7. Observou-se, em um estudo de base
populacional, que um total de 40% dos diagnosticados com insônia e
45% dos diagnosticados com hipersonia apresentavam alguma doença
psiquiátrica6. Além disso, a insônia determinou um risco aumentado (+
45%) de desenvolver ou morrer de doenças cardiovasculares8. Portanto,
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o estudo da Cronobiologia e da Medicina do Sono são fundamentais
para a saúde da população, visto que a redução da qualidade de vida e a
prevalência de doenças associadas a alterações de ritmos biológicos são
bastante altas.
A GRADUAÇÃO
O debate sobre Cronobiologia e distúrbios do sono dentro do
ambiente acadêmico se faz relevante não apenas devido à alta
prevalência desses transtornos, mas também por suas consequências
para o indivíduo, para o serviço de saúde e para a sociedade como um
todo. Indivíduos com privação crônica de sono são menos produtivos,
têm maior risco de acidentes de trabalho e de trânsito, e apresentam
maior uso do sistema de saúde do que a população em geral. Assim,
prejudicam diversos indicadores de saúde pública como mortalidade,
morbidade, desempenho, funcionalidade e qualidade de vida, além de
aumentarem a sobrecarga do serviço de saúde pública6.
Do ponto de vista assistencial, esta é uma demanda
frequentemente ignorada por profissionais da saúde, apesar de ser
prontamente tratável em grande parte dos casos. Perguntas sobre sono e
ritmos biológicos são raramente abordadas durante consultas em
assistência primária. Por exemplo, estima-se que aproximadamente
80% dos adultos com distúrbios da respiração durante o sono não são
diagnosticados9. Há falta de capacitação para reconhecer e tratar
distúrbios do ciclo circadiano e transtornos do sono.
Além disso, certas populações possuem maior vulnerabilidade
para estes transtornos. Por exemplo, crianças e adolescente possuem
um risco aumentado de apresentar sonolência diurna, devido ao início
do turno escolar e à tendência a apresentação de um cronotipo mais
vespertino durante essa fase do desenvolvimento10. Trabalhadores de
turno, aproximadamente 20% da força laboral de sociedades
industriais, também são uma população de maior vulnerabilidade11.
Infelizmente, os cursos de graduação na área da saúde da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) abordam muito
pouco temas relacionados à Cronobiologia e à Medicina do Sono ao
longo de seu currículo. Dessa forma, consideramos que a Liga de
Cronobiologia e Medicina do Sono (Licronos) contribui, de forma
bastante importante, para a formação dos alunos ao abordar temas
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relevantes para a saúde da população que, no entanto, são pouco
discutidos durante a formação acadêmica regular.
Os conhecimentos pertinentes à área são relevantes para o dia a
dia de profissionais de diversas especialidades dentro do serviço de
saúde, pois influenciam na etiologia de diversas doenças, desde
doenças psiquiátricas até cardiovasculares e endócrinas, por exemplo.
Além disso, abordamos temas multidisciplinares que integram
estudantes e profissionais da Medicina, Biomedicina, Psicologia,
Nutrição e, até mesmo, Engenharia e Arquitetura.
A formação de nossos ligantes é complementada com aulas
teóricas sobre o tema e atividades práticas no ambulatório de
Psiquiatria e Sono do Hospital de Clínicas de Porto Alegra (HCPA).
A LIGA
A Licronos foi fundada no ano de 2015 por membros do
Laboratório de Cronobiologia e Sono do Hospital de Clínicas de Porto
Alegre. Tem por objetivo principal a divulgação de conhecimentos
relacionados ao estudo dos ritmos biológicos e do sono, assuntos estes
que são pouco abordados durante os cursos de graduação na área da
saúde.
A Liga oferece aulas mensais, abertas ao público em geral,
contando com palestrantes de diversas áreas como Medicina,
Biomedicina, Nutrição, Psicologia, Física e Filosofia. Em média, são
realizadas oito aulas por ano e alguns dos temas já abordados foram
“privação de sono e desempenho acadêmico”, “cronobiologia e
alterações metabólicas” e “divulgação científica no Brasil”.
A Licronos é um projeto de extensão da Pró-Reitoria de
Extensão da UFRGS, realizado por alunos da graduação e coordenado
pela Professora Maria Paz Loayza Hidalgo, do Departamento de
Psiquiatria e Medicina Legal da FAMED - UFRGS.
CONCLUSÃO
A Liga de Cronobiologia e Medicina do Sono cumpre um
importante papel na formação curricular ao capacitar estudantes e
profissionais para identificar distúrbios dos ritmos biológicos e do
sono, problemas muito relevantes na área da saúde. Além disso, nós
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apoiamos a difusão da ciência e, por isso, nossas aulas são todas
gratuitas e abertas ao público (acadêmico e não acadêmico). Inclusive,
nossos ligantes não são apenas do curso de Medicina, mas da
Biomedicina, Biologia e outros cursos. Portanto, o projeto de extensão
da liga pretende divulgar, dentro da universidade e na comunidade,
conhecimentos que julgamos fundamentais para a prevenção de
doenças importantes e, assim, melhorar a qualidade de vida da
população.
SAIBA MAIS
Nossa liga é um projeto do Laboratório de Cronobiologia
e Sono, coordenado pela professora Maria Paz Loayza Hidalgo.
Nós
temos
uma
página
no
Facebook
(https://www.facebook.com/seucorposeutempo/) que publica
diversas dicas sobre sono, curiosidades e informações
interessantes e cotidianas sobre cronobiologia e que compartilha
as
postagens
de
nosso
blog
(https://seucorposeutempo.wordpress.com/).
Nossa liga tem uma página no Facebook
(https://www.facebook.com/licronos), em que os ligantes
acompanham nossas atualizações.
Se você ficou interessado na LICRONOS e quer mais
informações sobre a liga, mande um e-mail para
ligcronos@gmail.com.
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Renato Bakos, Caroline Ribeiro, Gabriel Challub, Júlia Fagundes
Fracasso, Maiby De Bastiani.

A Liga de Dermatologia da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), fundada e aceita como projeto de extensão
universitária em 2015, tem como principal objetivo disponibilizar aos
alunos conteúdos teóricos da especialidade para o aperfeiçoamento do
conhecimento sobre a fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e
atualizações das doenças de pele mais prevalentes. Em anos anteriores,
a Dermatologia da UFRGS desenvolveu um projeto de extensão com
base na Liga de Teledermatologia1. Os temas são abordados de forma
que possam ter ampla aplicabilidade e que sejam capazes de abranger
as demais áreas de atuação médica. Por intermédio de eventos
oferecidos, tanto aos discentes da UFRGS quanto à comunidade
externa, tem o propósito de atuar como ferramenta importante para o
enriquecimento da formação acadêmica e de propagação do
conhecimento em Dermatologia.
A GRADUAÇÃO
Conforme apontou Torres et al2 (2008), os alunos de medicina
enfrentam dificuldades em atender às exigências advindas do curso
desenvolvido em tempo integral e preenchido por quantidade
significativa de conteúdos teóricos, além das atividades práticas - fato
que colabora para que as universidades, de modo geral, disponibilizem
aos discentes escassas disciplinas optativas e pouco tempo para
atividades extracurriculares. Em vista disso, as ligas acadêmicas
atuariam como um elo entre teoria e prática e como facilitadoras do
processo de ensino-aprendizagem.
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Em artigo recentemente publicado, foi possível refletir mais
especificamente sobre o papel das ligas de Dermatologia na formação
médica. Dentre os benefícios, está o combate ao estresse atribuído à
socialização entre acadêmicos de semestres e universidades distintas e
o de adquirir conhecimentos complementares aos abordados na
disciplina oficial. GM Andreola3 (2016) conclui que cabe às ligas
fomentar, além de atividades de ensino e pesquisa, atividades voltadas
à prevenção de doenças e à promoção de saúde.
A pele é o maior órgão do corpo humano e, como tal, sofre com
enfermidades originadas de doenças sistêmicas, derivadas do meio
ambiente e aquelas que são primárias de pele. A Dermatologia é uma
especialidade médica inserida no currículo obrigatório do estudante de
Medicina da UFRGS, cuja exposição ocorre na disciplina de Clínica
Médica II no 6° semestre, e corresponde atualmente a 12 encontros
com avaliações presenciais de pacientes no ambulatório de
Dermatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e aulas
teóricas. Alguns alunos poderão ter a oportunidade de realizar um mês
de internato, ao final do curso, na especialidade; contudo, o somatório
destes dois períodos ainda é pequeno se consideradas as situações
clínicas em Dermatologia que são importantes para a formação básica
do médico. Observa-se que pelo tempo curto dos módulos, é possível
que haja carências na formação do estudante. Sendo assim, a criação de
uma liga se torna útil no sentido de complementar essa formação e de
proporcionar um contato maior dos alunos com a especialidade.
A Liga de Dermatologia da UFRGS se propõe a complementar
o conhecimento adquirido durante a disciplina formal do curso de
Graduação e permitir que alunos, cursando diferentes semestres,
possam aprimorar seus entendimentos e trocar experiências com
profissionais da área acerca das doenças dermatológicas mais
prevalentes e importantes.
A LIGA
A Liga promove encontros teóricos mensais de duração média
de 1h30min, apresentados por professores da Faculdade de Medicina da
UFRGS e médicos dermatologistas contratados do HCPA e,
eventualmente, por profissionais convidados, professores e preceptores
em outras universidades, sobre temas de interesse da especialidade que
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tenham uma interface com a prática do médico generalista. Como
proposta inicial, nossas primeiras aulas foram complementadas com
casos clínicos demonstrados para análise conjunta dos alunos, com o
intuito não apenas de reforçar os conceitos vistos, mas de aplicá-los a
um raciocínio clínico numa situação-problema. Os alunos dos
diferentes semestres do curso são estimulados a participarem de nossas
atividades; ademais, há espaço para dúvidas, críticas, elogios ou
sugestões sobre a aula ou referentes às atividades subsequentes.
Além dos encontros teóricos mensais, a Liga promove o
incentivo a práticas de atividades voltadas à comunidade, como
campanhas para prevenção de doenças dermatológicas, a exemplo de
grandes campanhas nacionais como o “Dia C de Combate ao Câncer de
Pele”. O intuito de inserir os ligantes nestas atividades é torná-los mais
aptos para informar a população sobre prevenção, rastreio, diagnóstico
e tratamento de lesões de pele. Por conseguinte, os acadêmicos que
participam desses projetos de extensão tendem a sentir-se mais seguros
para orientar os pacientes sobre o acesso ao serviço de dermatologia
mais adequado, quando se faz necessário. É notória a importância que
tais projetos de extensão assumem na relação médico-paciente uma vez
que aproximam os alunos das reais demandas e necessidades da
comunidade para a qual prestam serviços.
No seu primeiro ano, a Liga de Dermatologia da UFRGS
atingiu pleno sucesso. Apresentou quórum médio de 40 a 50 alunos em
cada evento. O interesse e a presença constante de alunos seguiram-se
nos anos consecutivos. Os temas apresentados contemplaram
dermatoses de interesse geral para a comunidade médica, tais como
“Conceitos e Atualidades em Dermatite Atópica”, “Efeitos Adversos
das Tatuagens”, “Atualizações nos Carcinomas Cutâneos”, dentre
diversos outros.
Os acadêmicos que compareceram às aulas puderam
complementar seus conhecimentos dermatológicos, dentro de sua
formação clínica geral, tanto quanto aqueles que vislumbram a
Dermatologia como sua futura área de atuação. No momento, a liga se
encontra em plena atividade e trabalhando para desenvolver atividades
de extensão que incluam os ligantes e estimulem suas capacidades de
raciocínio-lógico.
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CONCLUSÃO
Mediante o exposto, a liga se destina a atender à necessidade dos
alunos da graduação de reconhecer as doenças mais prevalentes e a
reforçar o olhar clínico para o paciente como um todo, tendo em vista
que as doenças de pele seguem figurando entre as três principais
demandas aos serviços de saúde brasileiros.
SAIBA MAIS
A Liga de Combate à Sífilis4, fundada em 1920 e
vinculada à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(FMUSP), é considerada a liga acadêmica pioneira no Brasil.
Essa iniciativa estudantil foi fruto do fechamento, por parte do
diretor, do serviço sanitário do primeiro posto de tratamento à
sífilis, fundado em 1918 no Hospital Santa Casa de Misericórdia.
Os alunos conseguiram dar continuidade ao serviço com a
supervisão do professor Aguiar Pupo. Apesar das dificuldades,
conforme registros, acadêmicos atenderam até 1942 cerca de
25.350 doentes.
Já as primeiras ligas acadêmicas de Dermatologia foram
criadas na Universidade Estadual Paulista (UNESP)2 de São
Paulo (SP) e no Centro Universitário Serra dos Órgãos
(UNIFESO) de Teresópolis (RJ) em 2007. Um levantamento
recente feito em nosso estado aponta a existência de oito ligas
envolvidas com a especialidade, o que reforça a importância
dessas iniciativas como contribuintes para o desenvolvimento de
habilidades, de aprendizagem e, até mesmo, como facilitadoras
para aproximação do acadêmico de medicina ao mercado de
trabalho futuro.
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Marczyk, Guilherme Francisco dos Santos Reis

A Endocrinologia é a especialidade médica que estuda as
desordens do sistema endócrino e suas secreções específicas chamadas
hormônios. As principais áreas de atuação do especialista, que é
denominado endocrinologista, são o tratamento do diabetes, da
obesidade, das doenças da tireoide e da hipófise, e das alterações do
ciclo menstrual, entre outras doenças relacionadas à falta ou ao excesso
de hormônios¹.
Considerando o cenário atual, em que o diabetes mellitus e a
obesidade são as doenças endócrinas mais prevalentes na população
ocidental (415 milhões de adultos no planeta têm o diagnóstico de
diabetes), e que a cada 6 segundos uma pessoa morre de diabetes no
mundo², a disseminação do conhecimento sobre a fisiopatologia, o
diagnóstico, o manejo e as possíveis complicações dessas doenças são
de fundamental importância na formação médica. Embora essas
temáticas sejam abordadas no currículo da faculdade, a liga tem a
capacidade de aprofundar esses assuntos entre os acadêmicos ao
mesmo tempo em que faz a interface entre o conhecimento acadêmico e
a comunidade leiga, agindo de maneira a promover a saúde nessa
população.
As doenças endócrinas mais prevalentes serão rotineiramente
manejadas por médicos de outras especialidades, de maneira que seu
estudo aprofundado é mandatório. Ao mesmo tempo, as doenças menos
comuns também deverão ser muito bem estudadas, visto que, na
maioria das vezes, será responsabilidade dos médicos generalistas ou
dos especialistas de outras áreas suspeitar desses diagnósticos e fazer a
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investigação e/ou o encaminhamento ao endocrinologista.
A GRADUAÇÃO
O primeiro contato com a especialidade de endocrinologia é
feito no quarto semestre da Faculdade de Medicina da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), na disciplina de “Introdução à
Clínica Médica”, onde são aprendidos os sinais e sintomas
semiológicos das doenças endócrinas. Atualmente, a disciplina de
Endocrinologia é ministrada no sexto semestre da faculdade, dentro da
cadeira de “Clínica Médica II”, dessa vez com foco clínico, e com
duração de um mês de estágio. Nessa disciplina, os alunos têm a
oportunidade de acompanhar casos na internação e nos ambulatórios da
especialidade. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) é
referência para diversas doenças endócrinas, oportunizando assim uma
ampla visão aos alunos da abrangência e importância da especialidade.
O papel da Liga Acadêmica de Endocrinologia e Metabologia
dentro da faculdade é proporcionar um maior contato com a
especialidade para aqueles que têm interesse ou que desejam
aprofundar seus conhecimentos médicos no assunto. Além disso, a Liga
tem o papel de abordar assuntos que não fazem parte do currículo da
graduação, como a Terapia Hormonal Cruzada (terapia hormonal
realizada em transgêneros) e o uso exógeno de terapias hormonais com
fins estéticos, ambos os temas muito importantes e que não estão
inseridos dentro do curso de Medicina.
A LIGA
A Liga de Endocrinologia e Metabologia da UFRGS foi
idealizada desde o começo de 2014, tendo sido concretizada como liga
acadêmica a partir de junho de 2016. Desde sua formação, a liga conta
com membros na coordenação que são responsáveis pelo planejamento
e pela organização das atividades da liga, sendo seus fundadores os
alunos: Marina Weber Pasa (Presidente), Vicente Rodrigues Marczyk
(Vice-Presidente), Nicóli Bertoul Xavier (Primeira-Tesoureira),
Vinícius Thomazi (Segundo-Tesoureiro), Bárbara Bernardi (Diretora de
Eventos), Guilherme Francisco dos Santos Reis (Diretor de Pequisa). A
orientação e a coordenação cabem aos professores Sandra Silveiro,
76

LIGA DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA - UFRGS

Fernando Gerchman e Mauro Antonio Czepielewski.
As atividades da liga são bastante diversas e baseadas no tripé
acadêmico de ensino, pesquisa e extensão, compreendendo simpósios,
cursos, elaboração de materiais informativos e promoção de saúde para
o público em geral. Em seu primeiro ano de atividade, a liga adotou três
grandes linhas de ação para iniciar suas atividades: 1) promover o
estudo mais aprofundado dos temas mais prevalentes em
endocrinologia junto ao público de estudantes e profissionais da saúde
(foram oferecidas aulas e palestras sobre obesidade, síndrome
metabólica e manejo clínico do diabetes; 2) promover o estudo de
temas relacionados à endocrinologia, mas que não estão compreendidos
dentro da estrutura curricular do curso de Medicina (destaque à
organização tanto de um ciclo de palestras sobre transsexualidade,
abordando aspectos endócrinos, psiquiátricos e cirúrgicos, quanto a
uma oficina sobre uso exógeno de hormônios com fins estéticos; 3)
levar o conhecimento acadêmico baseado em evidência para um
público mais amplo. A Liga também produziu um material didático
sobre diabetes para o site Telessaúde³, ainda não publicado, além de ter
planejado um projeto de extensão com foco na educação populacional
sobre diabetes, no Dia Mundial do Diabetes, ainda a ser executado.
Por fim, cabe ressaltar que as atividades organizadas sempre
foram amplamente divulgadas e abertas aos públicos mais diversos.
Nosso público-alvo primário foram os alunos de Medicina (da nossa e
de outras universidades), mas contamos sempre com a participação de
alunos de outros cursos de graduação, de profissionais já formados na
área da saúde e da comunidade em geral. Todos os nossos eventos
foram gratuitos.
CONCLUSÃO
Saber reconhecer, investigar e manejar as doenças mais
prevalentes do sistema endócrino é crucial para a prática médica em
todas as especialidades. Conhecer as doenças mais incomuns e ser
capaz de levantá-las como hipóteses diagnósticas no contexto adequado
também são temas mandatórios, ainda que o tratamento propriamente
dito costume ficar sob responsabilidade dos médicos endocrinologistas.
Ser capaz de trabalhar de maneira integrada com os profissionais da
nutrição, enfermagem, psicologia, educação física, fisioterapia e
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fonoaudiologia, também é requisito básico para o bom manejo dos
pacientes com doenças endócrinas.
Tendo em vista tudo isso, acreditamos que uma Liga de
Endocrinologia e Metabologia dentro da universidade cumpra um papel
educativo de extrema importância, complementando conteúdos pouco
presentes no currículo e reforçando outros que estão presentes, mas que
podem ser de maior dificuldade para os alunos. Mais do que isso, temos
a convicção de que a Liga de Endocrinologia e Metabologia cumpre o
papel de promoção de conhecimento científico de qualidade a um
público mais amplo e permite a interação com estudantes e
profissionais com procedências e experiências muito distintas.
SAIBA MAIS
A Liga de Endocrinologia e Metabologia da UFRGS teve a
honra de ter como primeiros palestrantes os saudosos professores
Mirela Azevedo e Jorge Luiz Gross, que sempre foram grandes
incentivadores de nossas atividades.
Temos também uma página na rede social “Facebook”,
onde divulgamos eventos e na qual os alunos podem entrar em
contato de uma forma mais informal e descontraída
(https://www.facebook.com/ligadeendocrinologia.metabologia).
O plano da liga é de que, após o fechamento de um ano,
novos membros sejam incluídos no projeto de extensão como
membros diretores e, a partir daí, aconteça a renovação desses
membros anualmente.
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LIGA DE GENÉTICA MÉDICA DA UFRGS - LiGeM
Mariana Sbaraini da Silva, Daniela Burguêz, Louise Piva Penteado,
Gabriela Wunsch Lopes, Luiz Felipe da Silva Portela, Marco Antônio
Baptista Kalil, Ana Paula Pizzio Becker, Yasminne Marinho de Araújo
Rocha, Gabriel Mendes Araújo, André Anjos da Silva, Lavínia Schuler
Faccini, Ida Vanessa Doederlein Schwartz

Nas últimas décadas, a Genética Médica cresceu
significativamente, tornando-se uma importante área da Medicina em
que seus conceitos e métodos de investigação diagnóstica são
empregados no entendimento de problemas tanto comuns quanto raros
na rotina clínica. Os princípios da Genética não estão restritos apenas a
sua área, servindo de base para afecções em quase todas as áreas
médicas e tornando essencial o seu conhecimento para que haja uma
boa formação. O ensino de Genética nos cursos de Medicina tem sua
importância debatida desde meados do século passado - em 1961, a
Organização Mundial de Saúde (OMS) promoveu uma reunião com
vários especialistas com a finalidade de discutir seu ensino nos cursos
médicos, e em 2009 o Ministério da Saúde reforçou a importância da
Genética por meio da portaria nº81¹. Ainda hoje, no entanto, esse
assunto necessita discussão contínua, com novas e diversificadas
propostas para atrair alunos de Medicina e enfatizar a relevância clínica
da Genética, de forma que o conhecimento possa adquirir significado
para o estudante.
A GRADUAÇÃO
As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação
em Medicina de 2014² colocam como uma das competências
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necessárias ao médico a capacidade de reconhecer as indicações para
aconselhamento genético. Para que o médico possa realizar essa
indicação, ele precisa conhecer as diversas áreas nas quais a Genética
tem atuação e saber identificar quais pacientes se beneficiariam de
consulta/acompanhamento com um médico geneticista. No entanto,
analisando-se os currículos das faculdades de Medicina do país, em
estudo feito pela ABLAGEM (Associação Brasileira das Ligas
Acadêmicas de Genética Médica) para apresentação em um congresso
da área, percebe-se que há certa variação quanto à disciplina de
Genética Médica, tanto no que concerne à obrigatoriedade, quanto à
carga horária e aos conteúdos programáticos. Por isso, os idealizadores
da LiGeM (Liga de Genética Médica), em sua fundação, tinham por
objetivo permitir aos alunos o aprofundamento no estudo da Genética
ou até mesmo suprir conteúdos básicos que todo médico deve saber e
que podem não ter sido abordados na integralidade durante a faculdade.
No curso de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), existe apenas uma disciplina obrigatória (Genética Humana),
com carga horária reduzida em relação a outras cadeiras, e uma optativa
(Genética Clínica).
Visando à complementação na formação acadêmica, existem as
atividades de extensão, nas quais as ligas estão incluídas. Assim, a
Liga de Genética Médica assume esse papel na capacitação dos alunos,
trazendo temas que complementam o que é dado em sala de aula e que
são relevantes na prática clínica, mesmo para aqueles que não se
especializarão em Genética ou em uma das suas subáreas.
A LIGA
A Liga de Genética Médica da UFRGS vinha sendo idealizada
desde 2014 por acadêmicos, professores e residentes do serviço de
Genética. Após experiência como projeto de extensão, foi aprovada em
outubro de 2015. O primeiro evento, que aconteceu em março de 2016,
contou com a presença dos principais apoiadores da liga, a professora
Ida Schwartz, o professor André Anjos e a professora Lavínia Schuler
Faccini, e estes abordaram em suas apresentações o papel do
geneticista, a epidemia de Zika vírus e a visão cidadã na Genética. No
mesmo mês, foram abertas as inscrições para futuros ligantes, os quais
eram compostos principalmente por estudantes de Medicina da
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UFRGS, e assim iniciaram as suas atividades oficiais. Os encontros
foram planejados para acontecer de três formas (aulas teóricas,
discussões de artigos científicos e discussões de casos clínicos), e os
assuntos eram divididos para posteriores apresentações aos alunos de
graduação, pós-graduação, residentes, professores e contratados do
Hospital de Clínicas de Porto Alegre. As primeiras aulas abordaram
assuntos da Genética básica, como estrutura do genoma e citogenética,
de forma a realizar um nivelamento na área para todos ligantes. Após,
temas de relevância clínica, como teste do pezinho, exame físico em
genética e erros inatos do metabolismo fizeram parte dos encontros.
Ainda em 2016, os ligantes participaram do I Encontro Brasileiro de
Pacientes com Homocistinúrias, no mês de maio, o qual para muitos foi
o primeiro contato com a doença, e do II Interligas de Genética Médica
na cidade de São Paulo, em que o 1º e 2º lugares de melhores
apresentações foram para alunos da Liga.
Na semana acadêmica de Medicina de 2016, a LiGeM
organizou um minicurso de dismorfias, ministrado pela professora Ida
Schwartz, de modo a capacitar os alunos, por meio da prática e do uso
de bonecos, ao exame físico voltado à Genética. Também foi realizado
nesse mesmo ano, um curso de Oncogenética em parceria com a Liga
de Oncologia da UFRGS, criando uma parceria e integrando alunos e
professores das duas ligas. A LiGeM também participou das
comemorações dos 35 anos do Serviço de Genética Médica do Hospital
de Clínicas de Porto Alegre, apresentando um pôster sobre a
importância das ligas no contexto acadêmico.
No ano de 2017, foi realizado o primeiro curso de capacitação
interna, com foco na Síndrome Alcoólica Fetal, doença prevalente e
pouco discutida no ambiente médico. Este curso foi idealizado de
forma a habilitar os ligantes a discutir a enfermidade na Unidade Básica
de Saúde com as gestantes, o que ainda está sendo planejado. Os
ligantes também participaram em peso do Congresso Brasileiro de
Genética Médica de 2017, com diversas apresentações de pôsteres e
com um horário destinado à apresentação da LiGeM e de outras ligas
de Genética do Brasil (Figura 1).
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Figura 1. Ligantes e professores no Congresso Brasileiro de Genética Médica de
2017.

CONCLUSÃO
Diante da importância dos estudos da genética em diversas
especialidades médicas e do limitado contato que se tem com a
disciplina durante a graduação em Medicina, as atividades da Liga de
Genética Médica se mostram como uma alternativa proveitosa para a
complementação dos estudos na área. Acreditamos que a LiGeM
consegue cumprir os seus objetivos de ensino (por meio das aulas
teóricas e discussões de artigos e de casos clínicos), pesquisa (por meio
da inserção dos seus membros em projetos de iniciação científica e
apresentação em congressos da área) e extensão (por meio do retorno à
comunidade, tanto leiga quanto acadêmica, dos conhecimentos
adquiridos). Esperamos que discussões a respeito do ensino da
Genética para alunos de Medicina permitam a sua inserção em
atividades práticas integradas às disciplinas básicas do curso, de modo
a formar profissionais mais completos na abordagem de qualquer
paciente.
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SAIBA MAIS
- Você sabia que a especialização com menor número de
médicos formados é a Genética Médica? São apenas 241 médicos
geneticistas, segundo estudo publicado pela USP em 2014³, e são
oferecidas apenas 25 vagas para residência em todo o país4. A
maior parte desses médicos está concentrada na região Sul e
Sudeste. Alguns estados brasileiros têm apenas 1 geneticista para
todo o território (Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Piauí
e Rio Grande do Norte) e outros nenhum (Amapá, Rondônia,
Roraima e Tocantins), enquanto que no Rio Grande do Sul há 34
médicos e em São Paulo há 83 geneticistas.
- Você sabia que o Serviço de Genética Médica do
Hospital de Clínicas de Porto Alegre é referência na América
Latina? Desde 2004, é reconhecido como um centro de
colaboração com a OMS5. São diversos profissionais, de
diferentes áreas da saúde, que mantêm a excelência no
atendimento prestado, tanto na prática clínica como na pesquisa,
desde 1982.
- Se você ficou interessado na LiGeM e quer entrar em
contato conosco, mande um e-mail para ligemufrgs@gmail.com
ou
uma
mensagem
na
nossa
página
https://www.facebook.com/ligemufrgs.
REFERÊNCIAS
1.
BRASIL. Portaria nº 81, de 20 de janeiro de 2009. Ministério
da
Saúde,
Gabinete
do
Ministro.
Disponível
em
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt0081_20_01_20
09.html>. Acesso em 02 de outubro de 2017.
2.
Diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em
Medicina.
Disponível
em
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/Med.pdf>. Acesso em 02 de
outubro de 2017.
3.
Demografia média no Brasil 2015. Disponível em
<http://www.flip3d.com.br/web/temp_site/edicaoc6a01432c8138d46ba39957a8250e027.pdf>. Acesso em 02 de outubro
de 2017.
83

LIGAS ACADÊMICAS – Definições, experiências e conclusões

4.
Site da Sociedade brasileira de Genética Médica. Disponível em
http://www.sbgm.org.br/. Acesso em 02 de outubro de 2017.
5.
Site do Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de
Porto Alegre. Disponível em <http://www.ufrgs.br/geneticahcpa/en>.
Acesso em 02 de outubro de 2017.

84

LIGA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA DA
UFRGS
Jamily Pertile, André Marques da Silveira, Camila Lamb de
Medeiros, Débora Sardi Battaglino, Karen Sukadolnik, Manoela
Prevedello Ceretta, Simoni Bohnenberger, Roberta Rigo Dalla Corte
A Gerontologia é o estudo multidimensional do
envelhecimento. O especialista em Gerontologia é um profissional com
formação de nível superior nas diversas áreas do conhecimento e com
habilidades para o cuidado do idoso, atendendo aos objetivos de
promoção da saúde, ambientação, prevenção, tratamento de doenças,
reabilitação funcional e cuidados paliativos. A Geriatria é a
especialidade médica que se integra na área da Gerontologia1. O
Gerontologista e o Geriatra possuem habilidades para o trabalho em
equipes interprofissionais, nas quais a comunicação, a colaboração e a
troca de saber entre os diferentes profissionais conduzem a melhor
qualidade do cuidado. A avaliação por uma equipe interprofissional
contempla as múltiplas dimensões das necessidades da população
idosa, cujo envelhecimento frequentemente vem acompanhado de
doenças crônicas com suas várias complicações2.
A GRADUAÇÃO
No currículo da graduação em Medicina da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), há uma disciplina no 3º
semestre do curso que aborda o cuidado com o paciente idoso,
“Promoção e Proteção da Saúde do Adulto e do Idoso”. Em 2017, foi
criada a disciplina eletiva de “Geriatria”, mas, para a maioria dos
alunos, o contato com a área ainda ocorre por meio da busca individual
por estágios ou atividades de extensão extracurriculares. Na
Fonoaudiologia, há uma disciplina eletiva intitulada “Intervenção
Fonoaudiológica no Envelhecimento”. No curso de Fisioterapia, há a
disciplina de “Saúde do Idoso” no 7º semestre do curso. Já na
Enfermagem, não há disciplinas específicas sobre cuidado do paciente
idoso. Portanto, o que vemos nas graduações é que ainda há muito a ser
desenvolvido em termos de habilidades e competências necessárias ao
cuidado com o idoso, validando a importância das atividades
acadêmicas extracurriculares nessa área.
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A LIGA
As ligas acadêmicas são relevantes no ambiente universitário
por proporcionarem o desenvolvimento de habilidades e competências,
pouco contempladas no currículo tradicional dos cursos de graduação, e
por possibilitarem a ampliação de conhecimentos em determinada área.
A Liga de Geriatria e Gerontologia (LiGG) é uma atividade de extensão
universitária da UFRGS. A coordenação da LiGG é formada por
acadêmicos da Medicina da UFRGS e supervisionada por uma
professora, geriatra, do Serviço de Medicina Interna do Hospital de
Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Os membros ligantes podem ser
acadêmicos de qualquer uma das áreas da saúde da UFRGS. Já
profissionais e acadêmicos das áreas da saúde de outras universidades
podem participar dos eventos recebendo certificado por atividade.
Como atividades da LiGG, temos aulas teóricas e discussões de casos
clínicos, acompanhamento de consultas no ambulatório de Geriatria do
HCPA e organização de cursos, simpósios e/ou outras atividades em
parceria com outras ligas.
Dentre os temas discutidos em 2017, tivemos “O que todo o
Profissional da Saúde deve saber sobre a avaliação global do paciente
idoso” e “Cuidados Paliativos e Espiritualidade no paciente idoso”.
Esses temas são importantes, pois o Brasil vive um momento de
transição demográfica, com rápido envelhecimento da população e
aumento da longevidade, sendo necessária, portanto, a formação de
profissionais generalistas capacitados no cuidado do paciente idoso.
Como o envelhecimento dos indivíduos é heterogêneo, o
profissional deve diferenciar, em cada paciente, as alterações
fisiológicas, próprias do envelhecimento (senescência), das alterações
patológicas (senilidade). Da mesma forma, os graus de perda não
podem ser avaliados apenas pelo número e/ou gravidade de
diagnósticos estabelecidos3. Para isso, a Organização Mundial da Saúde
propõe a utilização da Classificação Internacional de Funcionalidade,
Incapacidade e Saúde (CIF) em complementação à Classificação
Internacional de Doenças (CID). A CIF compreende saúde e
funcionalidade por meio de três dimensões: a estrutura e função do
corpo, a atividade (capacidade de realizar ações) e a participação social.
A partir dessas duas classificações, o paciente terá o diagnóstico das
suas doenças (CID) e o diagnóstico da forma como essas doenças
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afetam a sua funcionalidade e a sua participação (CIF)4. Assim, mesmo
na presença de doenças crônicas, o idoso pode ser considerado saudável
se tiver a capacidade de satisfazer suas necessidades biopsicossociais
de forma autônoma e independente. E, quando apresentar perdas
funcionais, o profissional da saúde pode identificá-las, direcionando
suas intervenções de acordo com as necessidades específicas daquele
paciente.
O modelo padrão-ouro de avaliação global em geriatria é a
avaliação multidimensional do idoso (Figura 1), com foco na
funcionalidade, por meio da qual se busca identificar a autonomia, ou
seja, a capacidade de decisão e comando sobre as ações, e a
independência do paciente, que é a habilidade de realizar algo com os
próprios meios. A perda da autonomia e/ou independência, relacionada
ao comprometimento de um ou mais dos quatro domínios – cognição,
humor, mobilidade e comunicação – dá origem às grandes síndromes
geriátricas, conhecidas como os “Is” da Geriatria, que sinalizam para
um paciente com necessidades de cuidados a longo prazo e de
reabilitação.

Figura 1. Modelo Multidimensional de Saúde no Idoso (Adaptado de:
Moraes, EN 2014. Ministério da Saúde / Área técnica do Idoso). Disponível em
<http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/Apresentacao_AvalMultidimensional_Estr
atificacaoRisco.pdf>
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Outro assunto importante a ser discutido, a partir do
envelhecimento e do aumento na expectativa de vida, diz respeito “às
maneiras de morrer”. Existe um momento na evolução natural de uma
doença, no qual, mesmo dispondo-se de todos os recursos, a cura não é
mais possível, e se inicia o processo de morte inevitável. Os cuidados
paliativos começam a partir dessa definição de uma doença incurável e
progressiva, estendendo-se até o processo de luto da família, e são
focados no alívio do sofrimento do paciente e de sua família e na
melhora da qualidade de vida, sem interferir no curso da doença,
apressar ou retardar a morte. Os cuidados devem ser instituídos por
uma equipe interprofissional, juntamente a outras medidas de
prolongamento da vida e a investigações necessárias para melhor
compreensão e abordagem dos sintomas5.
CONCLUSÃO
A LiGG proporciona o desenvolvimento de conhecimentos e
habilidades necessárias ao cuidado do paciente idoso e estimula a
compreensão dos papéis dos diferentes grupos profissionais e a troca do
saber dentro de uma equipe interprofissional.
SAIBA MAIS
O Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente um
Caderno de Atenção Básica sobre “Envelhecimento e Saúde” e a
Caderneta de Saúde do Idoso como instrumentos para qualificar a
atenção ao idoso no Sistema Único de Saúde. Nesses materiais,
há informações sobre a avaliação global da pessoa idosa na
Atenção Básica com foco na funcionalidade e ferramentas para
sua aplicação prática6,7.
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LIGA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
DA UFRGS
Gabriel Müller De Bortoli, William Oliveira Teixeira

A Medicina de Família e Comunidade (MFC) é a especialidade
médica voltada à atenção primária à saúde (APS), focando no cuidado
integral e longitudinal da pessoa dentro do seu contexto social e
coordenando-o entre os diversos serviços do sistema de saúde. A
especialidade compartilha diversos conteúdos científicos com outras
disciplinas clínicas, mas tem como diferenciais a ênfase nas habilidades
de comunicação, na prevenção e promoção de saúde e no Método
Clínico Centrado na Pessoa, que avalia o indivíduo como um todo,
explorando a sua experiência da doença, expectativas e participação
para o sucesso do manejo clínico1,2.
No modelo de sistema de saúde que está proposto no Brasil e
em diversos outros países, a APS se configura em unidades de saúde
(unidades básicas de saúde, unidades de saúde da família, estratégias de
saúde da família, unidades de atenção básica, clínicas de família, etc.),
as quais têm potencial de resolver de 80 a 90% dos problemas de saúde
da população, diminuir agravos, melhorar qualidade de vida, reduzir
gastos públicos e, quando necessário, são porta de entrada para
atendimentos em nível secundário (ambulatórios de especialidades
focais) ou terciário (hospitais).
Sobre a mudança de paradigma da Medicina, McWhinney
considera:
O modelo biomédico foi muito bem-sucedido e continua
a ser entre as paredes dos hospitais-escola. Fora dessas
paredes, entretanto, tudo é muito diferente. [...] Na
prática, [os clínicos gerais] descobriram que muitas das
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pessoas atendidas tinham problemas que não se
encaixavam em nenhum diagnóstico, ou tinham
problemas que formavam um complexo que incluía
experiência com a doença e problemas de vida, além
de confusão emocional³.

Por esses motivos, a Liga de MFC da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS) considera o contato com a APS e suas
particularidades de suma importância para a formação de médicos
generalistas na graduação, independentemente da especialidade que
forem seguir.
A GRADUAÇÃO
No currículo do curso de Medicina da UFRGS, está previsto um
estágio em regime de internato em MFC com duração de três meses.
Além disso, as disciplinas obrigatórias “Introdução à atenção primária”
e “Atividades de integração básico-clínica III” oferecem aos estudantes
dos semestres iniciais as primeiras experiências com unidades básicas
de saúde (UBS), Estratégia de Saúde da Família (ESF) e outros
elementos da APS. Mesmo com o advento das Diretrizes Curriculares
Nacionais de Medicina de 2014, que preveem 30% da carga horária do
internato em APS e em Serviço de Urgência e Emergência do SUS –
devendo predominar a carga horária dedicada à APS – a maior parte da
formação acadêmica dos estudantes de medicina da UFRGS acontece
no serviço terciário, majoritariamente no Hospital de Clínicas de Porto
Alegre (HCPA).
Assim sendo, o contato discente com a medicina de família e
comunidade é distante e, muitas vezes, acontece sob o viés de um olhar
hospitalocêntrico. Cabe ressaltar as peculiaridades do HCPA que se
trata de um hospital referência para o Rio Grande do Sul, atendendo
pacientes do estado inteiro. Como resultado, os estudantes têm uma
casuística de pacientes graves e com quadros que se afastam muito da
rotina na atenção primária. As disciplinas dos semestres iniciais que
abordam a APS não são suficientes para apresentar a abrangência de
conteúdo da MFC, nem a complexidade da rotina de uma UBS e a
jornada até o internato é longa, sendo o estágio em MFC o último em
muitas ocasiões.
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A LIGA
As atividades teóricas que planejamos são organizadas,
geralmente, no modelo de discussão, aula ou roleplay, e abordam temas
específicos da MFC pouco tratados no currículo comum da faculdade
ou enfatizam problemas de saúde de alta prevalência, podendo ser
categorizadas em três eixos principais: 1) ferramentas características
da MFC (e.g. visita domiciliar; abordagem familiar; telemedicina;
habilidades de comunicação; entrevista motivacional; entrega de más
notícias); 2) temas clínicos comuns em APS (e.g. hipertensão arterial
sistêmica; diabetes tipo 2; cardiopatia isquêmica; asma; DPOC;
depressão; ansiedade; dermatopatias; lombalgia; tuberculose; avaliação
musculoesquelética; emergências na APS); 3) sistema de saúde (e.g.
Sistema Único de Saúde; o trabalho do agente comunitário de saúde;
medicina rural; saúde da população em situação de rua).
Temos como principal atividade prática a atuação no
ambulatório de terceiro turno da Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa
Cecília todas as segundas-feiras das 18:00 às 20:00, o que amplia o
número de atendimentos da unidade e coloca o estudante de medicina
em contato direto com aspectos práticos da MFC. Quem faz o contato
inicial com os pacientes são estudantes a partir do 5º semestre, que,
posteriormente, discutem o caso com um(a) especialista ou residente
em MFC e elaboram um plano em conjunto com a pessoa atendida,
procurando fornecer um atendimento de boa qualidade à comunidade
através do exercício da teoria aprendida, habilidades de comunicação e
técnicas do Método Clínico Centrado na Pessoa.
Conforme temos oportunidades, também participamos de
projetos de pesquisa, de outros projetos de extensão, de ações
comunitárias de prevenção e promoção de saúde e do Programa Saúde
na Escola.
CONCLUSÃO
Num contexto em que uma das áreas médicas essenciais na
formação do médico generalista está em menor evidência que outras
diversas, há a necessidade de criar-se meios que ofereçam oportunidade
aos estudantes para conhecer a atenção primária e todos os seus debates
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pertinentes. A Liga de Medicina de Família e Comunidade da UFRGS
surge com esse propósito, um projeto de extensão universitário que
aborda temas tanto a respeito da especialidade médica quanto da
atenção primária à saúde propriamente dita.

SAIBA MAIS
Embora a medicina de família seja uma especialidade
médica relativamente nova, seu conteúdo esteve presente no
currículo de faculdades de medicina pelo mundo muitas vezes
sob o nome de General Practice4. Surge por volta da década de
60, sendo criado, em 1966, o primeiro programa de residência na
University of Western Ontario, em Londres.
No Brasil, os primeiros programas de formação, na
modalidade de Residência, iniciaram em 1976 no Centro de
Saúde - Escola Murialdo, em Porto Alegre; no Projeto Vitória da
Universidade Federal de Pernambuco e na Universidade Estadual
do Rio de Janeiro. O credenciamento dos programas pelo
Ministério da Educação, por meio da Comissão Nacional de
Residência Médica, aconteceu em 1981 e o reconhecimento como
especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina (CFM)
ocorreu em 19865.
Quer entender melhor sobre isso tudo? Basta entrar em
contato conosco pela nossa página no Facebook
(www.facebook.com/ligaufrgsmfc)
ou
pelo
e-mail
(ufrgsligamfc@gmail.com). Não há nenhum custo financeiro para
participar e todas as pessoas, de todas as áreas, são bem-vindas!
REFERÊNCIAS
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Alice Kieling Bublitz, Danilo de Paula Santos, Eduarda Foresti
Englert, Lucas Henrique Rodrigues da Silva, Maria Carolina
Bittencourt, Maurice Quilante, Nilson Costa, Pietro Donelli,
Ramiro Cavedon Nunes

A saúde, como um todo, depende tanto de aspectos hereditários
quanto de hábitos de vida praticados por nós, todos os dias. Assim
como manter uma alimentação saudável e higienizar-se para evitar o
contato com micro-organismos, a prática de esportes configura como
uma ferramenta para a prevenção de diversos tipos de adoecimentos e
ajuda a fortalecer o nosso organismo para combater doenças já
estabelecidas. Ao estudar tantas patologias durante nosso currículo,
percebemos, frequentemente, que uma das medidas de tratamento não
farmacológico é a de que os pacientes realizem pelo menos 30 minutos
de atividades físicas diárias.
Portanto, acreditamos que é de suma importância a discussão do
tema, e que tanto pessoas hígidas quanto pacientes com várias
comorbidades sejam estimulados a incluir a prática de atividades
esportivas na sua rotina, sempre adaptando o tipo de atividade com as
necessidades e indicações para cada pessoa.
Além de apresentar o papel do médico do esporte na sociedade,
existe uma necessidade de aprendizagem sobre os exercícios em geral
pelos vários benefícios à saúde, se praticados com orientação correta. É
relevante que os profissionais da área da saúde saibam corresponder às
expectativas do paciente, seja com o objetivo primário da perda de peso
e aumento de massa magra ou para sua saúde geral. Dessa maneira, o
profissional exerce um papel de guia para um indivíduo que chega com
uma bagagem com diversas informações que podem ou não ser boas
práticas. Estes temas, que são trazidos no cotidiano do profissional,
passam pelo campo da nutrição (através da ingestão de alimentos
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adequados ou pelo uso de suplementação e avaliação física geral), no
qual se realiza exame músculo esquelético, neurológico ou até
realização de rastreamento, visando também à prevenção de lesões pelo
exercício; danos da inatividade física; dificuldades de adesão à
atividade física; manejo das principais lesões do esporte; tipos de
treinamentos, aeróbicos e anaeróbios.
Outra situação, em que existe a necessidade de prática de
profissionais que conheçam esse ramo, é o manejo de doenças como
hipertensão arterial e diabetes. Pacientes com esse tipo de
acometimento devem, sempre que possível, receber a recomendação do
tratamento não farmacológico², o que inclui a atividade física. Outro
aspecto importante da medicina do exercício e do esporte é o de
acompanhamento de atletas amadores, com ênfase em promover a
prática adequada tanto em tempo como intensidade e prevenir lesões.
A GRADUAÇÃO
Atualmente, poucos cursos da área da saúde da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) oferecem alguma disciplina
diretamente voltada ao esporte ou exercício. No curso de medicina da
nossa faculdade, especificamente, não há no currículo nenhuma
disciplina voltada ao tema, nem na grade curricular normal, nem
através de disciplinas eletivas. Alguns outros cursos da saúde, ao
exemplo da fisioterapia, dispõem de algumas disciplinas que abordam
fragmentos do tema, como a fisiologia do exercício. Dessa maneira,
observamos que o curso de medicina carece de um conhecimento tão
importante e que poderia auxiliar muitos pacientes.
O que aprendemos sobre medicina esportiva é suficiente para a
formação de um profissional generalista?
A atuação do médico generalista na área da medicina do esporte
é voltada à avaliação física do paciente, observando se ele possui
condições físicas e psicológicas para a prática de exercícios físicos.
Cada área da saúde atua em uma determinada etapa do processo do
exercício, desde a preparação e a prática física em si, até a recuperação
de lesões. Por isso, é fundamental que haja uma integração dos
profissionais de cada uma dessas áreas, a fim de que se tenha um
correto acompanhamento do atleta, seja ele um praticante de final de
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semana ou um atleta de alto rendimento. Evidenciamos que é
necessário que haja maiores ensinamentos durante a graduação do
curso de medicina na área do exercício, para que, quando profissionais,
estes estudantes possam prescrever o melhor tipo de exercício para
cada um de seus pacientes.
A LIGA
A Liga de Medicina Esportiva (LIMES) se propõe a oferecer
atividades de conhecimentos teórico-práticos através de diversos
mecanismos. Um deles é o desenvolvimento de atividades internas –
destinadas aos ligantes – como discussões de casos ou artigos, palestras
diversas e atividades de campo, como acompanhamento da avaliação
de atletas. Além disso, tem o objetivo de realizar atividades externas –
que seriam abertas aos interessados no tema – como aulas, minicursos,
jornadas, congressos e simpósios. Outra atividade da liga é a de atuar
junto à sociedade, realizando atividades com o objetivo de informá-la,
conscientizá-la e assisti-la, através de caminhadas ou visitas a escolas
ou outras instituições. Além disso, a liga, recém-inaugurada, tem o
objetivo de apoiar e participar de projetos de pesquisa que possam
contribuir para o progresso da área de medicina e ciência esportiva.
Quem são os beneficiados com as atividades da LIMES?
A Liga de Medicina Esportiva da UFRGS tem como proposta
promover eventos que incluam estudantes universitários de todas as
áreas da saúde e a comunidade em geral. Os praticantes de exercício,
além da orientação de um educador físico, necessitam de
acompanhamento com: nutricionistas, para que haja um gasto
energético equilibrado e de qualidade; de fisioterapeutas, que auxiliem
principalmente na recuperação de lesões e cirurgias; de psicólogos,
especialmente em competições, quando o nível de estresse é alto, e de
médicos, que saibam recomendar o tipo de exercício e saibam auxiliar
no momento em que as lesões ocorrem. Portanto, todas essas áreas
precisam estar interligadas, e é esse o motivo pelo qual montamos uma
liga multidisciplinar. Assim, com uma abordagem multiprofissional do
assunto, busca-se, a partir de visões diferentes, explicar os motivos
pelos quais uma rotina de atividade física leva a benefícios em saúde e
qualidade de vida. Dessa forma, toda comunidade é beneficiada.
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CONCLUSÃO
Como se pode notar, o tema discutido pela liga é
multidisciplinar, não se limitando apenas a um curso específico. O
exercício é algo que deveria estar incluído na rotina de praticamente
todas as pessoas, acometidas ou não por alguma patologia. Dessa
forma, é responsabilidade do profissional da saúde ter conhecimentos
básicos sobre quais tipos de atividades estariam indicadas para cada
pessoa, sempre ressaltando e incentivando a prática saudável desses
exercícios. Entretanto, sabe-se que vários cursos ligados à área da
saúde, excetuando-se o curso de educação física, pecam em não
oferecer disciplinas que tratem desse assunto tão importante para a
formação de um profissional completo. Portanto, ao criar a LIMES, o
grupo se propõe a preencher essa lacuna de aprendizado da graduação.

SAIBA MAIS
Quando o tema é esporte e exercício, surgem diversas
indagações sobre mitos e verdades acerca do assunto. Uma das
polêmicas que surge é a de que o esporte poderia atrapalhar a
rotina de estudos de acadêmicos, por surrupiar algumas horas do
dia do estudante que poderiam estar sendo usadas para descanso
ou para o aprofundamento de matérias vistas. Um artigo
publicado pela Nature, em 2008, conseguiu demonstrar, por meio
da apresentação de vários estudos, que o tempo investido em
esportes não prejudica nosso aprendizado dentro das instituições
de ensino. Um dos mecanismos explicados, por exemplo, baseiase na liberação de uma série de fatores e de enzimas durante a
atividade física (IGF1 e VEGF) que favorecem a cognição
mediante a angiogênese em áreas específicas do cérebro. Assim,
recomenda-se, com grande evidência de benefícios, a prática de
atividades físicas para estudantes.
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LIGA DE MEDICINA LEGAL E PSIQUIATRIA
FORENSE – LIMELPF
Luana Strapazzon, Milena Lemos, Bibiana Telles, Lisieux Telles, Yan
de Brum

O crescimento da violência no Brasil, com alarmantes índices
de homicídios, suicídios, acidentes de trânsito e as diversas sequelas
deixadas em suas vítimas e familiares, acabou por transformar estas
adversidades em um problema de saúde pública. Médicos, estudantes e
diferentes profissionais da área da saúde lidam diariamente com esta
realidade. Na busca por uma maior compreensão da violência e da
criminalidade, houve a necessidade de estudar, além das ciências
biológicas, psicológicas e sociais, a criminologia. A partir disso, surgiu
a ideia de criar uma liga na qual houvesse espaço para debater casos de
violência/crime e também onde pudéssemos falar de temas que ainda
são tabus na sociedade, como a questão do suicídio.
A GRADUAÇÃO
Durante muito tempo, os psiquiatras forenses se formaram de
maneira autodidata, baseados em suas práticas nos hospitais forenses e
presídios, ou através da realização de perícias psiquiátricas1. Foi apenas
na década de 1990 que a Psiquiatria Forense oficialmente passou a ser
reconhecida como subespecialidade psiquiátrica, e, no ano de 2006,
surgiu a primeira residência em Psiquiatria Forense no Brasil, nascendo
então uma Psiquiatria Forense acadêmica2,3.
A Medicina Legal, por sua vez, é uma especialidade médica e
jurídica que utiliza conhecimentos técnico-científicos da medicina para
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o esclarecimento de fatos do interesse da justiça. Apesar de ser uma
especialidade praticada desde a Antiguidade, até o ano de 2005 apenas
a USP oferecia o curso de especialização, e ainda hoje são oferecidas
poucas vagas de residência em Medicina Legal.
Na graduação em Medicina da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), o contato com a disciplina de Medicina Legal
e Psiquiatria Forense ocorre a partir do oitavo semestre.
A LIGA
Pensando em aprofundar os estudos nessas áreas, em 2015 foi
estruturada a Liga de Medicina Legal e Psiquiatria Forense da UFRGS
(LIMELPF), a partir de duas vertentes - uma mais tradicional
(Medicina Legal) e outra mais recente e em ascensão (Psiquiatria
Forense) - prezando pela interdisciplinaridade para obter uma visão
mais ampla sobre os temas, a fim de atender à necessidade de
aprimoramento e atualização dessas temáticas na graduação e de
contribuir para a formação mais ampla do estudante.
A LIMELPF foi criada sob a orientação da Psiquiatra Forense e
Professora do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal Lisieux
Elaine de Borba Telles, com a participação dos acadêmicos da
Faculdade de Medicina da UFRGS e com o apoio dos residentes de
Psiquiatria Forense do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).
No segundo ano de existência e sob a direção atual dos acadêmicos
Luana Strapazzon (Presidente) e Yan de Brum (Vice-Presidente),
houve o ingresso de alunos do curso de Medicina de outras
universidades, além da participação de residentes em Psiquiatria
Forense e demais alunos da graduação em Medicina da UFRGS. Os
membros atuais (2017/2018) da liga são: Bibiana Telles, Cristiane
Medeiros, Giovanna Maroso, Isadora Remus, Luiz Otávio Rovaris,
Marcelle Loureiro, Milena Lemos, Vitória Zizemer e os residentes
Andrei Valério, Manuela Teixeira e Renata Ramos. Dessa forma, a
LIMELPF busca divulgar e aprofundar os conhecimentos de
Psiquiatria, Psiquiatria Forense e Medicina Legal junto à sociedade e
comunidade acadêmica, através da promoção de atividades como
palestras, mesas redondas e debates sobre filmes, bem como através da
participação em diversos eventos científicos de áreas afins.
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Desde o início de suas atividades em 2015, a LIMELPF já
organizou diversos eventos na área da violência em seus vários
aspectos, integrando conhecimentos médicos, psicológicos, éticos e
legais para uma melhor compreensão dos temas e prezando sempre pela
interdisciplinaridade. Assim, assuntos atuais e de grande importância
do ponto de vista da saúde mental, tais como a violência contra a
mulher, o abuso e exploração de crianças e adolescentes, a temática do
suicídio e o papel do médico legista e do psiquiatra forense, têm sido
abordados pela Liga por meio de atividades cujo público-alvo engloba
acadêmicos e a população em geral.
Para fins de organização, elaboramos meses temáticos como o
mês do combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes
(maio), o mês de prevenção ao suicídio (Setembro Amarelo) e o mês da
prevenção à violência contra a mulher (outubro), no intuito de abordar
esses assuntos junto à comunidade. Seguindo a ideia do Cinepsiquiatria
que acontece na UFCSPA, em que são expostos vídeos e filmes com
temáticas relevantes a fim de estimular o debate e a conscientização, a
LIMELPF trouxe para a UFRGS o Cinepsiquiatria Forense, com sua
primeira sessão exibida no Setembro Amarelo de 2017.
Além disso, temos planos futuros de seguir crescendo e
fortalecendo nossa relação com as demais ligas afins, bem como
integrar as atividades da LIMELPF com as instituições oficiais de
assistência e perícia, através de visitas ao Instituto Psiquiátrico Forense
Dr. Maurício Cardoso (IPF) e Departamento Médico Legal (DML).
CONCLUSÃO
Acreditamos que os temas desenvolvidos pela LIMELPF sejam
de fundamental importância e possam trazer conhecimento acadêmico
para alunos, médicos generalistas, profissionais da saúde e comunidade
leiga.
A LIMELPF tem buscado contribuir para a formação acadêmica
e desenvolver a conscientização da comunidade para a temática da
saúde mental, além de promover o desenvolvimento de habilidades e
valores de liderança, responsabilidade e dedicação dentro do meio
acadêmico nos alunos que participam da Liga.
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Em dois anos de existência, a Liga cresceu e recebeu excelente
acolhida pelos profissionais do hospital geral, pela Universidade e pela
comunidade gaúcha, servindo de estímulo para novos projetos.
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Vicenzo Zarpellon, Franciele Pereira, William F. Keller, Bruna
Chwal, Gustavo Dariva.

Poderíamos começar este capítulo falando sobre a tão ressonada
relevância clínico-epidemiológica das doenças que acometem os
segmentos do Sistema Nervoso. O Acidente Vascular Cerebral, por
exemplo, é a terceira principal patologia causadora de disfunção no
mundo, deixando milhões de pessoas dependentes de cuidados a cada
ano1. Já outras condições neurológicas impõem seu calvário de outras
maneiras. Algumas, como as Epilepsias, vêm historicamente carregadas
de estigmatização social, decorrentes de uma época em que chamar de
“pouco” o que se sabia sobre o Sistema Nervoso era eufemismo e
restava atribuir à possessão por demônios ou à presença de maus
fluidos corporais suas esquisitas manifestações.
A verdade é que, numa abordagem mais humanística e para
além da assistência clínica, as doenças do Sistema Nervoso são
devastadoras por uma razão em comum: de diferentes formas,
desconectam o indivíduo do ambiente em que este se insere, privando-o
da plena convivência em sociedade. E, sendo comprovada pela
neurociência evolutiva que a própria convivência em sociedade é uma
necessidade imperativa da nossa espécie2, entende-se porque continua
essencial o fomento ao estudo do Sistema Nervoso nos dias presentes.
A GRADUAÇÃO
Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o
contato dos novatos com as matérias do Neuromundo não tarda a
acontecer – ainda no primeiro semestre do Curso de Medicina, os
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novos estudantes cursam Neuroanatomia e Neurofisiologia, além de
serem introduzidos a conceitos de Neurociência nas cadeiras de
Biofísica e Bioquímica. Uma enxurrada inicial que pode desnortear aos
desavisados, mas que pode também ser suficiente para despertar o
fascínio pelo Neuromundo. Concluídas as disciplinas básicas, o
currículo se volta aos aspectos clínicos da Neurologia, nas cadeiras de
Semiologia (4º semestre) e Clínica Médica II (6º semestre), e da
Neurocirurgia, nas cadeiras de Cirurgia (7º Semestre) e Trauma e
Emergência (8º semestre), capacitando o aluno para inserção definitiva
na assistência ao paciente durante o Internato.
Tais disciplinas se propõem a ensinar conceitos suficientes para
a formação básica de um profissional generalista, ou seja, tentam
abordar tudo o que um clínico geral deve saber sobre Neurologia e
Neurocirurgia para exercer a profissão. Sabe-se que o mesmo ocorre
com as demais áreas do conhecimento médico durante o curso, e é
importante frisar que não se trata de uma falha na formação do
graduando em medicina pela UFRGS. No entanto, devido à sobrecarga
de demanda, especialmente à complexidade dos assuntos abordados no
Neuromundo, a Neurologia e a Neurocirurgia parecem pertencer a um
grupo especial de conteúdos que necessitam de maior aprofundamento
e empenho didático dos mestres, bem como de mais tempo para serem
entendidos. Em consonância com evidências da Neurociência da
Educação3, não estamos falando em mais tempo dentro de sala de aula,
mas sim do melhor aproveitamento do tempo para a otimização do
processo de aprendizagem; entretanto, isso é assunto para outro
momento. Portanto, julgamos que as disciplinas supracitadas cumprem
sua função na mesma proporção em que investem nisso, ou seja,
simplesmente de maneira satisfatória. Há de ser dito, no entanto, que a
equação da educação é mais complexa do que deveria ser e que os
professores estão constantemente sobrepujados por outras demandas
que não somente as acadêmicas.
Então, quando seria o momento de explorar toda a curiosidade
despertada no início do curso? Haveria um espaço para que o interesse
em Neurologia e Neurocirurgia pudesse ser desenvolvido durante a
graduação? Nem sempre as disciplinas citadas anteriormente
conseguem oferecer espaço para aprofundamentos e parece claro que
esse não surgiria magicamente dentro da grade curricular. Além disso,
“satisfatoriamente” pode não contentar a todos. Assim, quem busca
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uma experiência mais rica dentro do Neuromundo precisa ir além.
Junto à necessidade de complementar a grade curricular, surge a
premência de um espaço extracurricular dedicado a reunir pessoas com
o interesse em comum no Neuromundo.
A LIGA
A ideia de organizar uma Liga de Neurologia no Curso de
Medicina da UFRGS não foi originária do grupo que está compondo a
diretoria atualmente. Porém, houve um hiato de pelo menos 4 anos
entre o final da última gestão da Liga de Neurologia e a fundação da
nova Liga de Neurologia e Neurocirurgia (Linnu) da UFRGS,
englobando a Neurocirurgia e a Neurociência.
Para tanto, uniram-se em equipe de trabalho graduandos da
FAMED-UFRGS no primeiro semestre de 2015: do quinto semestre,
participaram Vicenzo Zarpellon, Marcos Vidor, Eduardo Geyer e
Rodrigo Starosta; do segundo semestre, colaboraram Ana Cláudia
Alves, Franciele Pereira, Bruna Chwal, Michel Mroginski, Vitor
Campagnolo e Carlos Eduardo Teixeira, e do primeiro semestre,
compuseram a equipe Anderson Travassos e Pedro Knijnik.
A Liga de Neurologia e Neurocirurgia (Linnu) da UFRGS
funciona de uma maneira singular dentro da Academia, que foi
planejada exaustivamente para cumprir alguns objetivos. Trata-se da
organização das atividades baseadas nos Pilares do Neuromundo:
Neurologia Clínica, Neurocirurgia e Neurociências. Esta última área
não consta no nome oficial da Liga simplesmente pelo inconveniente
que um nome grande traz, porém mantém a mesma importância dentro
da hierarquia dos conteúdos abordados na Liga. Cada um dos pilares
que sustentam a Liga é apadrinhado por um docente da FAMEDUFRGS, que nos ajudam na condução dos projetos. O atual
coordenador da Liga é o Prof. Ápio Cláudio Martins Antunes,
professor titular do Departamento de Cirurgia, Chefe do Serviço de
Neurocirurgia do HCPA e padrinho da Neurocirurgia da Linnu,
acompanhado da Profª. Renata Londero e da Profª. Maria Elisa
Calcagnotto, madrinhas da Neuroclínica e da Neurociências,
respectivamente.
Como funcionam nossas atividades? Seguem o tripé Ensino,
Pesquisa e Extensão. As atividades de Ensino, voltadas à comunidade
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acadêmica, estão organizadas para ocorrerem quinzenalmente e cada
mês tem a temática de um pilar do Neuromundo, ciclando entre
Neurologia, Neurocirurgia e Neurociências. Este é o Estrato Basal,
onde todos os ligantes (chamados de Aspirantes) apreciam uma aula e
uma discussão de caso ou de artigo sobre o mesmo tema, específico
daquele mês. Paralelamente a isso, oferecemos estágios práticos em
ambulatórios e no Bloco Cirúrgico do HCPA. Trata-se do Estrato de
Imersão, que visa complementar o conteúdo teórico do Estrato Basal
com o conteúdo tácito, isto é, aquele conjunto de conceitos que
somente conseguem ser aprendidos através da vivência.
Conforme se abrem vagas, ocorre a renovação dos Ligantes
através do Edital de Seleção, liberado sempre no primeiro semestre do
ano letivo. Usualmente, solicita-se a elaboração de um projeto a ser
aplicado em um público-alvo a definir (sociedade externa, comunidade
acadêmica, etc.), que é analisado posteriormente por 3 membros
cegados da diretoria. Pontua-se o projeto nos critérios de criatividade,
originalidade e factibilidade, com intuito de selecionar graduandos
interessados e proativos, que realmente queiram fazer parte da Liga e
aproveitar as oportunidades que frequentemente surgem para os
participantes da Linnu. Uma das nossas principais preocupações é não
ser somente uma fonte de horas extras para alunos desinteressados e
achamos que um processo seletivo dessa natureza nos ajuda neste
quesito. Todos entram como Ligantes Aspirantes e, baseado em
critérios de proatividade e assiduidade, podem pleitear uma vaga no
Estrato de Imersão no semestre seguinte.
Em paralelo com o Ensino, a Extensão é parte fundamental na
rotina da Liga, e onde mais se justifica essa busca por alunos que se
interessem pela organização e pela execução de projetos. É preciso
entender que na UFRGS muitas oportunidades surgem para aqueles que
ficam atentos. Com a mentoria não somente dos padrinhos, mas
também de professores da Universidade e da Faculdade de Medicina,
vários projetos já foram colocados em prática, como a Semana
Nacional do Cérebro, o Curso de Introdução ao Eletroencefalograma,
entre outros. Além disso, frequentemente somos convidados para
ajudar a organizar congressos ou participar de estudos científicos junto
aos grupos de pesquisa. Desde a sua fundação, a Linnu já promoveu
dois eventos internacionais e ajudou a organizar outros dois, além de
marcar presença em eventos nacionais e nas Jornadas Gaúchas.
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CONCLUSÃO
Independente da área de interesse, o aluno deve buscar
extracurricularmente aprofundar-se nas suas afinidades, especialmente
na Faculdade de Medicina, em que a quantidade de matérias a serem
estudadas impede que isso ocorra em sala de aula. A Linnu veio para
preencher essa demanda nas áreas do Neuromundo, complementando o
Ensino dos conteúdos curriculares, oferecendo especialmente um
ambiente acolhedor, em pequeno grupo, dedicado a um debate mais
profundo e científico sobre assuntos variados. Na Extensão,
procuramos devolver à sociedade o investimento que ela faz em nossos
estudos, na forma de educação e divulgação científica da Pesquisa
realizada dentro da Academia. Conclui-se que, atualmente, a Linnu
cumpre um papel primordial para os graduandos de Medicina de Porto
Alegre: o de ser facilitadora de oportunidades, buscando sempre unir
esforços para concretizar iniciativas que somente o ambiente acadêmico
pode proporcionar.
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Azevedo Bellagamba, Nicolli Bertuol, Thaís Gonzaga Krebs, Rafael
Roesler

O câncer é um problema de saúde mundial, sendo a segunda
principal causa de mortalidade, segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS), e com potencial para tornar-se a primeira num futuro
breve¹. Contudo, suas implicações podem ser reduzidas por ações que
possibilitem o diagnóstico precoce e a prevenção, compreendendo
promoção à saúde e intervenção nos fatores de riscos. Ainda segundo a
OMS, cerca de 30-50% das mortes por câncer podem ser evitadas
através da modificação de fatores de risco¹.
A GRADUAÇÃO
A graduação em medicina contempla em sua grade curricular a
especialidade de Oncologia. No entanto, devido à importância do tema,
é imperativo que o ensino teórico e prático na área seja complementado
de forma a proporcionar aos estudantes uma maior familiaridade ao
assunto. Iniciativas de ações de extensão universitária, como as Ligas
Acadêmicas, têm um papel importante para a formação do profissional
e também para promoção da informação na sociedade. Uma liga de
Oncologia poderia então, além de contribuir para a formação técnica
dos estudantes interessados, promover o conhecimento e atuar na
prevenção de fatores de risco junto à população.
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A LIGA
A liga de Oncologia adulta e pediátrica da UFRGS já existe há
aproximadamente 10 anos, tendo passado por diversas reformulações
ao longo do tempo. A última reestruturação ocorreu em 2014, após um
período de inatividade. Atualmente, o professor coordenador da Liga é
o Dr. Rafael Roesler, Vice-Diretor do Zenit (Parque Científico e
Tecnológico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS),
professor associado do Departamento de Farmacologia do Instituto de
Ciências Básicas da Saúde da UFRGS e Pesquisador nível 1A do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq). A coordenação é formada pelos estudantes Pedro Leonel
Tramontini, Hans Werner Raetsch Neto, Daniele Camila Maltauro,
Angelo Zanin D'angelo Giampaoli, Clarissa Carmona de Azevedo
Bellagamba, Nicolli Bertuol, Thaís Gonzaga Krebs.
A liga tem como objetivo, no presente momento, proporcionar a
ampliação do ensino da Oncologia para os estudantes da área da saúde.
Isto ocorre através da realização de eventos, os quais geralmente são
abertos ao público, e costumam abordar algum tipo específico de
câncer e curiosidades relacionadas à prevenção e ao seu tratamento. O
projeto da Liga também tem em mente a organização e a participação
dos estudantes em ações sociais, com o objetivo de inserção do
acadêmico no cenário real da prática da oncologia clínica e cirúrgica e
na promoção da prevenção e combate ao câncer.
CONCLUSÃO
A oncologia é uma especialidade médica em expansão. O
câncer é uma das principais causas de morte no mundo. É importante o
desenvolvimento de ações de extensão, visando complementar o ensino
da graduação de maneira a melhorar a formação dos profissionais da
área da saúde e, ao mesmo tempo, promover a prevenção e propagar
informação à sociedade sobre o câncer.
SAIBA MAIS
A liga divulga suas atividades principalmente através de
sua página do Facebook, que pode ser acessada através do link
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https://www.facebook.com/Liga-de-OncologiaPedi%C3%A1trica-e-Adulta-da-UFRGS-202460446461084.
REFERÊNCIAS
1. World Health Organization – Cancer. Disponível em
<http://www.who.int/cancer/en/>. Acesso em 25 de setembro de 2017.

111

LIGA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO
SUL (LOT-UFRGS)
Bruno Vargas Silva, Giovanni Fabrizzio Pedrotti, Nathalia
Bofill Burger

A liga tem por objetivo aprofundar o conhecimento sobre
ortopedia e traumatologia entre seus ligantes, bem como compartilhar
esse conhecimento com estudantes e profissionais das demais áreas da
saúde. Por meio de aulas expositivas, práticas e workshops, além da
interação dos alunos nos ambulatórios e no bloco cirúrgico, procuramos
imergir totalmente o ligante no dia a dia da especialidade, tanto para
agregar vivência para lidar com as situações cotidianas que demandam
conhecimento traumatológico, quanto para auxiliar na escolha de
especialidade de atuação no futuro.
A GRADUAÇÃO
As queixas ortopédicas e traumatológicas representam uma
fração importante dos atendimentos na atenção básica e,
principalmente, em urgências e emergências1. Em nosso país, as mortes
por acidentes estão em terceiro lugar, atrás apenas de causas
cardiovasculares e neoplasias. Segundo estudo realizado na sala de
emergência do Pronto-Socorro do Hospital Universitário da UFSM,
evidenciou-se 47 pacientes atendidos na sala de emergência em que as
principais causas de atendimento foram: Trauma Leve em 31,9%,
Ferimento por Arma Branca em 12,7% e Acidente Vascular Cerebral
em 8,5%2. Somado a isso, o estudo de Oliveira et al. (2011), em um
hospital de ensino superior no interior do Estado de São Paulo, que
analisou 3.424 boletins de atendimentos, demonstrou que a principal
queixa relatada pelos usuários era Lombalgia (n=137), sendo Trauma,
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não especificado, (n=49) a sétima3. Ainda, nos EUA, a lombalgia é a
principal causa de afastamentos do trabalho4. Assim, este é um tema
que deve ser amplamente conhecido pelos profissionais da saúde. No
curso de medicina, existe uma grande lacuna em relação a essa matéria,
dada a vasta gama de assuntos abordados durante a graduação. Sob esse
prisma, a Liga de Ortopedia e Traumatologia (LOT) da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) foi fundada no primeiro
semestre de 2015 por estudantes de medicina da universidade, com o
intuito de proporcionar conhecimento e vivência nesta importante área
tão negligenciada nos currículos vigentes.
Por meio de aulas expositivas e práticas quinzenais, aborda-se
desde assuntos básicos relacionados à traumatologia e à ortopedia,
como anatomia, patologias mais prevalentes, atuação do generalista em
relação a essa vasta área, até assuntos mais complexos, como quando
encaminhar o paciente para o especialista, patologias tratadas pelo
ortopedista, cirurgias, aulas práticas em próteses, confecção de órteses
e aulas práticas de medidas provisórias enquanto não há atendimento
especializado, complementando, desta forma, o ensino acadêmico e
preparando também para a atuação profissional posterior.
A LIGA
É composta por acadêmicos de medicina e fisioterapia de
diferentes faculdades de Porto Alegre e região metropolitana. A
coordenação docente é composta pelos professores da faculdade de
medicina da UFRGS, Dr. Carlos Roberto Galia e Dr. Ricardo Gehrke
Becker, e pelo preceptor da residência de traumatologia e ortopedia do
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Dr. Bruno Antunes, os
quais estão sempre em contato com o presidente e vice-presidente da
liga, realizando reuniões quinzenais e auxiliando na organização das
aulas e eventos.
A cada duas semanas, os ligantes se reúnem durante uma hora e
trinta minutos para aulas e workshops sobre ortopedia e traumatologia,
ministradas por doutores convidados ou pelos próprios ligantes. A Liga
tem um processo seletivo anual que ocorre no primeiro semestre do ano
para acadêmicos de cursos da área da saúde, o qual é realizado com
base na análise curricular e entrevista presencial. A Liga é vinculada ao
serviço de traumatologia e ortopedia do HCPA. Dessa forma, os
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ligantes podem acompanhar ativamente os atendimentos ambulatoriais
e as cirurgias, e assistir às aulas e workshops realizados para os
residentes deste serviço.
A produção científica da liga é feita em parceria com os
residentes e preceptores do serviço de traumatologia e ortopedia do
HCPA. Dentro desse serviço, há um grupo de pesquisa no qual os
ligantes têm oportunidade de participar ativamente. Anualmente, a liga
realiza um simpósio com temas relevantes, ministrado por especialistas
convidados, que objetiva disseminar o conhecimento entre estudantes
da área da saúde e arrecadar fundos. O projeto do simpósio é discutido
com o Dr. Becker e com o Dr. Bruno, que auxiliam na confecção do
projeto. A divulgação e a realização do simpósio são feitas em parceria
com a Fundação Médica da UFRGS. O simpósio é divulgado por meio
de redes sociais, e-mail e material impresso. As inscrições costumam
ser feitas diretamente com os diretores da liga por e-mail. O dinheiro
arrecadado nos simpósios e eventos é utilizado para auxiliar os ligantes
a participarem de congressos de ortopedia e traumatologia e na
confecção de pôsteres para serem apresentados em congressos.

Figura 1. Workshop de placas e parafusos em próteses, ministrado pelo Dr. Becker.

114

LIGA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (LOT-UFRGS)

CONCLUSÃO
Sabe-se que o conhecimento em ortopedia e traumatologia é
fundamental para formarmos médicos aptos a trabalhar em postos de
saúde, unidades de pronto atendimento e emergências. A liga é
marcada pela proatividade de seus membros, que acreditam que
disseminando o conhecimento sobre traumatologia e ortopedia, tanto
para os estudantes de medicina quanto para os demais estudantes da
área de saúde, formam-se profissionais mais aptos e, dessa maneira, os
maiores beneficiados serão os pacientes.
SAIBA MAIS
As aulas quinzenais da liga são divulgadas apenas entre os
ligantes, mas estudantes da área da saúde que desejem saber mais
sobre ortopedia e traumatologia ou sobre as atividades da liga
podem entrar em contato por e-mail e receberão um retorno dos
coordenadores.
E-mail para contato: lot.ufrgs@gmail.com
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Konrado Massing Deutsch, Otávio Bejzman Piltcher

A Otorrinolaringologia (ORL) é uma especialidade médica que
lida com problemas que atingem grande parte da rotina clínica, como
tosses, inflamações e infecções de vias aéreas, vertigem, zumbido,
cefaleias, distúrbios digestivos e da deglutição, trauma facial,
transtornos na fala e na audição, tumores de cabeça e pescoço, entre
outros problemas cada vez mais prevalentes1. Se a elevada
predominância das patologias dessa especialidade já lhe torna uma área
de conhecimento muito importante, sua relevância aumenta ainda mais
a medida que compreendemos o impacto que vários desses problemas
trazem em termos de deterioração da qualidade de vida (olfato, paladar,
linguagem, equilíbrio e respiração).
Apesar dos conhecimentos da área serem de fundamental
importância para a adequada prática médica do clínico geral,
historicamente a maioria das escolas médicas abordam a
otorrinolaringologia em pequenos blocos, com carga horária restrita ou
em uma disciplina realizada entre os últimos anos da graduação2. É
nesse contexto que a Liga de ORL surge, visando ser um complemento
na formação médica nessa área de tamanha relevância não apenas
clínica, mas também cirúrgica.

*

Versão de maio de 2018.
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A GRADUAÇÃO
As atuais Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Medicina orientam a elaboração do projeto pedagógico
com conteúdos que desenvolvam competências e habilidades em
diagnóstico, prognóstico e conduta terapêutica nas doenças que
acometem o ser humano em todas as fases do ciclo biológico,
considerando-se os critérios da prevalência, letalidade, potencial de
prevenção e importância pedagógica3. Assim, entendemos que a ORL é
parte importante deste processo de formação.
Na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), a ORL é abordada na disciplina
“Otorrinolaringologia – Estágio”, sendo realizada na sétima etapa
curricular do curso, com uma carga horária total de 120 horas-aula. A
disciplina busca contemplar o estudo das doenças prevalentes na área
de ORL, apresentando uma revisão anatômica do ouvido, nariz, laringe
e pescoço, além de promover o conhecimento sobre a prevenção do
câncer de laringe e da surdez e condutas básicas nas urgências em
ORL. A carga horária destinada ao estágio consiste no
acompanhamento, sob supervisão, do atendimento ambulatorial,
internação, centro cirúrgico ambulatorial e bloco cirúrgico.
Embora, o curso de medicina da UFRGS possua uma disciplina
na área adequadamente formatada e que tenta responder às
necessidades básicas da formação do médico generalista, entendemos
que a medicina é uma prática com formação contínua e, desse modo, a
experiência da vivência, ou até mesmo da repetição da observação, da
conduta prática e do estudo das diversas interfaces de uma
especialidade médica, é salutar para o aperfeiçoamento técnicocientífico, alicerçando de forma eficaz o conhecimento. É para cumprir
este objetivo que a Liga de ORL atua por meio de atividades
diversificadas e um programa pedagógico teórico-prático destinado aos
acadêmicos de todos os níveis da graduação médica, e não só para
aqueles que já cursaram a disciplina de Otorrinolaringologia ou tenham
interesse na especialidade.
Evitar a especialidade precoce deve ser uma preocupação de
qualquer Liga, apesar de que a convivência mais próxima com uma
especialidade médica pode auxiliar o estudante na difícil decisão sobre
qual área da medicina seguir ou não no futuro. Por isso, é fundamental
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que a Liga envolva atividades de cunho generalista, como também
possua a flexibilidade em seu currículo de incluir temas específicos do
otorrinolaringologista, de modo a ampliar as oportunidades de
aprendizado no contexto da graduação.
A LIGA
As ligas acadêmicas têm se mostrado um instrumento
complementar sólido no processo de formação dos graduandos. Por
meio delas, os alunos podem ser expostos a particularidades das
especialidades, aprofundando seus conhecimentos sobre questões que
são, por diversas vezes, abordadas de modo superficial ao longo do
período de graduação. Como resultado, espera-se que os estudantes se
formem com uma maior bagagem intelectual e prática, e, por
conseguinte, exerçam de maneira mais segura suas condutas clínicas no
ambiente profissional.
Desse modo, foram estabelecidos objetivos específicos para a
execução do projeto, tendo como alvo os acadêmicos de medicina.
Dentre esses objetivos, estão: estabelecer relação entre o corpo discente
e o docente, por meio do interesse comum no aprendizado e
desenvolvimento prático e teórico da otorrinolaringologia; promover
seminários, palestras, cursos, conferências e aulas ministradas
periodicamente pelos membros da Liga e profissionais/professores
convidados; estimular a publicação de trabalhos científicos e a
participação em congressos pelos ligantes; realizar exercícios com
objetivo pedagógico de testar o conhecimento e detectar falhas no
raciocínio dos alunos de maneira mais profunda e conectá-los com
outros aspectos importantes à formação médica; realizar atividades no
eixo ensino-pesquisa-extensão na área de Otorrinolaringologia.
Quem somos?
Em 2017, passamos por um período de grande reformulação,
implementando uma nova proposta pedagógica, agregando novos
profissionais à equipe coordenadora e renovando a diretoria, tendo em
vista a obtenção da participação de alunos dos mais variados semestres
da formação médica.
A atual diretoria é composta por acadêmicos de medicina e os
seguintes cargos: Eduardo de Araujo Silva (Diretor Presidente); João
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Victor de Andrade Águas (Vice-Presidente); Juliana Gonçalves Silveira
(Diretora de Comunicação); Josy da Silva Rodrigues (Diretora
Secretária/Tesoureira); Karen Liz Araujo Souza (Diretora de Extensão)
e Filipe Pouzas Cardoso (Diretor Científico).
A Liga é um projeto de extensão da Faculdade de Medicina da
UFRGS, cadastrada e aprovada pela Pró-Reitoria de Extensão, e conta
com o apoio do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), local
onde ocorre a maioria das atividades. Possui como Coordenador Geral
o professor Dr. Otávio Piltcher e, a partir deste ano, contamos com o
professor Gabriel Khul, como coordenador adjunto, e com a Dra.
Daniela Dall’Igna e o Dr. Konrado Deustsch, como coordenadores
auxiliares. Contamos com um total de 20 ligantes, incluindo a equipe
diretora. As vagas remanescentes são preenchidas anualmente através
de um processo seletivo, tendo como único pré-requisito ser acadêmico
de medicina, podendo participar alunos de qualquer instituição de
ensino superior. Desde o início de 2017, somos membros da
Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia CérvicoFacial (ABORL-CCF).
Como funciona a Liga?
Existem dois grupos de atividades: 1) abertas ao público, que
são os eventos científicos que realizamos, pelo menos, semestralmente,
sendo necessária apenas a inscrição prévia para participar; 2) as
atividades restritas aos ligantes embasadas no tripé acadêmico de
ensino, pesquisa e extensão. No âmbito do ensino, dividimos a proposta
pedagógica contemplando as quatro grandes áreas da ORL - Otologia,
Rinologia, Laringologia e Voz, e Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Cada
uma dessas áreas forma um módulo de aulas teóricas e práticas.
Referente à pesquisa, os ligantes são estimulados e orientados a
produzirem relatos de casos acompanhados durantes os estágios
observacionais; a realizarem busca na literatura e a prepararem uma
apresentação formal do tema elaborado. No que tange à extensão, é
oportunizado aos ligantes um estágio observacional em ambulatório e
bloco cirúrgico para acompanhar a rotina do Serviço de ORL do
HCPA, ampliando assim a vivência com a especialidade. Além disso,
são promovidos encontros que objetivam conhecer o campo de atuação
profissional do otorrinolaringologista. Ainda nesse eixo, busca-se
realizar atividades que beneficiem de algum modo a comunidade da
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Grande Porto Alegre (e outras localidades), através de campanhas de
promoção da saúde.
Tivemos a oportunidade de apresentar alguns trabalhos em
eventos científicos, como na Semana Científica do HCPA e no
Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia e Cirurgia CérvicoFacial. Também tivemos representatividade nacional, juntamente com a
Liga de Otorrinolaringologia do Distrito Federal e com o apoio da
ABORL-CCF, na participação e organização do I Encontro Nacional
das Ligas de Otorrinolaringologia, visando promover uma maior
integração entre as Ligas de ORL do Brasil. Cabe salientar que a
abertura de setores específicos dentro das Sociedades e Associações
Brasileiras de Especialidades, como a Pediatria e a
Otorrinolaringologia, para estímulo e desenvolvimento de projetos de
extensão e de aprendizagem exclusiva para acadêmicos, comprova o
reconhecimento da importância das Ligas e seu papel na formação cada
vez mais adequada dos futuros médicos brasileiros.
CONCLUSÃO
Independente do tema ou especialidade de uma liga acadêmica,
é fundamental manter a indissociabilidade das atividades de ensino,
pesquisa e extensão, conforme preconizam as diretrizes nacionais de
Ligas Acadêmicas Médicas4, e valorizar a formação do profissional
generalista, beneficiando de alguma forma a comunidade em geral, com
suas atividades.
Buscou-se oportunizar aos estudantes, de todos os períodos
acadêmicos, vivências teóricas e práticas nessa área fundamental,
especialmente para o médico generalista. Além disso, a atuação do
acadêmico em tal projeto desenvolve características não apenas
acadêmicas, mas sobretudo pessoais e profissionais, como liderança,
capacidade de trabalho em equipe, proatividade, criatividade e
compromisso social. Com a liga, espera-se contribuir de forma ímpar
na formação de atuais estudantes de medicina que serão multiplicadores
de boas práticas médicas e humanas em um futuro próximo.
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SAIBA MAIS
A residência médica em Otorrinolaringologia, de acordo
com a Comissão Nacional de Residência Médica e com a
Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia CérvicoFacial, tem o caráter de acesso direto e deve obedecer a duração
mínima de três anos e 2640 horas/ano, equivalendo a 60 horas
semanais, com um mês de férias5. Anualmente, é promovido pela
ABORL-CCF o Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia e
Cirurgia Cérvico-Facial, que a partir deste ano terá em sua
programação oficial algumas atividades voltadas para os
estudantes de medicina que possuam interesse na especialidade.
Para saber mais sobre a nossa Liga e informações sobre a
especialidade, acesse:
fb.me/ligaotorrinoufrgs
http://www.aborlccf.org.br/
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A Liga de Pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (LiPed UFRGS) se originou a partir de um projeto de extensão em
2014, sob a coordenação do professor Danilo Blank, com o objetivo de
aprofundamento de conhecimentos técnico-científicos além do
currículo médico padrão. Acresce que também desenvolvemos
atividades multidisciplinares de acordo com o retorno sobre a
preferência de temas a serem abordados. Como a saúde da criança e do
adolescente é prioridade no contexto social, a LiPed procura atender
tanto aos acadêmicos como à sociedade, ao promover serviços de
proteção da saúde e de educação para a saúde. A Liga complementa,
atualiza e difunde conhecimentos e técnicas em pediatria.
A GRADUAÇÃO
O ensino de Pediatria é fundamentado no conhecimento de
disciplinas básicas, como Epidemiologia, Patologia, Semiologia e
Farmacologia, e em disciplinas e estágios específicos desta área;
porém, disciplinas que visam à promoção da saúde da criança e do
adolescente são cada vez mais importantes na formação acadêmica.
É necessário que o acadêmico esteja ciente de que nos primeiros
anos de vida da criança, se não por toda a infância e adolescência, o
relacionamento médico-paciente é fortemente influenciado pelos pais,
de maneira que é imprescindível considerar o contexto social e
psicológico da criança, bem como as expectativas da família. Além
disso, a formação de laços com os pacientes muitas vezes exige não
apenas adaptação de linguagem, mas múltiplas formas de comunicação
e interação1.
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É preciso que o ensino em Pediatria transcenda a teoria das salas
de aula e as horas de treinamento nos estágios em hospitais terciários,
não apenas propagando a promoção em saúde, mas difundindo o
conhecimento generalista da área, que muitas vezes é deixado de lado
nos currículos em função do treinamento em hospitais que recebem
muitas crianças com doenças graves e raras1,2.
Com base nisso, o papel da Liga de Pediatria é agregar, ao
conhecimento recebido na graduação, um maior contato com a
comunidade em geral, expondo os alunos a diálogos com outras áreas
da saúde e comunidade leiga, a fim de estimular a aprendizagem.
Espera-se que, desta forma, o acadêmico seja incentivado a trabalhar
em equipe e desenvolva as habilidades de comunicação necessárias à
realidade da prática clínica após a graduação, que geralmente é
diferente da realidade universitária.
Temas específicos também fazem parte do ensino propagado
pela liga, que busca atender à demanda expressa pelos ligantes, de
maneira que as aulas mensais também abordem temas com visão mais
especializada, geralmente de áreas não muito abordadas na graduação,
como Psiquiatria e Oncologia pediátricas, entre outras. Além disso,
aulas com especialistas, em sua maioria, buscam mostrar aos alunos
quais conhecimentos não devem passar despercebidos, e quantas
doenças podem e devem ser tratadas pelo pediatra, priorizando uma
visão generalista.

A LIGA
Agradecemos a uma das fundadoras da Liga de Pediatria
UFRGS, Patrícia Ebone, que nos auxiliou a manter a liga funcionante e
com atividades propícias aos participantes. Segue depoimento da desta
sobre o início da liga:
“A ideia de criar a Liga de Pediatria da UFRGS
surgiu em 2013, quando procurei o Prof. Danilo Blank
questionando a existência da liga para participar como
membro efetivo. Já participava da Liga de Pediatria da
PUCRS, onde eram realizadas aulas de diversos temas na
área, que muitas vezes não eram abordados no currículo
da faculdade pela carga horária disponível para a
disciplina. Também eram promovidos cursos e aulas
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práticas, além de incentivar a participação em congressos,
complementando a formação acadêmica. A Liga era uma
oportunidade não só de estar em contato com área de meu
interesse, mas também de reunir pessoas com interesse
em comum, o que facilita a participação em pesquisas
clínicas e a realização de ações voltadas à comunidade,
visando promoção e proteção da saúde da criança e do
adolescente. Aos poucos, outros interessados em criar a
Liga de Pediatria foram entrando em contato. Após
diversas reuniões, a Liga foi fundada por sete acadêmicos
da medicina da UFRGS, sob coordenação do Prof. Danilo
Blank e registrada na Pró-Reitoria de Extensão
(PROREXT) em 01/07/2014. A criação da LiPed UFRGS
teve repercussão positiva, com divulgação da primeira
aula, realizada em 21/08/2014, no site da Sociedade de
Pediatria do Rio Grande do Sul (SPRS). A aula contou
com a participação de cerca de 80 ouvintes, em sua
grande maioria acadêmicos de medicina, e com o
comparecimento na abertura da Profª. Patrícia Miranda
Lago, na época presidente da SPRS, e da Profª. Lúcia
Kliemann, na época vice-diretora da FAMED UFRGS”.

Atualmente, a LiPed UFRGS promove para os alunos dos
cursos da área da saúde atividades relacionadas à saúde da criança e do
adolescente, por meio do ensino e da pesquisa. Além disso, a
divulgação científica e tecnológica está incluída na liga mediante
cursos, projetos, exposições, palestras, seminários e congressos. Desde
a sua criação como projeto de extensão, a Liga de Pediatria UFRGS
participa do Seminário de Excelência da UFRGS. Dentre as atividades
propostas em 2017, destacam-se as aulas mensais com temas como
“Convulsões”, “Intoxicações em Crianças e Adolescentes” e
“Traumatismo Crânioencefálico em Pediatria”. A LiPed também já
realizou oficina teórico-prática sobre reanimação cardiorrespiratória em
crianças e esteve presente no IX Congresso Gaúcho de Atualização em
Pediatria, além de apresentar-se na V Jornada Gaúcha das Ligas de
Pediatria. Dessa maneira, buscando o progresso da liga, introduziremos
maiores planos para próximos semestres.
CONCLUSÃO
A LiPed promove ensino e pesquisa desenvolvendo atividades
de divulgação científica e tecnológica por meio de cursos, projetos,
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exposições, palestras, seminários e congressos. Além disso, a liga
estende à sociedade serviços advindos dos ensinamentos em pediatria
através de ações comunitárias, procurando integrar universidade e
sociedade para a resolução de problemas. Alunos das áreas da saúde
frequentemente solicitam atividades de extensão e aprofundamento de
conhecimentos e formação de competências além do currículo formal.
Considerando que a saúde da criança e do adolescente é prioridade no
contexto social, as ações propostas pela Liga de Pediatria atendem não
só tal demanda acadêmica e de formação profissional, como também
possibilitam levar à sociedade serviços de promoção da saúde e de
educação para a saúde.
SAIBA MAIS
É durante o período de zero a três anos que se estabelecem
as bases para o desenvolvimento físico e intelectual da criança3,
as quais a acompanharão durante toda a sua vida. Diante disso,
uma das principais funções do pediatra é avaliar o crescimento e
desenvolvimento do recém-nascido. Muitos fatores estão
envolvidos para promover o crescimento adequado. Dentre eles,
estão: condições maternas durante a gestação, como nutrição,
tabagismo, irradiação e exposição a doenças; nutrição da criança
ao nascer, sendo que esse é o fator que mais interfere no
crescimento até os dois anos de idade3; atividade física, que
promove o desenvolvimento ósseo correto; qualidade do sono,
devido à secreção de hormônios durante o período de descanso, e
a genética3, que determina diversas características do indivíduo.
Para sistematizar a avaliação desses inúmeros fatores, o pediatra
sempre deve mensurar o perímetro cefálico, o peso, a estatura e
comparar os achados com as medidas padronizadas da
Organização Mundial da Saúde (OMS) nas curvas de
crescimento4.
Quanto ao desenvolvimento neuropsicomotor, o ambiente
no qual a criança vive é fundamental para que o processo seja
apropriado, pois, ao nascer, a criança é totalmente dependente de
cuidadores. Portanto, é necessário avaliar as condições
socioeconômicas da família, a escolaridade dos pais, a estrutura
familiar e a interação mãe-filho3. Como a criança tem seu
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desenvolvimento baseado em etapas, é útil, para a observação do
desenvolvimento da mesma, a aplicação de uma Ficha de
Acompanhamento do Desenvolvimento que abrange questões
sociais, psíquicas, de maturação e psicomotricidade. Além desse
acompanhamento médico, a família deve ser instruída sobre a
importância de estimular a criança, por meio de incentivos
visuais, sonoros, táteis e proprioceptivos, por exemplo1.
Em caso de dúvidas, curiosidades e relatos, entrem em
contato: ligadepediatriaufrgs@gmail.com
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LIGA DE PSIQUIATRIA E SAÚDE MENTAL
UFCSPA/UFRGS (LIPSAM)
Daniel Luccas Arenas, Franco Zortéa, Roberta Andrejew

A psiquiatria se ocupa da doença mental. Entendemos saúde
mental como um conceito que, dada sua natureza biopsicossocial, só
pode ser verdadeiramente acessado em um esforço interdisciplinar. Os
múltiplos fatores que delineiam os temas de saúde mental - genética,
neuromarcadores, cognição, emoções, relações, ética, cidadania,
legislação, cultura, economia, urbanismo, etc. – são nosso material de
interesse.
Cerca de 14% da carga de doença global e 31,7% de todos os
anos vividos com incapacidade têm sido atribuídos a transtornos
neuropsiquiátricos1. Na Europa, transtornos mentais afetam 27% das
pessoas todos os anos2, e 74% destas não recebam qualquer
tratamento3. Sabe-se que transtornos mentais aumentam o risco para
doenças orgânicas e contribuem para ferimentos acidentais e
intencionais. Por outro lado, muitas condições clínicas aumentam o
risco para transtornos mentais e a comorbidade dificulta a busca de
ajuda, o diagnóstico, o tratamento e, consequentemente, a definição do
prognóstico. Pela falta de reconhecimento dessas relações entre
transtornos mentais e condições clínicas, os números da carga de
doença global e dos anos vividos com incapacidade provavelmente
estão subestimados pela sombra do dualismo Cartesiano corpo e mente.
Esse cenário levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar
que não há saúde sem saúde mental1.
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A GRADUAÇÃO
Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
temos 255 horas-aula, distribuídas em 3 disciplinas: Psicologia Médica
I (psicodinâmica e desenvolvimento humano); Psicologia Médica II
(relação médico-paciente) e Psiquiatria (enfoque clínico e contato com
pacientes de internação e CAPS). Na Universidade Federal de Ciências
da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), temos 150 horas-aula, somandose Psicologia Médica (psicodinâmica, desenvolvimento humano e
habilidades de comunicação) e Psiquiatria (enfoque clínico e contato
com pacientes de internação e ambulatório). Em ambas instituições, há
também 180 horas de estágio no internato. Em 2008, 41,2% das escolas
médicas ofereciam duas disciplinas em psiquiatria, e predominava
(61,2%) o enfoque psicodinâmico e clínico4. Dessa forma, os
programas acadêmicos em Psiquiatria e Psicologia Médica da UFRGS
e da UFCSPA não destoam do cenário nacional. Essa formação, porém,
seguramente não aborda todas as dimensões da saúde mental em seu
sentido amplo.
Dada a prevalência e a carga de doença dos transtornos mentais
categorizados, assim como os prejuízos biopsicossociais causados pelas
suas formas subclínicas e pelos quadros de sofrimento psíquico
inespecífico, o profissional de saúde mental não se deve limitar ao
diagnóstico e manejo do quadro instalado. O interesse pelo estudo de
estressores identificáveis, tanto dentro quanto fora do escopo da
psiquiatria, deve fazer parte de sua formação. A real prevenção e
promoção da saúde só se fazem possíveis com profissionais que
assumem a postura de um agente crítico de transformação social.
Nesse sentido, a Liga de Psiquiatria e Saúde Mental
UFCSPA/UFRGS (LIPSAM) se faz necessária por trazer essa
perspectiva ampliada e propor discussões que não são abordadas pela
academia. Isso, de forma alguma, significa que o projeto almeje
complementar o ensino acadêmico. A Liga não entende como seu papel
suprir lacunas curriculares sistematicamente, mas pretende ser um
espaço autônomo e uma ferramenta empoderadora do graduando para
aquisição, aprofundamento, criação e adaptação de conhecimento para
a comunidade de dentro e de fora dos limites da universidade.
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A LIGA
História e Objetivos
A LIPSAM foi fundada em 11 de março de 2013 na UFCSPA,
pelos membros do antigo Grupo de Estudos em Psiquiatria (GEP), e foi
oficializada em 28 de maio de 2014, em sua segunda gestão.
A liga tem como principal objetivo a aquisição, a adaptação
linguística e o compartilhamento de conhecimentos por meio de
discussões inter e multidisciplinares das diferentes temáticas atuais da
saúde mental. Além disso, busca o estreitamento dos laços dos
estudantes em relação à Saúde Mental da população, visando, de forma
integrada, à promoção da saúde mental, à prevenção e o conhecimento
das formas de tratamento de transtornos mentais. Tais objetivos
levaram a uma mudança de paradigmas do GEP, grupo voltado apenas
às atividades de ensino, o que acabava por reproduzir as estruturas
tradicionais do ensino em saúde por meio de abordagens expositivas
teóricas5, expandindo-o na formação da LIPSAM. Assim, a nova
proposta se adapta à lógica das ligas acadêmicas como espaços nos
quais o aluno possa atuar junto à comunidade como agente de
promoção de saúde e transformação social, ampliando o objeto da
prática profissional, reconhecendo as pessoas como atores do processo
saúde-doença, o qual envolve aspectos psicossociais, culturais e
ambientais, e não apenas biológicos6.
Em 2017, em sua quinta gestão, a LIPSAM, que acredita na
união dos caminhos como melhor forma de trabalhar em prol da saúde
mental, vinculou-se também à UFRGS, sendo oficializada em 04 de
abril de 2017, associando, assim, a estrutura acadêmica e
representatividade de duas Universidades Federais de excelência do
país.
Organização
A Liga de Psiquiatria e Saúde Mental UFCSPA/UFRGS
(LIPSAM) é estruturada em seis categorias: os professores orientadores
são docentes das instituições de ensino, com formação e interesse em
psiquiatria e saúde mental, escolhidos pelos membros da Liga; os
membros diretores são os integrantes que ocupam cargos elegíveis e
que estão, via de regra, há pelo menos um ano na Liga; os membros
aspirantes são os indivíduos que ingressam por intermédio de um
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processo seletivo e que acompanham e participam integralmente de
todas as atividades da LIPSAM; os membros colaboradores são
integrantes graduados que podem auxiliar a entidade em todos os
âmbitos; os membros honorários são ex-membros da LIPSAM que
receberam o título devido à amizade e dedicação prestadas e podem ser
convocados pelo(a) presidente vigente para aconselhamento; por fim,
as parcerias externas são outras instituições que colaboram ativamente
em atividades externas, como o Centro de Estudos Luís Guedes do
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (CELG), a Associação de
Psiquiatria do Rio Grande do Sul (APRS), entre outras. Os membros
diretores e aspirantes são os que trabalham ativamente em todos os
projetos que estão sendo executados e na criação de novos projetos por
meio de reuniões administrativas quinzenais, formando, assim, a
Diretoria.
Dentro da Diretoria, existem os cargos de presidente, vicepresidente, secretário, tesoureiro, diretor científico, diretor de ensino,
diretor de extensão, diretor de comunicação e marketing, diretor de
relações humanas e diretor de cultura. Os cargos são elencados por
votação direta e existem a fim de exercer funções organizacionais de
divisões de tarefas, visto que a LIPSAM é uma organização
democrática não hierárquica. Nossa filosofia de trabalho se baseia na
horizontalidade e no bem-estar dos membros, onde aspirantes têm o
mesmo poder de voto dos diretores.
A LIPSAM possui como pilares essenciais as atividades de
ensino, de extensão e de pesquisa. Cada projeto existente em um desses
âmbitos gera uma comissão, que é independente no que diz respeito à
criação de ideias e execução; no entanto, a comissão deve reportar
todas as decisões aos demais membros nas reuniões administrativas.
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Figura 1. Diagrama organizacional da LIPSAM. A administração da LIPSAM é
composta pelos membros diretores e membros aspirantes. As comissões têm como
objetivo planejar e executar os projetos nos cinco âmbitos demonstrados. As setas
contínuas representam os Componentes indispensáveis para o funcionamento da Liga.
As setas descontínuas representam segmentos adicionais, porém importantes.

Atividades
As atividades de ensino se caracterizam pela organização de
eventos científicos de grande porte, como simpósios, congressos e
jornadas, e de pequeno porte, como grupos de estudos (GELIPSAM),
workshops para capacitação profissional e atividades clínicas práticas,
respeitando os preceitos éticos em saúde, além de atividades culturais,
como exposições de artes plásticas, atividades literárias e sessões de
cinema e teatro comentadas.
Os projetos de pesquisa visam ao aperfeiçoamento dos
integrantes da Liga no que diz respeito ao aprofundamento e
capacitação no desenvolvimento de material científico, à visão crítica e
à divulgação científica para a comunidade. Atualmente, a LIPSAM
desenvolve e atua, junto aos seus orientadores e colaboradores, em
projetos sobre transtornos do espectro obsessivo-compulsivo,
síndromes genéticas com componentes cognitivos e comportamentais,
educação em saúde e prevenção do suicídio em crianças e adolescentes.
Os projetos de extensão, por sua vez, têm como objetivo
principal a adaptação do conhecimento acadêmico e a aplicação, por
meio de intervenções, na comunidade, a fim de que haja um processo
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educativo, científico e cultural acerca de saúde mental, colaborando
com a desestigmatização e humanização do tema e contribuindo,
também, para uma troca mútua de saberes sempre mediada pela
evidência científica. Para isso, são realizadas campanhas e
intervenções sobre psicoeducação em relação ao suicídio em adultos e,
principalmente, em crianças e adolescentes (Setembro Amarelo e
Projeto Girassol), saúde mental dos estudantes universitários (Pega
Leve) e saúde mental da mulher (NISE LIPSAM). Também são feitas
visitas guiadas ao Hospital Psiquiátrico São Pedro e formações
continuadas com ênfase no manejo inicial, estratificação de risco e
encaminhamento adequado de emergências psiquiátricas que chegam
na atenção básica.
Dentre as atividades de integração, temos os Botecos e os Cafés
LIPSAM,
nos
quais
a
proposta
é
convidar
um
professor(a)/pesquisador(a) para uma conversa descontraída, criando
um ambiente não hierárquico de diálogo científico entre estudantes e
autoridades da área.
CONCLUSÃO
Considerando todo o impacto e pluralismo que a psiquiatria e a
saúde mental apresentam em suas mais variadas facetas, o que inclui
diretamente diversas discussões atuais no Brasil e no mundo, é de
grande importância o crescimento e cultivo de espaços dentro das
Universidades que se proponham a discutir esses objetos de estudo,
visando uma complementação na formação e a expansão da pesquisa e
da análise crítica do que é produzido na área de saúde mental, podendo
assim formar opiniões, romper tabus e gerar posicionamentos
cientificamente embasados acerca de temas políticos e sociais.
A LIPSAM surge como um desses espaços, com apoio na
estrutura física e acadêmica de duas importantes Universidades
Federais brasileiras, mas mantendo sua autonomia, o que, de forma
inovadora, incentiva o trabalho inter e multidisciplinar, ultrapassando a
barreira das áreas da saúde. A liga propicia também uma
complementação formativa tanto nos assuntos práticos e teóricos
referentes à saúde mental, como também na inserção do(a)
acadêmico(a) na comunidade e seus contextos, uma vez que, por
definição, as ligas são prioritariamente programas de extensão, além de
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ensino e pesquisa. Paralelo a isso, essa iniciativa colabora com a
aquisição de habilidades de grande valor na prática profissional, como a
administração, organização e divulgação de uma instituição estudantil,
destacando o trabalho em grupo e a integração no contexto da saúde
mental, caracterizando-se como um novo modelo de ensino,
aprendizagem e compartilhamento de saberes no cenário da educação
em saúde.
SAIBA MAIS
Acompanhem e/ou entrem em contato conosco pelas nossas
mídias digitais:
- E-mail: lipsam.ufcspa@gmail.com
- Facebook: https://www.facebook.com/lipsam.ufcspa/
- YouTube: LIPSAM UFCSPA/UFRGS
- Instagram: lipsam_
- Newsletter: http://eepurl.com/cUNEN1
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LIGA DE RACIOCÍNIO CLÍNICO – COMO PENSAR
EM MEDICINA?
Fernando Gerchman, Alessandra Castro Martins, Eduarda Chiesa
Ghisleni, Lucas Ferreira Battel, Sophia Andreola Borba

A Liga de Raciocínio Clínico tem como proposta realizar
encontros presenciais quinzenais e que contam com a presença de um
médico convidado para a resolução conjunta de um caso clínico. Os
casos clínicos são escolhidos diretamente pelo convidado, que
encaminha previamente um resumo do caso para os ligantes. Ao longo
do encontro, mais detalhes são fornecidos, bem como a possibilidade
dos ligantes questionarem e indicarem exames complementares. O
processo até o diagnóstico final conta com a participação ativa dos
ligantes, que desenvolvem junto com o apresentador o raciocínio
diagnóstico. Após a descoberta do diagnóstico, o palestrante faz uma
pequena revisão sobre o assunto, apresentando os principais pontos da
patologia em questão e dos passos adotados para chegar-se a ela. Tudo
isso foi pensado a partir de aulas de Semiologia, ministradas pelo
professor Fernando Gerchman, junto à leitura do livro Oxford
Handbook of Clinical Diagnosis¹.

A GRADUAÇÃO
Gênesis
Nos primeiros anos da faculdade de Medicina, o ensino costuma
ser focado no aprendizado de um amplo repertório de disciplinas que se
dedicam a discutira regulação e estruturação normal do corpo humano
(anatomia e fisiologia), seguidas por alterações ocasionadas pelas
doenças (patologia). Durante o ciclo clínico, passamos por diversas
especialidades, observando pacientes com diagnósticos já estabelecidos
e aprofundando nosso conhecimento nas mais diversas patologias. No
entanto, somente no final da formação médica, é que somos
verdadeiramente expostos a um grande volume de pacientes com
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queixas mais agudas ou, ainda, sem uma extensa lista de problemas.
Nesse caso, somos obrigados a juntar todos os anos prévios de
aprendizado e fazer algo que raramente nos é ensinado: pensar. Diante
desse problema, e ansiosos para desenvolver e trabalhar as principais
habilidades clínicas desde cedo, alguns alunos do 5º semestre de 2014/2
decidiram dar início a um grupo de estudos e discussão de casos
clínicos, com o objetivo de propiciar um espaço aberto para fomentar o
aprendizado e o raciocínio clínico epidemiológico, com foco no
estabelecimento de diagnósticos, dos mais simples aos de considerável
complexidade. Assim, unindo a força de vontade desses alunos ao
também entusiasta e muito empenhado professor da faculdade,
Fernando Gerchman, surgiu a Liga de Raciocínio Clínico da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

A LIGA
Making off: como foi estruturada?
No geral, a liga trabalha com alunos que estejam cursando
medicina a partir do 5º semestre, pois é a contar desse momento que já
existe uma base mínima de conhecimento para ser possível a
elaboração de um raciocínio clínico próprio. Para o melhor
aproveitamento dos encontros, a liga tem como proposta a participação
ativa de todos os discentes - uma atitude que deveria ser mais rotineira
no ambiente acadêmico, mas ainda é vista como desafio pela maioria
dos alunos.
Além dos encontros quinzenais, a liga também é responsável
por uma página própria na rede social Facebook, onde semanalmente
casos clínicos são publicados com alternativas de possíveis respostas de
diagnóstico. Os casos são abertos ao público e qualquer pessoa pode
comentar qual resposta acredita estar correta. Após a explanação do
caso, a resposta é divulgada com uma explicação didática da questão,
procurando englobar desde os aspectos básicos até o diferencial para
chegar-se ao diagnóstico final.
Touchdown: as vantagens de uma liga acadêmica
Não é por acaso, a ascensão exponencial do número de ligas
acadêmicas dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul: os
benefícios observados são inúmeros, e cada vez mais elas vêm se
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consolidando como uma das principais ferramentas alternativas na
construção do conhecimento médico. Porém, seguem copiosas as aulas
expositivas e antiquadas, mesmo que fora do ambiente acadêmico, pela
facilidade de composição e de apresentação. Pensando nisso, temos o
grande diferencial em relação a outras ligas: uma dinâmica distinta a
cada palestra.
Em nossos encontros, propomos apresentações de casos clínicos
e suas resoluções de forma interativa, procurando obter o máximo
aproveitamento didático nas discussões. Ou seja, os casos são
discutidos por partes, onde cada fragmento vai sendo apresentado
sucessivamente aos participantes, os quais vão assimilando e discutindo
o conteúdo, então novos fragmentos são apresentados, como no
decorrer de um encontro médico-paciente. Assim, conseguimos
estimular o seguimento de todas as etapas do processo de raciocínio
clínico necessárias para chegar-se a uma ou duas hipóteses
diagnósticas. Os casos apresentados são bastante variados, muitas vezes
focando em diagnósticos básicos porém muito presentes no cotidiano
(casos fáceis, mas de apresentação atípica ou de doenças raras, muito
diferentes, sempre ressaltando sinais e sintomas e a importância do
diagnóstico precoce).
Nosso objetivo é mostrar aos alunos que por mais difícil que
seja a doença, seguir um roteiro mental, fragmentado, de raciocínio é
muito importante e o coloca no caminho correto. Esse formato é
interessante, pois respeita um princípio básico da nossa memória: o de
que o cérebro humano não consegue trabalhar bem com mais do que
sete informações ao mesmo tempo. Por isso, precisamos usar
estratégias cognitivas para otimizar o raciocínio e o aprendizado
quando nos deparamos com um número muito grande de informações.

CONCLUSÃO
Souvenirs: o que ficou?
Um dos grandes objetivos da Liga de Raciocínio Clínico
consiste em proporcionar um ambiente alternativo ao meio acadêmico,
com maior aproximação dos alunos à realidade do dia a dia de um
médico. Aliado a isso, por serem casos na sua maioria de alta
complexidade, os alunos são muito mais estimulados a errar os
diagnósticos do que a acertar – além de possibilitar uma melhor fixação
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da aula, o erro “permissivo” transmite um ambiente mais tranquilo e
descontraído, em que o aluno pode raciocinar a sua maneira e,
conforme o desenrolar da palestra, ir realizando suas próprias
correções, adaptando os casos ao seu modo de pensar. Deixar passar
um diagnóstico ainda é muito pouco tolerado entre os estudantes,
mesmo para aqueles que sejam incipientes na faculdade, o que acaba
não só coibindo os alunos de esclarecerem dúvidas como os torna mais
inseguros para enfrentar o mercado de trabalho ao finalizar a
graduação.
Conforme foi acontecendo a consolidação da liga no ambiente
acadêmico, fomos expandindo gradativamente o teor dos nossos
encontros. Inicialmente, apenas com apresentação de casos clínicos
mais complexos e o detalhamento do raciocínio clínico utilizado para
suas resoluções. Após, passamos a diversificar os temas abordados, na
tentativa de ministrar aulas com tópicos dificilmente abordados durante
nossa trajetória na faculdade: erros médicos, humanização na área da
saúde e medicina de precisão. Atualmente, está em andamento o
planejamento de um encontro sobre empreendedorismo médico.
Podemos encarar a liga de raciocínio clínico também como uma forma
de simulação médica - algo que, no atual cenário de proteção ao
paciente, traz benefícios recíprocos, sendo um ganho não só aos
estudantes de medicina, mas também aos que futuramente serão
atendidos por estes.
Por fim, elaborou-se também uma atividade específica, além da
sala de aula: a implementação de casos clínicos semanais via redes
sociais e que se configura como uma das ações mais apreciadas pelo
nosso público-alvo. Isso permite que a discussão seja levada para o
conforto de casa, o que, além de possibilitar aos alunos um tempo
maior para pensar e pesquisar a respeito, proporciona um ambiente de
discussão ainda mais informal e tranquilo, justamente por estar
naturalmente inserido no seu cotidiano. Assim, o ganho é duplo: os
administradores da página ganham habilidade e fluidez, ao
desenvolverem casos sólidos, sem brechas para ambiguidade e com
respostas com uma didática necessariamente acessível a todos, e os
visitantes da página encontram um ambiente descontraído para discutir
o caso com diversas outras pessoas do mesmo nicho, identificando-se
não só com respostas corretas, mas também com as dificuldades
alheias.
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“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua própria produção ou construção”. Com base
neste preceito de Paulo Freire, a Liga de Raciocínio Clínico segue em
atividade, buscando inovar cada vez mais e proporcionar instrumentos
alternativos para a elaboração de um raciocínio clínico correto, mas
com o toque pessoal que cada um deve dar.

SAIBA MAIS
Acesse os links abaixo para ampliar e diversificar seu
conhecimento:
https://emcrit.org
https://resident360.nejm.org/pages/home
https://first10em.com
https://journalfeed.org
https://ecgweekly.com
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LIGA DE TRAUMA E EMERGÊNCIA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO
SUL (LTE-UFRGS)
Emanoel Baticini Montanari, Daniela Burguêz, Ivana Sá Brito, Antônio
Felippe Benini

O ensino da Medicina de Emergência (ME) é considerado
crucial para a formação de um bom médico generalista, uma vez que,
no contexto atual do nosso país, a maioria dos médicos recém-formados
tem seu primeiro emprego justamente em emergências, muitas delas
localizadas no interior e sem um suporte adequado de recursos físicos e
humanos. Além disso, o departamento de emergência constitui uma das
portas de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e figura como
local de atendimento das principais causas de mortalidade tanto no
Brasil como no Rio Grande do Sul (RS). Doenças cardiovasculares (em
especial o infarto agudo do miocárdio) e causas externas (trauma)
configuram, respectivamente, a primeira e a terceira principais causas
de mortalidade no Brasil (no RS causas externas estão em quarto
lugar)1.
A GRADUAÇÃO
O ensino da Medicina de Emergência na Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS) é bastante defasado, tanto em termos
de carga horária quanto em metodologias. Não há uma disciplina
curricular de ME na graduação, sendo que o primeiro e único contato
que os alunos têm com a especialidade é durante o internato em ME
(nono semestre), com duração de um mês. Da mesma forma, o
currículo abrange apenas uma disciplina de Trauma (oitavo semestre),
cujo enfoque é voltado basicamente ao manejo cirúrgico por meio de

140

LIGA DE TRAUMA E EMERGÊNCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO SUL (LTE-UFRGS)

aulas teóricas, não preparando adequadamente o aluno para a prática
real do atendimento ao politraumatizado.
Diante da importância do aprendizado da ME na graduação, a
Liga de Trauma e Emergência (LTE-UFRGS) surgiu com o objetivo de
suprir as lacunas curriculares no ensino, principalmente em aspectos
práticos, além de atuar junto à comunidade com ações de
conscientização e prevenção de problemas clínicos e traumáticos.
A LIGA
A LTE-UFRGS foi fundada no início dos anos 2000 por
iniciativa acadêmica. Inicialmente chamada de Liga do Trauma, teve
seu nome alterado para Liga de Trauma e Emergência em 2015, tendo
em vista a ausência de uma disciplina curricular de emergências
clínicas e a importância desse assunto para a formação médica.
A LTE-UFRGS é um projeto vinculado à Pró-Reitoria de
Extensão da UFRGS e tem sua base sustentada nos três pilares:
ENSINO, PESQUISA e EXTENSÃO. A liga é associada também ao
Comitê Brasileiro das Ligas de Trauma (CoBraLT)² – órgão vinculado
à Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma (SBAIT) –
e também à Comissão Acadêmica da Associação Brasileira de
Medicina de Emergência (ABRAMEDE)³.
Atualmente, a liga conta com 8 membros diretores em sua
estrutura, responsáveis por criar e executar as atividades da liga, 22
membros ligantes e membros colaboradores, os quais são ex-ligantes
(na sua maioria ex-diretores) que continuam colaborando com a liga. A
coordenação da LTE-UFRGS permanece desde a sua fundação com o
professor Luiz Antônio Nasi, chefe da Unidade Vascular (UV) da
emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e regente
do internato em Emergência. Contamos também com a orientação dos
professores Ricardo Kuchenbecker, Carlos Otávio Corso e Taís Sica da
Rocha, todos docentes da UFRGS nas áreas de Epidemiologia, Cirurgia
e Pediatria, respectivamente.
A seleção dos membros ligantes é feita anualmente pelos
membros diretores através de uma entrevista. A participação no
Simpósio Inaugural da LTE-UFRGS, organizado anualmente, e no qual
são abordados assuntos cruciais para o aprendizado e acompanhamento
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das atividades da liga, é pré-requisito para a inscrição no processo
seletivo, bem como estar matriculado no curso de Medicina da UFRGS.

Figura 1. Diretoria LTE-UFRGS no evento inaugural da liga no ano de 2017

Abaixo, descreveremos as principais atividades realizadas pela
LTE-UFRGS:
1. Ensino: atividades voltadas aos ligantes.
1. Aulas teóricas: a liga conta com atividades teórico-práticas
quinzenais, nas quais são abordados temas das principais
emergências traumáticas e não traumáticas na forma de casos
clínicos, focando no diagnóstico e manejo inicial durante a
primeira hora. O ligante é estimulado a participar ativamente da
discussão como se ele fosse o médico emergencista e tivesse que
prestar o atendimento imediato ao paciente em pauta. As aulas
são ministradas por professores convidados, médicos contratados
e residentes de Medicina de Emergência e Cirurgia do Trauma
do HCPA e do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre
(HPS).
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2. Aulas práticas: são realizadas ao longo do ano, conforme
disponibilidade de material e professores. Dentre os temas já
abordados podemos citar: intubação orotraqueal, punção venosa
periférica, reanimação cardiorrespiratória (suporte básico e
avançado), imobilização, contenção mecânica de pacientes em
estado de agitação psicomotora.
3. Curso de Point of Care Ultrassound (POCUS): em parceria com
o Instituto Simutec, a liga proporciona um curso para os ligantes
interessados em desenvolver técnicas de ultrassom à beira do
leito, com aulas individuais e treinamento teórico-prático em
manequins de simulação realística.
4. Manequins dos cursos de ATLS®, PHTLS® e AMLS®: em
parceria como Centro de Ensino e Treinamento em Saúde
(CETS), os ligantes participam como manequins dos cursos de
Advanced Trauma Life Support®, Prehospital Trauma Life
Support®, e Advanced Life Support®.
5. Curso de Trauma e Emergência no HPS-POA: em parceria com
as Ligas de Trauma e Emergência da UFCPA e PUCRS, e com o
HPS-POA, os ligantes têm a oportunidade de realizar plantões e
acompanhar a rotina dos residentes em ME e Cirurgia do
Trauma do HPS-POA, podendo, eventualmente, participar de
procedimentos, de cirurgias e da assistência aos pacientes.
6. Base de regulação do SAMU: atividade que consiste no
acompanhamento dos médicos na base de regulação do SAMURS, onde é possível aprender na prática como o processo de
regulação das chamadas e envio das ambulâncias é feito.
7. Estágio curricular no SAMU Novo Hamburgo: Por meio de
parceria com o SAMU-NH, há a possibilidade de realização de
estágios curriculares para os alunos da UFRGS que estão
cursando o internato optativo. O processo seletivo dos estudantes
interessados é feito pela LTE-UFRGS.
2. Pesquisa: a liga participa de uma pesquisa coordenada pelo
professor Luiz Antônio Nasi, cujo objetivo é obter o perfil
epidemiológico dos pacientes com fibrilação atrial que internam na
UV-HCPA. A LTE-UFRGS estimula também a participação dos
ligantes em congressos da área, divulgando eventos, auxiliando na
elaboração de trabalhos científicos para apresentações orais e de
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pôsteres e, até mesmo, ajudando parcialmente com os custos de
estadia ou transporte. Dos congressos que já participamos, podemos
citar os XVII, XVIII e XIX Congressos Brasileiros das Ligas de
Trauma (COLT 2015 – 2017), IV Congresso da Sociedade Mundial
de Cirurgia de Emergência (InterGastro & Trauma 2017), V
Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência (2016), I
Congresso Sul-Brasileiro de Medicina de Emergência (2017) e o II
Academic International Medicine Congress, além da Semana
Científica do HCPA e da Semana Acadêmica da Medicina UFRGS
(SAMED). Ao todo foram mais de 30 trabalhos apresentados além
de participação em mesas redondas e como palestrantes.
3. Extensão: atividades voltadas à população leiga e profissionais de
saúde de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul.
1. Dia Nacional da Reanimação Cardiopulmonar: evento realizado
anualmente em âmbito nacional pelas ligas de trauma do Brasil.
O evento tem como objetivo ensinar a população leiga a
reconhecer uma parada cardiorrespiratória e proceder com as
manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) até a chegada
do SAMU. A LTE-UFRGS participou de sua terceira edição em
2017 em Porto Alegre, já tendo capacitado mais de mil pessoas.
2. Dia Mundial do AVC: a LTE-UFRGS também participa, em
parceria com a Rede Brasil AVC e a Liga de Neurologia e
Neurocirurgia da UFRGS (Linnu), de uma ação de
conscientização da população, ensinando sobre como identificar
sinais precoces de um acidente vascular cerebral (AVC) para
buscar auxílio imediato e sobre os principais fatores de risco e
como preveni-los.
3. Projeto Salvando Vidas: idealizado pelo CoBraLT, este projeto
visa ensinar à população leiga em como proceder e até mesmo
manejar de forma simples as emergências mais comuns no
cotidiano (convulsões, afogamentos, choque elétrico,
queimaduras, cortes). As atividades são realizadas mensalmente
através de textos e vídeos divulgados nas mídias sociais e através
de ações presenciais em escolas ou outros locais-alvo.
4. Simulação de Múltiplas Vítimas: no ano de 2016, foi realizada a
primeira simulação de catástrofe com atendimento a múltiplas
vítimas, a fim de testar um plano de contingência do município
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5.

6.

7.

8.

9.

de Porto Alegre. A simulação foi desenvolvida pelo SindiHospa,
em parceria com Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa
Civil, Secretaria de Saúde, SAMU, serviços de pré-hospitalar
privados, e hospitais públicos e privados. Os ligantes da LTEUFRGS participaram acompanhando todo o atendimento das
vítimas, desde a remoção do local até o atendimento intrahospitalar, tomando nota dos acontecimentos ao longo da
simulação para posterior análise.
Minicursos da SAMED-UFRGS: minicursos práticos gratuitos
oferecidos aos acadêmicos de Medicina da UFRGS durante a
SAMED. Os temas já realizados foram intubação orotraqueal
(2015) e imobilização (2016). Em 2017, realizamos um
minicurso de discussão de casos práticos focando no manejo
durante a primeira hora.
Simpósio Gaúcho de Emergência e Trauma (Pré-COLT): em
parceria com as ligas de trauma e emergência da UFCSPA,
PUCRS e ULBRA, organizamos também anualmente um
simpósio abordando os temas da área. Na sua terceira edição, em
2017, atingimos um público-alvo de 500 pessoas, abrangendo
profissionais e estudantes das mais diversas áreas da saúde.
Curso de Emergências Neurológicas: realizamos nossa primeira
edição do curso de Emergências Neurológicas em parceria com a
Linnu em 2017, com público-alvo de 120 pessoas.
Curso de Sutura: também em 2017, realizamos a primeira edição
do nosso curso de sutura em parceria com a Liga de Cirurgia
Plástica da UFRGS e o Centro Acadêmico Sarmento Leite
(CASL).
Projeto Comunidade: realizado no município de Bento
Gonçalves paralelamente ao SBMEDE 2017, esta ação
idealizada pela ABRAMEDE e pela Comissão Acadêmica da
ABRAMEDE teve como objetivo conscientizar e treinar a
população leiga local sobre a identificação e manejo básico de
três emergências médicas: parada cardiorrespiratória, AVC e
sepse.
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Figura 2. IV Simpósio Gaúcho de Emergência e Trauma (2017)

CONCLUSÃO
Apontada por muitos alunos como a liga mais atuante e mais
bem estruturada da UFRGS, a LTE-UFRGS vem crescendo e
consolidando-se cada vez mais no meio acadêmico e na comunidade,
disseminando conhecimento e cumprindo com seus objetivos: suprir as
lacunas curriculares do ensino de emergências na graduação e atuar
junto à comunidade disseminando conhecimento para todos. Novas
parcerias, eventos e ações estão sempre sendo criadas e aprimoradas,
reafirmando a cada dia nosso importante e crucial papel no ensino e no
desenvolvimento da Medicina de Emergência.
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SAIBA MAIS
# Você sabia que a Medicina de Emergência foi
reconhecida oficialmente em 2015 pelo Conselho Federal de
Medicina como sendo uma especialidade médica4? Esse
reconhecimento já é bastante consolidado no exterior,
principalmente nos EUA, cuja primeira residência foi criada na
década de 19705. Lá, o atendimento nas salas de emergência é
feito exclusivamente pelo médico emergencista, cujo treinamento
é focado no diagnóstico e manejo do paciente grave durante a
primeira hora, período que mais influencia no prognóstico da
maioria das condições agudas ameaçadoras da vida.
# Trauma ≠ Traumatologia: o conceito de Trauma se
refere ao paciente politraumatizado, vítima de acidentes de
trânsito, quedas, agressões, ferimentos por arma branca ou por
arma de fogo e queimaduras. A Cirurgia do Trauma, no Brasil, é
a subespecialidade da Cirurgia Geral cuja atuação é voltada ao
tratamento do paciente politraumatizado, com foco na correção
cirúrgica de injúrias que provocam risco de vida (traumas da
cavidade abdominal e torácica6,7. A Traumatologia, por sua vez é
uma especialidade em si (Ortopedia e Traumatologia) e tem seu
enfoque no tratamento de traumas do aparelho músculoesquelético, como fraturas de ossos dos membros8.
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Migliavacca Madalosso

A Liga Interdisciplinar de Diabetes da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS), também conhecida como LIDIA, tem
como tema principal uma doença de alta relevância: o diabetes mellitus.
Com prevalência mundial de 415 milhões de pessoas em 2015 e
estimativa de que haja 642 milhões em 2040, o diabetes é uma das
doenças com maior número de pessoas acometidas no mundo¹. A
situação é semelhante no cenário nacional, em que se projeta um
crescimento de 62% no número de brasileiros com diabetes de 2015 até
2040¹. Frente a isso, a LIDIA surge como uma liga de extrema
importância por abordar uma doença de alta prevalência em nível
nacional e mundial. A liga realiza atividades voltadas a estudantes
universitários, crianças e adolescentes de escolas públicas e pacientes
com diabetes.
A GRADUAÇÃO
A LIDIA se propõe a gerar mais conhecimento no ambiente
acadêmico de forma a preparar os estudantes da área da saúde a lidar
com o diabetes. No dia a dia dos acadêmicos de diversos cursos, como
Medicina, Nutrição, Enfermagem, Farmácia, Educação Física,
Fisioterapia, entre outros, lida-se frequentemente com pacientes com
diabetes, os quais requerem intervenções específicas e diferenciadas
por parte desses estudantes/profissionais. Além disso, o diabetes é uma
doença de alta prevalência e, em quaisquer especialidades que os
estudantes seguirem, terão de conviver com pacientes com diabetes.
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Podemos dividir essa doença em dois tipos principais, o
diabetes mellitus tipo 1 (DM1) e o diabetes mellitus tipo 2 (DM2). O
DM1 é uma doença cuja incidência é maior entre crianças e
adolescentes, sobretudo na faixa etária de 10 a 14 anos². Nesta idade, os
jovens estão em processo de construção de sua personalidade e de
afirmação de suas crenças, sendo, portanto, uma fase da vida de
extrema relevância. Coibir a discriminação e o preconceito, que
frequentemente ocorrem com crianças com DM1 em virtude de suas
necessidades e tratamento, é essencial para um crescimento saudável.
Por outro lado, o DM2, o principal responsável pela epidemia
de diabetes no mundo, é uma doença que acomete mais os adultos e
idosos, embora recentemente estejam sendo reportados casos em
pessoas mais jovens3. Esse aumento de incidência e redução na faixa
etária está associado a mudanças de estilo de vida contemporâneo,
como má alimentação, sedentarismo e consequente excesso de peso e
obesidade, além de fatores historicamente existentes, como falta de
adesão ao tratamento e suporte social ineficaz. O diabetes é uma doença
complexa e multifatorial, necessitando de profissionais de várias áreas
da saúde preparados para estas particularidades. Esse fato motivou a
LIDIA a surgir, com uma abordagem interdisciplinar diferenciada e
inovadora.
A necessidade da LIDIA reside justamente nesse aspecto, o de
divulgar a importância do tema diabetes e de promover ações de
ensino, em meio acadêmico, através de aulas teóricas e atividades
práticas, com ações para promoção de autocuidado e estímulo a
mudanças de estilo de vida, tanto por parte dos pacientes quanto pelos
próprios estudantes, na tentativa de frear essa epidemia de diabetes.
A LIGA
Planejada desde o segundo semestre de 2016, a LIDIA foi
organizada por um grupo de pesquisa sobre diabetes liderado pelas
professoras Drª. Beatriz D’Agord Schaan e Drª. Gabriela Heiden
Teló, com alunos de graduação e pós-graduação de diversas áreas da
saúde. A LIDIA inova no meio acadêmico por integrar atividades de
extensão e assistência a atividades de pesquisa, atuando de diversas
formas. Os alunos que têm interesse em pesquisa são integrados aos
projetos desse âmbito, participando como coautores e apresentando
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trabalhos em congressos e demais eventos. Para que isso seja possível,
os alunos têm aulas sobre temas básicos necessários à realização de
pesquisa, de modo a poderem atuar de forma mais adequada.
As atividades de extensão da LIDIA se dividem em:
Cursos teórico-práticos
Os cursos teórico-práticos foram criados com a ideia de ampliar
o conhecimento sobre diabetes. Estas aulas abertas são organizadas em
um modelo teórico com apresentações curtas seguidas de aulas práticas,
como aplicação de insulina, contagem de carboidratos e utilização de
tecnologias relacionadas ao diabetes. A ideia é capacitar os estudantes
de qualquer curso para fornecerem o melhor acompanhamento aos
pacientes com diabetes.
Diabetes na Escola
As crianças e adolescentes com DM1 frequentemente têm
dificuldades em relação à sua doença. Muitas vezes esses jovens sofrem
preconceito na escola, seja por parte de outros alunos, seja pela equipe
escolar. O Diabetes na Escola surgiu como objetivo de desmitificar o
diabetes, combater a discriminação, aumentar a informação sobre a
doença e promover um melhor estilo de vida para as crianças
acometidas. As atividades consistem em visitas da LIDIA a alunos e
professores de escolas municipais e estaduais de Porto Alegre que
tenham alunos com DM1. Um material didático proposto pela
International Diabetes Federation4 é utilizado nessas atividades. Para
cada grupo é utilizada uma abordagem diferente, sendo, para crianças,
focada em atividades dinâmicas, como teatros e jogos recreacionais, e,
para professores, palestras e sessão de discussão. Mais de 170 crianças
e professores já participaram das atividades até setembro de 2017.
Oficina Multidisciplinar de Diabetes
Essa atividade visa fornecer aos pacientes com DM2 do
Hospital de Clínicas de Porto Alegre um atendimento adicional ao
acompanhamento ambulatorial do hospital. Essa oficina é realizada
semanalmente por um grupo multidisciplinar de alunos de graduação e
pós-graduação da LIDIA. Essa atividade atende cinco pacientes por
vez, onde cada um deles passa por estações nas quais recebem
orientações relacionadas àquela área, as quais incluem: Enfermagem,
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Farmácia, Nutrição, Atividade Física e Serviço Social. A ideia do
projeto é complementar o tratamento dos pacientes com uma
abordagem multidisciplinar e estímulo ao autocuidado, ambos tão
necessários para o bom controle do diabetes.
Site da LIDIA
A LIDIA mantém um site voltado para pacientes com diabetes e
familiares. Nesse site, há postagens de textos sobre os diferentes temas
relacionados ao diabetes, além de um manual, elaborado pela LIDIA,
com orientações sobre autocuidado e uma carteirinha para ser levada às
consultas com dados sobre o seguimento do diabetes ao longo do
tempo. Há, ainda, um fórum em que qualquer pessoa pode fazer
perguntas que serão respondidas pelos nossos alunos de graduação e
pós-graduação. Confira nosso site: https://www.ufrgs.br/lidia-diabetes/.
Participantes da LIDIA em 2017: Alunos de graduação: Adriele P.
Vieira, Aline Rodrigues, Bruna Pasinato, Caroline Cunha, Damiana
P.C. Carvalho, Fernando Iorra, Gabriel Leivas, Guilherme Nogaro,
Jéssica R. Lopes, Júlia L. Custódio, Helena da Silva, Laura E. R. C.
Monteiro, Leonardo G. Bottino, Mariana M. Madalosso, Márcio
Sônego, Ramiro C. Nunes, Victor H. A. de Souza, Vivian L. Frantz.
Alunos de pós-graduação: Aline Chagastelles, Ana P. F. Andreatta,
Andressa S. de Oliveira, Carina A. Blume, Felipe V. Cureau, Franciele
R. Figueira, Gabriela Berlanda, Josiane Schneiders, Karen
Sparrenberger, Lucas Helal, Lucas Porto e Sheila P. Garcia.
CONCLUSÃO
A LIDIA, apesar de nova no meio acadêmico, é uma liga que se
destaca por integrar diferentes áreas da saúde em uma proposta de
atendimento multidisciplinar aos pacientes com diabetes nos serviços
assistenciais prestados à população. Dentro do ambiente de ensino, a
Liga tem se diferenciado pela proposta de oferecer aos alunos oficinas
que mesclam palestras teóricas com atividades práticas, que visam
exercitar o que foi aprendido nas aulas. A LIDIA abrange também
atividades de pesquisa e extensão que proporcionam aos alunos
contribuir e aprender mais sobre o conteúdo científico, além de oferecer
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à população um retorno desse conhecimento através de atividades
voltadas à comunidade com diabetes.

SAIBA MAIS
Outras atividades estão em planejamento pela LIDIA,
como a Gincana do Diabetes, o Dia Mundial do Diabetes e a I
Jornada de Diabetes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A
LIDIA ainda participou do programa Conhecendo a UFRGS, em
parceria
com
a
UFRGS
TV.
Confira:
https://www.youtube.com/watch?v=Om3b0Gyzdy4.
Acesse
também a nossa página no Facebook: https://ptbr.facebook.com/people/Lidia-Ufrgs/100013687240024.
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Talissa Bianchini, Laura Zuardi Marques, Catherine Giusti Alves,
Maurício Pandolfo Botelho, Pedro Henrique Fernandes Bergo, Felipe
Augusto Kunzler, Maria Helena da Silva Pitombeira Rigatto

Devido à variedade de patologias abordadas, pode-se dizer que
a Infectologia é uma área de interface com quase todas as
especialidades médicas e que atua em todos os níveis de assistência à
saúde, contribuindo nas áreas hospitalar e clínica, na vigilância em
saúde, no diagnóstico e enfrentamento das epidemias e no estudo das
doenças emergentes e reemergentes. O profissional desta área deve ter
uma abrangência de conhecimento muito diversificada, que vai além da
clínica médica e inclui aspectos da epidemiologia, imunologia e os
vários processos associados às doenças infecciosas1.
Em contraste ao cenário favorável de redução na proporção de
óbitos associados a doenças infecciosas no Brasil, o país se tornou,
recentemente, sítio de emergência de duas arboviroses alarmantes: Zika
e Chikungunya. Ademais, no cenário global, novos e potencialmente
perigosos micro-organismos emergem a cada ano. Patógenos
previamente conhecidos têm se tornado resistentes a antibióticos
disponíveis e outros tratamentos. Isso tem exigido, cada vez mais,
atenção e constante atualização dos médicos ao prescrever antibióticos.
A execução de pesquisas para o desenvolvimento de novos fármacos é,
também, potencial chave para vencer os desafios que a saúde brasileira
enfrenta2,3.
A prevenção, diagnóstico e tratamento eficaz de doenças
infecciosas exigem a atuação adequada de múltiplos profissionais e
órgãos de saúde. Tendo em vista a relevância, tanto no Brasil quanto no
cenário global, da discussão de temas e da produção científica na área

154

LIGA ACADÊMICA DE INFECTOLOGIA DA PUCRS

da Infectologia, a Liga de Infectologia da Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (LINFECTO PUCRS) se formou em
maio de 2016. A Liga tem como objetivo principal discutir temas
relevantes sobre a especialidade e promover o desenvolvimento de
produção científica extraclasse. Os objetivos secundários incluem
reunir profissionais e alunos de diversas áreas da saúde, a fim de
agregar visões sob diferentes perspectivas, e promover, através de
discussões integradas, conhecimento, interesse e questionamentos sobre
esta área da saúde presente em todas as especialidades.
A GRADUAÇÃO
O currículo do curso de Medicina da PUCRS não contempla
hoje uma disciplina específica em Infectologia. Contudo, os principais
temas referentes à infectologia são abordados ao longo dos seis anos de
graduação. O assunto é introduzido na disciplina de Fundamentos da
Relação Parasita-Hospedeiro I, retornando na disciplina de Prática em
Saúde do Adulto e Idoso I e na de Clínica Médica (momento em que
vivenciamos por um breve período a rotina do Serviço de Infectologia
do HSL). Além disso, o currículo conta com as cadeiras de Imunologia
Básica e Imunologia Clínica, mantendo uma estreita relação com a
medicina infecciosa. Em vista disso, a LINFECTO busca, em suas
atividades mensais, aproximar-se dos assuntos menos corriqueiros da
vida acadêmica. Com este intuito, a liga promove eventos nos quais são
tratados temas inerentes à formação do médico, tais como HIV-SIDA,
tuberculose, doenças parasitárias e antibioticoterapia. Esta formação
oferecida pela LINFECTO complementa o conteúdo estudado em aula
e atualiza os alunos sobre novos conceitos quanto a ações terapêuticas,
complementando de forma significativa a formação estudantil, trazendo
benefícios tanto ao médico quanto aos seus futuros pacientes.
A LIGA
Embora a data oficial de criação da liga acadêmica tenha sido
12 de maio de 2016, sua origem teve início meses antes. Ainda durante
as aulas do ciclo básico do curso de medicina, o interesse de dois dos
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fundadores da liga, Talissa Bianchini e Felipe Augusto Kunzler, pela
área da Infectologia foi despertado nas práticas de investigação das
infecções no organismo humano, durante as aulas do Professor Dr.
Carlos Graeff Teixeira, Titular da Disciplina de Fundamentos da
Relação Parasita-Hospedeiro da Escola de Medicina da PUCRS. A
busca pelo entendimento de como os micro-organismos se instalavam e
agiam no organismo, se tornava ainda mais interessante a cada aula da
graduação. Por consequência, a vontade de obter um maior
aprofundamento sobre essa especialidade se combinou com a
possibilidade de criação de Ligas Acadêmicas da Escola de Medicina
da PUCRS e com o incentivo e apoio do Médico Fabiano Ramos,
Chefe do Serviço de Infectologia e do Serviço de Controle de Infecção
do Hospital São Lucas da PUCRS. Com o apoio docente, mais dois
estudantes, Isadora Mosmann Pimentel e Maurício Botelho Pandolfo,
de níveis mais avançados da graduação, tomaram conhecimento da
idealização e se comprometeram com a formação de um núcleo de
estudos acadêmico, aos moldes da instituição. Dessa forma, o ideal de
integração da experiência médica com o interesse dos estudantes em
forma de um grupo de estudos deixou de permanecer no âmbito da
idealização para ganhar nome e espaço no ambiente acadêmico.
A LINFECTO PUCRS conta hoje com a direção docente da
Profª. Drª. Maria Helena da Silva Pitombeira Rigatto, Médica
Infectologista do Hospital São Lucas da PUCRS e Professora da Escola
de Medicina da PUCRS, e com ligantes comprometidos com a busca do
conhecimento. Em virtude disso, a demanda de assuntos e o interesse
dos ligantes são contemplados semestralmente com aulas, com temas
como a Tuberculose e a Febre Amarela, ministradas por convidados
especialistas e comprometidos com o aprendizado na graduação.
Abordagens multidisciplinares se mostram de extrema importância para
sanar as mazelas da saúde brasileira. Pensando nisso, a Liga busca
promover palestras abertas a outros cursos, nas quais há uma troca de
conhecimentos acerca de temas comuns às diferentes profissões na área
da saúde. Além disso, a Liga já tem como evento tradicional o curso
sobre antibioticoterapia, que reúne profissionais e estudantes de
diversas áreas, possibilitando discussões ricas sobre o tema - uma
integração imprescindível para uma formação acadêmica completa.
Com o ingresso de novos ligantes, uma tendência mais
científica vem sendo incorporada às diretrizes da LINFECTO, através
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da participação dos integrantes em congressos e com o incentivo à
pesquisa. Assim, a idealização inicial de um grupo de estudos tem
deixado o papel de único norteador para tornar-se um componente da
liga, ao passo em que, a cada ano, a liga tende a consolidar-se como um
importante instrumento do ensino e da ciência, ampliando o seu campo
de ação.
CONCLUSÃO
Diante dos fatos relatados, a LINFECTO se apresenta como um
instrumento construído por alunos e incentivado pela docência para
promover o conhecimento no meio acadêmico, por meio da discussão
de temas relevantes sobre a especialidade. Além do aspecto teórico, os
alunos encontram na liga um espaço para imergirem em um cenário de
produção científica, deixando-os mais aptos para ingressar futuramente
no mercado de trabalho médico. Com os esforços dos acadêmicos e dos
professores, a Liga tende a crescer a cada ano e a consolidar-se como
uma ferramenta de aprendizado e de integração.
SAIBA MAIS
Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2015, a cidade
de Porto Alegre foi a segunda capital do país com maior
incidência de Tuberculose, com cerca de 88 casos a cada 100 mil
habitantes, atrás apenas de Manaus4. Além da tuberculose, a
capital gaúcha ainda lidera o ranking de maior taxa de detecção
de Aids do país, embora tenha passado por uma redução nos
últimos seis anos, de 108,1 casos para cada 100 mil habitantes,
para 74,0 em 20165.
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Figura 1. Aula da LINFECTO PUCRS de Investigação de Febre, ministrada
pelo Professor Dr. Ivan Carlos Antonello e pelo Professor Dr. Fabiano Ramos, em 8
de setembro de 2016.

Figura 2. Reunião da LINFECTO PUCRS com participação da Professora Dra. Maria
Helena da Silva Pitombeira Rigatto, em 22 de setembro de 2017.
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Daniela Cavalet Blanco, Gustavo Chatkin, Laura Zuardi Marques,
Maria Eduarda Deon Ceccato, Maria Luiza dos Santos, Monique Ribas
Scherer

As doenças respiratórias crônicas constituem a maior causa de
incapacidade no mundo¹. O impacto social e econômico acarretado por
estas condições abrange desde o tabagista com enfisema grave que não
é mais capaz de desempenhar seu trabalho, o atleta com asma induzida
por esforço, o minerador aposentado com pneumoconiose, o idoso com
apneia do sono, até o construtor que desenvolveu asbestose².
Além disso, a pobreza, o HIV e a resistência farmacológica têm
contribuído, majoritariamente, para que cerca de um terço da população
mundial esteja infectada com M. tuberculosis. Isto exige, cada vez
mais, o aprimoramento de conhecimentos para que o diagnóstico da
tuberculose seja feito com brevidade nos casos sintomáticos e o
tratamento obtenha melhores resultados³.
Tendo em vista a importância do reconhecimento precoce de
sinais e sintomas, do tratamento e manejo adequados e do suporte das
condições respiratórias em geral, a Liga Acadêmica de Pneumologia
(LiAP) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(PUCRS) surgiu em abril de 2017, sob a coordenação do Dr. Gustavo
Chatkin (diretor geral) e da Drª. Daniela Cavalet Blanco (diretora
científica). A LiAP tem como objetivo principal colaborar com a
formação de um profissional preparado para diversas situações, já que
todos os acadêmicos e graduados vivenciarão situações em que o
conhecimento pneumológico deverá ser utilizado, independentemente
da residência escolhida.
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A GRADUAÇÃO
No curso de Medicina da PUCRS, o contato com a Pneumologia
inicia a partir do terceiro ano da graduação, quando o tema passa a ser
inserido em algumas aulas – Propedêutica II, Laboratório de
Habilidades, Trauma e Emergência. No entanto, não há uma disciplina
específica. A LiAP busca aproximar o estudante de Medicina dessa
especialidade, unindo conteúdos e casos clínicos que são vistos
isoladamente em outras disciplinas, a fim de agregar e consolidar
conhecimentos, contribuindo para uma formação acadêmica completa.
O grande desafio do graduando é escolher a especialidade com a
qual se identifica. Assim, é essencial ter acesso a diversas áreas. A
LiAP visa facilitar o acesso à área pneumológica, aprofundando os
assuntos vistos nas aulas para complementar o ensino acadêmico,
propiciando oportunidades àqueles que já têm interesse sobre o tema e
despertando curiosidade nos demais estudantes.
A LIGA
A LiAP foi fundada pelas acadêmicas de Medicina Laura Zuardi
Marques, Maria Eduarda Deon Ceccato, Maria Luiza dos Santos e
Monique Ribas Scherer, com o apoio e orientação do Prof. Dr. Gustavo
Chatkin e da Profª. Dra. Daniela Cavalet Blanco, ambos médicos
integrantes do Serviço de Pneumologia do Hospital São Lucas (HSL)
da PUCRS, preceptores da residência em Pneumologia no mesmo
hospital e professores adjuntos da Escola de Medicina da PUCRS. A
ideia surgiu pela demanda dos alunos interessados em estudar mais e
aperfeiçoar os seus conhecimentos prévios adquiridos em sala de aula,
como, por exemplo, a semiologia especializada em Pneumologia e
condutas de emergências pneumológicas e torácicas. Desde então, a
LiAP tem organizado atividades extracurriculares que aproximam o
acadêmico de Medicina, desde os anos iniciais, à atuação da
Pneumologia.
As atividades da LiAP compreendem basicamente três aspectos
da formação acadêmica: teoria, prática e pesquisa. As aulas teóricas
ocorrem mensalmente na Escola de Medicina, fora dos horários
curriculares e são divulgadas por cartazes através das redes sociais. Os
temas são escolhidos conforme demanda dos alunos e um palestrante
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experiente no assunto é convidado para ministrar a aula. “Boate Kiss: o
que contam os pulmões das vítimas”, “Casos clínicos em radiologia
torácica” e “Emergências respiratórias”, foram alguns dos temas já
abordados nas aulas expositivas da liga.
Quanto às atividades práticas, a liga busca organizar cursos,
como o Curso Prático de Semiologia Respiratória, no qual os
participantes aprendem padrões de ausculta pulmonar, identificação e
drenagem de pneumotórax e procedimento de intubação através dos
manequins do Laboratório de Habilidades da PUCRS, além de
acompanhar os atendimentos ambulatoriais do Serviço de
Pneumologia. Ademais, a LiAP desenvolve, sempre que possível,
pôsteres para congressos e projetos de pesquisa em parceria com o
Centro de Pesquisa Clínica do HSL e com o Serviço de Pneumologia
do HSL, ampliando a produção científica do grupo. Em junho de 2017,
a Liga participou do VIII Congresso Gaúcho de Pneumologia da
PUCRS, apresentando 11 pôsteres com relatos de casos.
Dessa forma, os graduandos e graduados interessados –
pertencentes a qualquer curso da área da saúde - são os maiores
beneficiários. Assim como nas demais ligas da Escola de Medicina da
PUCRS, as experiências transpõem o conhecimento acadêmico puro e
proporcionam oportunidades para aproximar professores e alunos e
vivenciar atividades fora da escola.
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Figura 1. Cartaz de divulgação da aula inaugural da LiAP.

CONCLUSÃO
Com a criação da LiAP, foi possível ampliar o conhecimento
tanto em relação à teoria quanto à prática médica do pneumologista.
Foi possível também acompanhar o funcionamento do ambulatório da
especialidade, expandindo o contato dos alunos com pacientes
acometidos por patologias respiratórias, tão frequentes no dia a dia de
emergências e de hospitais.
A partir das aulas expositivas realizadas, os alunos foram
contemplados com um maior detalhamento sobre a fisiologia, a
anatomia, as principais patologias que acometem o pulmão, os
diagnósticos diferenciais e as condutas. Houve também a possibilidade
de estudo de exames de imagem aplicados a casos clínicos.
Desse modo, a LiAP está aberta para receber qualquer estudante
ou profissional, independentemente do curso ou da área de atuação,
interessado em aprofundar seus conhecimentos e habilidades em
Pneumologia. A liga pretende expandir suas atividades durante o ano
de 2018, quando abrirá inscrições para novos membros Ligantes e da
Diretoria. O calendário de eventos da LiAP poderá ser encontrado na
página de Facebook: https://www.facebook.com/liappucrs/.
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SAIBA MAIS
A fim de contribuir para uma sociedade mais esclarecida e
saudável, pneumologistas das Comissões Científicas da
Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT)
responderam às perguntas recorrentes feitas pelos pacientes
através de uma série de postagens. As comissões de Tuberculose
e Terapia Intensiva já divulgaram seus materiais. Os próximos
conteúdos tratarão dos temas: Doença Pulmonar Obstrutiva
Crônica, Fibrose Cística e Bronquiectasias. Para acessar o
material, basta acompanhar a SBPT no Facebook, Instagram e no
Pneumoblog. Seguem os links:
https://www.facebook.com/sociedadebrasileiradepneumol
ogiaetisiologia/
https://www.instagram.com/socbraspneumologia/
http://pneumoblog.org.br/
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LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE COLETIVA DA
UFCSPA
Leonardo Rocha de Almeida, Maira Larissa Ramos da Rosa, Paola
Ribeiro Mil-homens Costa Perasso, Bernardo Lima Prates

A Saúde Coletiva, segundo a definição de Nunes1, em seu
trabalho caracterizado como marco de um projeto em construção, desde
meados da década de 50 e intitulado “Saúde Coletiva: história de uma
ideia e de um conceito”, possui uma “tríplice dimensão: como corrente
de pensamento, como movimento social e como prática teórica”. Isso
implica em uma visão de saúde disruptiva, que tem o seu nascimento
entrelaçado à ruptura de um modelo de medicina biomédicohospitalocêntrico, portanto, é uma visão preocupada em incorporar
novamente o perfil social na análise da saúde, satisfazendo então o
conceito de saúde como “um estado de completo bem-estar físico,
mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades”2.
A GRADUAÇÃO
De acordo com o relato dos ligantes, é notória a ausência de
aprofundamento do assunto nas grades curriculares que se propõem a
discutir Saúde Coletiva ou até mesmo a diluição do tema em outras
disciplinas que se assemelham ao modelo preventivista, assim como os
constantes equívocos nas práticas assistidas, a exemplo do caso da
difícil conceituação de Saúde Coletiva. Ao longo da graduação de
cursos que compõem a Liga como o de Enfermagem e Fisioterapia, o
campo é abordado e vem sendo vinculado à Unidade Básica ou à
Atenção Primária. Já nos cursos de Educação Física e Nutrição, por
exemplo, a saúde coletiva não é abordada ou, quando acontece, é de
forma superficial. Dessa forma, a Liga Acadêmica de Saúde Coletiva
(LiSC) da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
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(UFCSPA) fomenta a discussão sobre temas relacionados à Saúde
Coletiva com os acadêmicos, visando uma compreensão mais densa
sobre o assunto.
Ao entrar em contato com a prática de cada profissão, o que
observamos é a cisão da saúde em serviços de baixa, média e alta
complexidade, relacionados ao grau de compreensão dos determinantes
sociais no processo saúde-doença. Assim, exercer a saúde coletiva
geralmente se correlaciona à atenção primária em saúde e, por outro
lado, à atenção terciária, encarregada estritamente pela cura de
enfermidades baseada numa perspectiva biológica. Porém, a prática de
saúde coletiva pode e deve acontecer nos três níveis de complexidade
do sistema de saúde.
Acredita-se na importância do diálogo entre a academia e as
demandas latentes da sociedade; portanto, as temáticas levadas para o
debate surgem relacionando-se à conjuntura do momento, sendo
debatidas no grande grupo e planejadas as ações a serem executadas.
A LIGA
A LiSC foi fundada em 2007, sob orientação do professor Dr.
Moacyr Scliar, do Departamento de Saúde Coletiva. Inicialmente, foi
vinculada às disciplinas de Medicina e Comunidade, Medicina Social e
Epidemiologia e, a partir de processos institucionais, hoje está
vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da
UFCSPA e atua com uma coordenação docente. A partir da abertura de
novos cursos na universidade, a Liga adquiriu um caráter
multiprofissional e interdisciplinar3.
Atualmente, a LiSC é composta por graduandos de diferentes
cursos e instituições, numa perspectiva multiprofissional, onde é
valorizada a participação de acadêmicos de outras áreas que não sejam
exclusivamente da Saúde, como da área educacional por exemplo, por
entender que a Saúde Coletiva se constrói por atores das diversas áreas
que lançam seus olhares para o “objeto” saúde. Hoje, existem 20
ligantes, sendo esses vinculados aos cursos de Educação Física,
Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gastronomia, Gestão em
Saúde, Medicina, Nutrição e Saúde Coletiva, tanto da UFCSPA quanto
de outras instituições como Universidade Federal do Rio Grande do
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Sul, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Centro
Universitário Ritter dos Reis.
Uma característica fundamental da LiSC é sua organização
horizontalizada, na qual todos os participantes têm abertura e espaço
para compartilhar ideias, pontos de vista e decisões com o grupo. As
temáticas a serem trabalhadas são definidas a partir de questionamentos
advindos de diversos meios, motivados por vivências dentro do
ambiente acadêmico, ao longo da graduação, ou fora dele. Existem
momentos para a discussão e aprofundamento teórico acerca de
temáticas de Saúde Coletiva e também momentos práticos, nos quais se
acentua a importância do diálogo com a comunidade.
O processo de ingresso de novos membros para a LiSC não
acontece por meio de provas sobre o tema da Saúde Coletiva, nem por
análise de currículo. Há um momento de discussão em grupo e outro de
conversa individual entre o(a) candidato(a) e um membro da Liga,
sendo valorizadas as proposições que cada ingressante apresenta na
conversa, já que entendemos que a compreensão de saúde coletiva é um
processo que pode ser desenvolvido dentro da própria Liga.
Como público diretamente atingido pelas ações da LiSC, temos,
principalmente, o público universitário interno e externo da
universidade. As atividades organizadas são sempre abertas ao público,
o que atrai tanto os universitários como a comunidade em geral; porém,
ainda temos poucas ações que envolvam a Liga fora da estrutura da
UFCSPA.
Dentro da perspectiva do tripé universitário de ensino, pesquisa
e extensão, ainda temos dificuldade na elaboração de pesquisas que
envolvam temas de saúde coletiva. Nas ações de ensino, temos mais
intervenções, mas com foco maior na formação interna dos ligantes.
Nosso maior plano de ação hoje se encontra na extensão. Ao longo de
2016 e 2017, foram realizadas 11 ações abertas ao público, dentre elas:
duas edições do ciclo de palestras sobre “Parto Humanizado e
Assistência Multiprofissional”, a roda de conversa “Mulheres:
reflexões sobre gênero, sexualidade e saúde” e a realização da segunda
edição do curso “Entendendo o SUS”, com quatro encontros realizados
ao longo do segundo semestre de 2017.
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CONCLUSÃO
O ambiente que a LiSC propicia é de grande importância para o
pensar e agir em saúde. A diversidade de graduações e de instituições
que constroem a Liga garante que as ações planejadas tenham um olhar
mais abrangente, propiciando um entendimento ampliado do conceito e
da prática em saúde coletiva, que entende o indivíduo como integrado e
atuante na sociedade, fazendo com que sejam articuladas ações de
cuidado preventivo, de conscientização e educação em saúde. Além
disso, é perceptível o crescimento pessoal e acadêmico através do
protagonismo discente, visto que, durante o período em que o(a)
aluno(a) está vinculado(a) à liga, suas ações possibilitam o
desenvolvimento de habilidades interpessoais e o uso de ferramentas
diferenciais, a exemplo das metodologias ativas no processo ensinoaprendizagem desde a graduação, assim como novas concepções em
saúde nas práticas assistenciais.
SAIBA MAIS
A LiSC abre inscrições para novos integrantes sempre no
início de cada ano. Se quiser nos conhecer mais e ficar sabendo
de nossos eventos, você pode curtir nossa página no Facebook
pesquisando por “Liga de Saúde Coletiva da UFCSPA” ou
através do linkfb.com/LigaColetiva.
REFERÊNCIAS
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NUNES, E. D. Saúde coletiva: história de uma ideia e de um
conceito. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 3, n. 2, p. 5-21 1994. p. 05.
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(LITESA)
Ana Luíza Fonseca Siqueira, Cláudio Roberto Amorim dos Santos
Júnior, Luísa Gallas Eickhoff, Luísa Nakashima Pereira, Karine Inês
Scheidt, Thais Russomano

A telessaúde consiste na inserção de tecnologias de
comunicação e informática no cuidado terapêutico, o que permite o
aperfeiçoamento da assistência clínica por meio de um serviço
especializado e da ampliação do acesso à saúde¹. A prática do
teleatendimento viabiliza e otimiza a prática médica, uma vez que a
distribuição do sistema de saúde assume um padrão desigual,
predominantemente urbano e insuficiente a populações que se
encontram em áreas remotas ou que dependem exclusivamente do
sistema público.
Tendo em vista as dificuldades quanto ao acesso a especialistas,
a telemedicina atua para ajudar a solucionar problemas existentes
utilizando tecnologia para prestar assistência remota, por meio de
aplicativos para smartphones, chamadas telefônicas, e desenvolve
outras atividades que promovem saúde em lugares carentes de
recursos². Isso agiliza o cuidado terapêutico e previne o agravamento de
doenças por meio de um serviço especializado, de fácil realização, com
baixo custo e grande valor clínico.
Sendo assim, a prática da telessaúde pode solucionar problemas
encontrados no sistema, como as longas esperas e a falta de resolução
clínica³. Essa prática depende de uma coleta acurada dos dados do
paciente, o que pressupõe e reafirma a prática médica humanizada,
baseada na escuta ativa e na atenção do cuidado. Dessa forma, ratificase o papel facilitador, e não substitutivo, da telessaúde ao cuidado
terapêutico tradicional.
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A GRADUAÇÃO
A telessaúde ainda é pouco abordada nas universidades
brasileiras. Na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(PUCRS), ela se torna presente no ambiente acadêmico principalmente
por meio das atividades promovidas pela Liga Acadêmica de
Telessaúde (LITESA), servindo como instrumento de aprendizado de
habilidades médicas, tais como empatia, criação de vínculo com o
paciente e agregação multidisciplinar. A importância da tecnologia e
dos sistemas de comunicação no aprimoramento dos sistemas de saúde,
principalmente no que diz respeito à redução de filas, aumento da
acurácia diagnóstica, agilidade no tratamento especializado e
otimização da prática médica como um todo, necessita ser reforçada na
formação acadêmica. Tal discussão é desempenhada na PUCRS através
da LITESA e do Laboratório de Telessaúde do Centro de
Microgravidade (MicroG), o qual colabora no desenvolvimento de
atividades assistenciais e acadêmicas. O contato com a telessaúde na
graduação proporciona aos alunos experiências além dos muros da
universidade. Além das habilidades do currículo tradicional4, alunos
aprendem sobre o uso de tecnologias de informação na prática de uma
medicina humanizada. A aproximação com realidades diferentes das
que são vistas nos hospitais-escola é oportunizada pela LITESA, e o
impacto é nítido, principalmente nos alunos em fase de transição entre
o ensino teórico e o prático. O ensino da telessaúde colabora para a
aquisição de competências médicas fundamentais e reforça a
importância da atenção integrada e da compreensão ampla de saúde4.
A LIGA
A criação
A LITESA foi fundada em dezembro de 2007, dentro do
Laboratório de Telessaúde do MicroG, com apoio da Escola de
Medicina da PUCRS. Para sua oficialização, foi elaborado um estatuto
contendo direitos e deveres dos membros, assim como a disposição dos
cargos. Quanto à estrutura administrativa, a liga é composta pela
diretoria, responsável por dirigir e administrar as atividades, e por
membros ligantes, que participam ativamente das discussões de
assuntos de interesse da LITESA, além de contar com a orientação de
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um corpo docente formado por professores de diferentes áreas de
atuação dentro da Telessaúde.
O estudo da Saúde Eletrônica foi possível nas mais diversas
modalidades, incluindo promoção de palestras, participação em
congressos, criação de aplicativos eletrônicos que auxiliam o serviço
em saúde, discussão de casos clínicos via vídeo, pesquisas científicas,
além de missões de teleatendimento, principal atividade da Liga.
Missões de teleatendimento
A fim de romper barreiras entre teoria e prática, entre 2015 e o
primeiro semestre de 2017, foram realizadas 10 missões de telessaúde,
nas quais integrantes da LITESA deram suporte a centros de saúde
carentes de atendimento médico especializado, como na cidade de
Palmares do Sul, situada no interior do Rio Grande do Sul, coletando
informações nas consultas médicas e enviando-as para especialistas no
Hospital São Lucas da PUCRS, em Porto Alegre. As missões também
já contaram com a participação de membros de universidades
internacionais, reforçando os ideais de globalização e integração
preconizados pelo avanço tecnológico.
A LITESA realizou, em 2008, o Projeto Missão Xingu/2008,
coordenado pelo MicroG, em que foi feita a validação de um software
desenvolvido para a promoção da telessaúde nas áreas de
teledermatologia e teleodontologia. Nesse contexto, foram inseridas as
missões de teleatendimento.

Figura 1. Missões de Teleatendimento em Palmares do Sul .
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Figura 2. Hospital São José de Palmares do Sul.

As missões de teleatendimento foram desenvolvidas com o
objetivo de praticar a telessaúde e auxiliar centros de atenção primária
no interior do Rio Grande Sul e no Xingu (Projeto de 2008), carentes
de atenção médica especializada, e, ao mesmo tempo, integrar
acadêmicos de medicina ao uso de novas tecnologias. Ao conciliar o
aprendizado e novas vivências de estudantes de medicina com a
necessidade de auxílio em serviços de saúde em centros carentes, a
Liga transformou uma atividade extracurricular em uma prática de
ensino com inegável processo de humanização. A LITESA usou
instrumentos para testes diagnósticos (eletrocardiograma, registro
fotográfico de lesões cutâneas) para fazer uma aferição precisa dos
sinais e sintomas dos pacientes. Com a história clínica coletada e com
os dados aferidos, as informações foram devidamente registradas e
enviadas, por meio de um software desenvolvido pelo MicroG, para
centros especializados, onde especialistas em dermatologia e
cardiologia davam o diagnóstico e a conduta terapêutica.
Em 2015, a Liga contou com a participação da Barts and The
London School of Medicine em missões de teleatendimento em cidades
próximas a Porto Alegre, como Palmares do Sul e Camaquã, uma
experiência rica em trocas culturais, na forma de se fazer e ensinar
medicina, propiciando a possibilidade de exploração de diferentes
abordagens e maneiras de prestar assistência em saúde.
Outras atividades
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Buscando aproximar a discussão de temas que aliam saúde e
tecnologia ao currículo tradicional da medicina, a LITESA vem
promovendo palestras multidisciplinares abertas ao público, sendo a
mais recente sobre o uso de aplicativos para tomada rápida de decisão
clínica. A Liga já contou com debates entre estudantes da Barts and
The London School of Medicine sobre o sistema de saúde do Reino
Unido (NHS) e a experiência do ensino da Medicina na Inglaterra. A
Liga ainda participa anualmente do projeto Invasão Médica no Museu
de Ciências e Tecnologias da PUCRS, levando a história da
telemedicina em missões especiais para a comunidade leiga.
CONCLUSÃO
As práticas em telessaúde promovidas pela LITESA auxiliam no
aprendizado de novas habilidades médicas e possibilitam contato com
hospitais com realidades distintas das encontradas nos hospitais-escola
de Porto Alegre. Os alunos da liga aprendem a trabalhar em grupo nas
equipes multidisciplinares e compreendem melhor sobre o sistema de
saúde presente no Brasil.
Tendo em vista a distribuição desigual de profissionais, a
telessaúde viabiliza o atendimento especializado em locais remotos³.
Deste modo, tal prática pode auxiliar na solução de problemas como a
falta de profissionais, as filas por causa da demanda excessiva, e a falta
de solução para situações clínicas4. Apesar de ser uma área com muito
potencial, a telessaúde ainda é pouco abordada nas universidades e nos
centros de saúde do Brasil.
SAIBA MAIS
O Laboratório de Telemedicina do MicroG promove
missões de telessaúde em parceria com a LITESA. As missões
são responsáveis por propiciar serviço especializado em regiões
remotas5. Em Porto Alegre, há o programa TelessaúdeRS, que
realiza teleconsultoria, telediagnóstico e promove tele-educação.
O objetivo do projeto, desenvolvido na Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), é
qualificar o trabalho realizado nas equipes de atenção primária à
saúde.
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Links úteis:
https://www.facebook.com/telessaude.pucrs/
https://www.ufrgs.br/telessauders/
telessaudepucrs@gmail.com
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LIGA DE ANESTESIOLOGIA DA PUCRS
Carlos Eduardo Bruhn de Souza, Giullia Garibaldi Bertoncello, Karine
Ribeiro Morche, Matheus de Moura, Maurício Pandolfo Botelho,
Priscylla Nunes de Senna, Régis Borges Aquino

Organizada por acadêmicos do curso de Medicina da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), a
Liga de Anestesiologia (LiAnes) se constitui como um espaço de
discussão e de interação acerca da esfera da anestesiologia no ambiente
de graduação. Configurada como uma atividade extracurricular, a liga,
desde sua fundação em 2012, é ferramenta de aprendizado extraclasse,
complementando a formação acadêmica do estudante de Medicina
GRADUAÇÃO
A grade curricular do curso de Medicina da PUCRS não
contempla uma disciplina em anestesiologia ou medicina perioperatória. Assim, o ensino nessa área se restringe a dois módulos, cada
um com três aulas, dentro da disciplina de "Habilidades Médicas",
abordando-se alguns conteúdos como anestésicos intravenosos e
inalatórios, ventilação e tipos de anestesias. Uma vez que a prática
anestésica está relacionada ao alívio e à supressão da dor em pacientes
submetidos a procedimentos cirúrgicos e exames diagnósticos
invasivos, e que essa especialidade médica transcende as margens das
áreas clínica e cirúrgica, a discussão dos preceitos em anestesiologia,
além do que é abordado no ensino curricular, é de suma relevância para
a formação do estudante de Medicina1. Deste modo, o objetivo da
LiAnes é possibilitar um maior aprendizado na área, bem como
oferecer uma oportunidade de aproximação com a especialidade,
conhecendo a sua forma e o seu campo de atuação.
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A LIGA
A Liga de Anestesiologia da PUCRS foi fundada no ano de
2012, por meio da iniciativa de duas alunas do curso de Medicina,
Amanda Reinstein (ATM-2014) e Bruna Schmitt de Lacerda (ATM2016), com a supervisão do Prof. Dr. Régis Borges Aquino. Conforme
seu estatuto2 (Capítulo I, Art. 7°), a LiAnes possui as seguintes
categorias de membros: 1. Fundadores; 2. Diretoria; 3. Efetivos; 4.
Supervisor; 5. Colaboradores.
A Diretoria é exclusivamente composta por acadêmicos de
Medicina da PUCRS, cursando a partir do 3º semestre da graduação,
selecionados por meio de entrevista. Os cargos da diretoria são
atualizados anualmente por meio de uma Assembleia Deliberativa,
sendo eles: Presidente, Vice-Presidente, Diretor de Ensino e Pesquisa,
Diretor de Comunicação e Tesoureiro. Os Membros Efetivos (ligantes)
se compõem de acadêmicos de Medicina, vinculados a qualquer
instituição de ensino, selecionados segundo critérios da diretoria
vigente (entrevista, prova ou apenas inscrição). O ligante tem o direito
de participar das aulas e dos eventos promovidos pela liga; trazer
sugestões e propostas; o direito de candidatar-se a um cargo na diretoria
quando o mesmo esteja disponível, e tem o dever de comparecer, no
mínimo, em 75% das atividades a fim de cumprir a carga horária
necessária para receber certificado de participação na liga (Art. 21°).
Ao supervisor, docente ligado à PUCRS, cabe-lhe as funções de
fornecer sugestões, opiniões e críticas a respeito do trabalho realizado
pela LiAnes; sugerir os temas a serem abordados nas aulas; convidar os
palestrantes; convocar Assembleias Gerais e Deliberativas; orientar os
ligantes em projetos de pesquisa, e representar, junto com o Diretor
Presidente, a LiAnes em eventos (Art. 22º). Por fim, como Membros
Colaboradores, enquadram-se os envolvidos no suporte às atividades e
projetos, tanto pessoa física quanto jurídica (Art. 23º).
O funcionamento da LiAnes é moldado a partir de uma
estrutura que tem como beneficiados, sobretudo, o núcleo acadêmico.
Neste contexto, acadêmicos, residentes e professores de diferentes
especialidades são figuras presentes nas discussões das atividades da
liga, tal qual ocorre seguidamente nas reuniões de departamentos. São
ações contempladas pelo campo de atuação da LiAnes: aulas mensais;
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organização de simpósios anuais; simulação realística com manequim
dinâmico, e elaboração de projetos de pesquisa.
A liga oferece uma aula mensal com duração média de 60
minutos, com temas livres relacionados ao campo de abrangência da
Anestesiologia, cujos palestrantes são profissionais anestesistas ou
Residentes de Anestesiologia, muitos oriundos de outros estados do
Brasil. Dentre os temas já abordados, destacam-se: “Mudanças no
jejum em cirurgias e em outros procedimentos”; “Intoxicação por
anestésicos locais”; “Avaliação do risco anestésico cirúrgico”; “O uso
do BIS em anestesias”; “Anestesia no paciente com doença de
Alzheimer”.
Desde 2015, a LiAnes também conta com a organização de um
simpósio anual, com duração de dois dias, com palestrantes convidados
a nível nacional. Nos simpósios, já foram discutidos temas como:
“Anestesia no paciente diabético”, “Anestesia no paciente asmático”,
“Anestesia no paciente politraumatizado”, “Anestesia no paciente
cardiopata para cirurgia não cardíaca”, “Cuidados paliativos e
bloqueios periféricos no tratamento da dor”, “Anestesia venosa sem uso
de opióides”. Esses eventos, bem como as aulas organizadas pela
LiAnes, são sediados nos auditórios da Escola de Medicina da PUCRS,
localizada no 3º andar do Hospital São Lucas da PUCRS (HSL), ou no
Anfiteatro Irmão José Otão, localizado no 2º andar do HSL.
Iniciada no ano de 2017, a LiAnes oferece aos seus ligantes
uma atividade pedagógica pioneira no âmbito acadêmico: uma
demonstração de simulação realística com manequim dinâmico. Tal
atividade evidencia a abordagem de um anestesista frente à realização
de uma anestesia geral, abrangendo desde a escolha de fármacos, os
cuidados com o material, o funcionamento de dispositivos como
monitor de saturação de gases, fluxômetro e vaporizador, até a
realização de procedimentos mais invasivos, como a intubação
orotraqueal e os posteriores cuidados no despertar da ação anestésica.
No campo da pesquisa, atualmente, a liga trabalha em dois
projetos que têm como principal objetivo avaliar a percepção dos
pacientes acerca do profissional anestesista, ou seja, a visão do paciente
adulto que realizará o primeiro procedimento cirúrgico e a visão dos
pais/tutores de crianças que também irão realizar o primeiro
procedimento cirúrgico, acerca da formação e o papel do anestesista em
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cirurgia. Os projetos foram aprovados pelo comitê de ética do HSL e
estão em fase de coleta de dados.
Por fim, a LiAnes e seus ligantes têm como principais canais de
comunicação os meios eletrônicos. Dentro dessa abordagem, o ligante
fica inteirado quanto a palestras, eventos, entre outros assuntos
relacionados à liga e à Anestesiologia em si. O público externo também
pode inteirar-se das atividades da liga através da comunicação
eletrônica e participar de suas aulas abertas.
CONCLUSÃO
A limitação curricular em Anestesiologia nos diversos cursos de
graduação em medicina no Brasil, aliada ao aumento do interesse dos
acadêmicos a essa especialidade, fomentaram a formação de ligas nesta
área. Nesse sentido, a LiAnes cumpre com excelência a aproximação
necessária dos graduandos em medicina à especialidade de
anestesiologia.
SAIBA MAIS
Fruto de uma parceria firmada com a Sociedade de
Anestesiologia do Rio Grande do Sul (SARGS), os integrantes da
LiAnes obtiveram pelo 2º ano consecutivo descontos para
inscrição na Jornada de Anestesiologia do Rio Grande do Sul
(JARGS)3. Ademais, neste ano de 2017, algumas palestras da
JARGS serão destinadas exclusivamente aos participantes das
ligas de anestesiologia, através do “Encontro das Ligas de
Anestesiologia e Dor”.
Outra novidade, é o cadastramento, a partir de 2017, de
todos os ligantes, em nível nacional, junto à Sociedade Brasileira
de Anestesiologia a fim de estreitar o relacionamento entre as
partes e, ainda, fornecer aos ligantes cursos gratuitos online sobre
diversos temas ligados à área.
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LIGA DE CIRURGIA PLÁSTICA DA PUCRS
Karine Ribeiro Morche, Paula Girelli, Virgínnia Tereza Zago Chies,
Gabriela Freo Dias, Georgea Malfatti, Ana Paula Avila Pinzon

A liga acadêmica de Cirurgia Plástica da PUCRS (Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul) é uma entidade criada por
estudantes de medicina, apoiada por residentes, preceptores e
professores, que compartilham o interesse nessa especialidade médica.
Constitui-se como um projeto de extensão da Escola de Medicina. Tem
como objetivo complementar a formação acadêmica através de
atividades práticas, de ensino e pesquisa. Dessa forma, permite que
alunos sem experiência na área participem das atividades e aprofundem
seus conhecimentos. Como o ensino da Cirurgia Plástica na graduação
oferece, na maioria das vezes, experiências limitadas, a liga se torna
uma importante ferramenta para fomentar o contato dos estudantes com
a especialidade.
A GRADUAÇÃO
A PUCRS é a melhor instituição de ensino superior dentre as
academias privadas do Brasil, segundo o Ranking Universitário Folha
(RUF), realizado e divulgado pela Folha de São Paulo¹. Além disso, em
2017, a Escola de Medicina foi destaque no Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes (ENADE). Dentre os cursos de Medicina
de universidades privadas, o da PUCRS recebeu a melhor nota do
Brasil; já entre as instituições públicas e privadas do RS, obteve a
melhor colocação.
O curso de graduação em Medicina da PUCRS é composto por
12 semestres e teve seu currículo atualizado em 2014, buscando
fornecer estímulo à pesquisa e inovação na área da saúde. O estímulo
para criação e a fiscalização das ligas acadêmicas também foram
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intensificados após a renovação curricular, a fim de complementar a
formação do estudante de medicina. A Liga de Cirurgia Plástica da
PUCRS associa conhecimentos específicos que não são abordados na
grade curricular aos conhecimentos básicos que o aluno já tem acesso,
a fim de proporcionar oportunidades não só para quem se interessa na
área, mas para todos aqueles que buscam um conhecimento integral em
relação à formação acadêmica em Medicina e, futuramente,
conseguirem exercer essa integralidade durante seu exercício
profissional.
A LIGA
Entre 2015 e 2016, a liga foi reestruturada de forma que sua
direção foi quase totalmente alterada. Desde então, os novos diretores
ingressam na liga por meio de seleção prévia de currículos e entrevista.
Os candidatos devem enviar seus currículos lattes, disponibilizados na
plataforma CNPq, via e-mail e dentro do prazo estabelecido. Na
sequência, uma data e horário são agendados para entrevistar cada
candidato. As entrevistas ocorrem com a participação dos membros
diretores da liga e um residente responsável. Para a seleção, são aceitos
alunos de todas as universidades de medicina da região (UFRGS,
UFCSPA, ULBRA), cursando qualquer semestre, dando preferência
para alunos da PUCRS, e mantendo-se pelo menos um aluno das outras
universidades na composição da liga. Na avaliação curricular, são
valorizadas atividades práticas que determinem conhecimentos
cirúrgicos, especialmente em cirurgia plástica, além de atividades
relacionadas à produção científica.
Ingressando na diretoria da liga, o aluno tem deveres específicos
a cumprir, conforme seu cargo, além do direito de participar de
trabalhos científicos, acompanhar o ambulatório do Serviço de Cirurgia
Plástica e os procedimentos em bloco cirúrgico, e participar das
reuniões semanais do Serviço, que contam com aulas e exposição de
projetos. A critério pessoal, os diretores podem manter-se ou optar por
desligar-se da liga, sendo essa questão abordada a cada início de ano
letivo e, em caso de desligamento de diretor, é feita a seleção já
mencionada anteriormente para ocupar seu cargo. O novo presidente da
liga costuma ser convidado a assumir este cargo por aquele que o
antecedeu. As obrigações dos cargos se organizam da seguinte maneira:
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1. Presidente: coordenação de todas as atividades e contato com
preceptores e residentes para angariar fundos para a liga, além de
auxiliar os alunos de outros cargos quando necessário;
2. Vice-presidente: auxiliar o presidente em suas funções;
3. Secretário: controle de presenças de diretores nas reuniões
internas e aulas teóricas e práticas da liga; controle de presença dos
inscritos nos cursos; emissão de certificados;
4. Tesoureiro: guardar o dinheiro que a liga possui em caixa;
armazenar materiais de cursos anteriores para reutilização nos
próximos; orçar e comprar materiais para cursos práticos; averiguar
possibilidade de patrocínio; receber pagamentos de inscrições;
5. Diretores de ensino e extensão: agendar local para que
ocorram reuniões, aulas e cursos; estabelecer temas das aulas teóricas e
práticas; convidar palestrantes a ministrar as aulas; nomear monitores
para cursos práticos; organizar escala de interessados para acompanhar
atividades práticas do serviço;
6. Diretores científicos: fazer a intermediação entre residentes e
diretores para disponibilizar de maneira justa os trabalhos científicos
oportunizados pelo serviço; organizar calendário de eventos externos
que possam ser do interesse de ligantes e diretores;
7. Diretor de marketing: acompanhar Facebook e e-mail da liga
para tirar dúvidas dos alunos, responder mensagens e e-mails e realizar
divulgação dos eventos.
Como apoiadores, contamos com: o decano da Escola de
Medicina da PUCRS; o professor da ESMED responsável pela Liga; os
residentes do serviço de Cirurgia Plástica do Hospital São Lucas; o
preceptor chefe da Cirurgia Plástica e do Serviço de Residência em
Cirurgia Plástica do Hospital São Lucas, e o coordenador científico do
Serviço de Residência em Cirurgia Plástica do Hospital São Lucas.
No ano de 2017, devido à alta procura, optamos por permitir a
inscrição de Membros Diretores e de Membros Ligantes
separadamente. Os benefícios de tornar-se um membro ligante anual
são: participação como ouvinte nas aulas mensais; participação como
aluno nos cursos práticos com preço reduzido (opcional); certificação a
partir de 75% de presença.
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Atividades da liga:
Dentre as atividades da liga, são realizadas reuniões mensais da
diretoria, aulas teóricas mensais, cursos práticos semestrais, jornada
acadêmica de cirurgia plástica anual e workshops. Nas reuniões
mensais, os diretores discutem e planejam os próximos eventos. Nas
aulas mensais, diretores e ligantes ouvintes assistem a aulas teóricas
que são ministradas por professores convidados, majoritariamente do
Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital São Lucas, ou por outros
cirurgiões plásticos de referência no conteúdo abordado.
Os cursos práticos da liga completaram no segundo semestre de
2017 sua quinta edição, ocorrendo sempre no laboratório de habilidades
médicas do Hospital São Lucas da PUCRS. Nesses cursos, podem
inscrever-se alunos de graduação ou graduados em qualquer área da
saúde. Como dinâmica, os alunos são divididos em cinco estações de
seis alunos, cada uma contando com um monitor, o qual fará uma breve
apresentação teórica sobre o tema a ser trabalhado e, posteriormente,
orientará o treinamento prático. Após trinta minutos, os alunos trocam
de estação. Como temáticas, são abordados 3 módulos em quatro datas
distintas, conforme segue:
1. Técnica Cirúrgica: escovação, paramentação correta do
avental, paramentação correta das luvas, bloqueio digital,
instrumentação;
2. Suturas em Cirurgia Plástica: técnicas de sutura mais
utilizadas em cirurgia plástica;
3. Enxertos e Retalhos, dividido em duas datas: 3.1. Parte
teórica: definição de enxertos e de retalhos; 3.2. Parte Prática:
demonstração dos retalhos mais utilizados em cirurgia plástica.
A Jornada Acadêmica de Cirurgia Plástica da PUCRS,
coordenada pela LICIP, já concretizou quatro edições anuais; contudo,
para sua quinta edição, em 2017, foi realizada a I Jornada Regional das
Ligas Acadêmicas de Cirurgia Plástica, que foi organizada
conjuntamente pelas Ligas de Cirurgia Plástica da PUCRS, ULBRA,
UFRGS e UFCSPA. Também ocorreu, em 2017, um workshop
(Oficinas Práticas) na Semana Acadêmica da Escola de Medicina da
PUCRS, gratuito aos alunos. No evento, a LICIP realizou o Workshop
de Enxertos e Retalhos, no qual foram ensinadas técnicas básicas de
enxertos, retalhos e suturas utilizadas na cirurgia plástica, no
laboratório de habilidades médicas do Hospital São Lucas da PUCRS.
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Além das atividades promovidas pela Liga, também
estimulamos que nossos membros participem ativamente de jornadas e
congressos relacionados aos temas de interesse da Cirurgia Plástica e,
sempre que possível, nesses eventos apresentamos nossos trabalhos
científicos, desenvolvidos em parceria com o Serviço de Cirurgia
Plástica do HSL. Alguns dos eventos em que estivemos presentes:
Jornadas Acadêmicas de Porto Alegre; Jornadas de Cirurgia Plástica do
HSL, HCPA e HSCMPA; Congresso Câncer de Mama Gramado e
Congresso Brasileiro de Cirurgia.
CONCLUSÃO
Devido ao interesse dos alunos na especialidade de Cirurgia
Plástica e à escassez de oportunidades voltadas para acadêmicos nessa
área, os cursos e aulas elaborados pela LICIP têm feito muito sucesso
na graduação em Medicina. A cada ano que passa, a LICIP cresce como
liga, precisando aumentar o seu grau de complexidade devido ao
número cada vez maior de estudantes interessados em ingressar como
ligantes. Nesse sentido, a LICIP cumpre seu papel na transmissão de
conhecimento em Cirurgia Plástica aos graduandos da área da saúde,
em especial aos de medicina, conhecimento esse que antes estava tão
distante da graduação.
SAIBA MAIS
Tendo em vista o pequeno contato acadêmico com a
especialidade, a Liga de Cirurgia Plástica da PUCRS procura
estimular os alunos a terem um maior contato, tanto teórico
quanto prático, com a área em questão. Foi nesse contexto que
desenvolvemos o manual acadêmico de enxertos e retalhos, o
qual serve de embasamento teórico para o curso prático já citado
anteriormente. O modelo de curso adotado sofreu inúmeras
alterações baseadas nas carências apresentadas pelo público-alvo
ao longo das edições. Nosso projeto final foi publicado pela
revista da AMRIGS² e apresentado no XXXII Congresso
Brasileiro de Cirurgia, como proposta de curso teórico-prático a
todas as Ligas de Cirurgia Plástica interessadas.
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LIGA DE GESTÃO EM SAÚDE: CONTEXTO E
IMPORTÂNCIA
Hemerson Menguer Brusch, Bruna Becker, Bruna Schedler Bello Cruz,
Andressa Klemberg

O tema Gestão em Saúde no Brasil é pauta importante no
contexto sanitário. O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído por
uma complexa rede de atenção e prestação de serviços, em âmbito
público e privado, além de ter uma filosofia única, que abrange alguns
princípios, dentre os quais a universalidade, integralidade e equidade.
Gerir este sistema em todos os seus níveis requer um conjunto de
competências, habilidades e, principalmente, uma visão sistêmica.
Uma das maiores barreiras percebidas em relação ao acesso e à
resolutividade dos serviços de saúde, é a falta de gestão eficaz. Casos
de desperdício ativo (corrupção) e passivo (ineficiência)¹, por exemplo,
ocorrem por não haver gestão adequada². Um sistema complexo como
o da saúde requer planejamento compatível com sua relevância para a
sociedade, tencionando a favor da prevenção de tais barreiras. Assim, a
gestão em saúde mostra sua necessidade e vigência nos dias atuais.
A GRADUAÇÃO
Como matéria de estudo, a gestão em saúde vinha timidamente
permeando os cursos da área da saúde, além de ser constantemente
abordada em trabalhos acadêmicos. Naturalmente, começaram a surgir
cursos - com temática mais específica no escopo deste tema - de pósgraduação e, mais recentemente, graduação.
Nesse contexto, a gestão em saúde se forma como um curso que
preenche lacunas no setor, dadas as necessidades de uma administração
profissional para o campo da saúde. Na UFCSPA (Universidade
Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre), o curso é composto por
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disciplinas
relacionadas
às
teorias
administrativas,
ao
empreendedorismo, modelos de gestão e inovação, além do estudo dos
sistemas de saúde de forma abrangente, focando no modelo sócioeconômico-ético-jurídico-gerencial brasileiro. A formação ocorre
também com um eixo integrador, que traz abordagens das ciências
humanas e sociais, como antropologia e bioética.
Os conteúdos são essenciais para o desenvolvimento de um
gestor em saúde efetivo e com uma visão sistêmica a respeito de sua
atuação. Para complementar sua formação, buscando novos saberes e a
integração do aluno com a comunidade envolvida, a Liga de Gestão em
Saúde (LiGS) se faz necessária como elemento de conexão e fomento
ao desenvolvimento de pesquisas e debates acerca do assunto.
O gestor em saúde deve ser alguém com perfil engajado,
empreendedor, com visão e focado em educação permanente, sendo
referência em liderança e tomada de decisão, com habilidades também
no âmbito da comunicação e negociação. Essas características podem
ser obtidas através do trabalho na LiGS, desde a jornada de sua criação,
até a ampliação e o trabalho cotidiano para manutenção de seu
funcionamento. O contato com palestrantes, profissionais atuantes na
área, professores, fornecedores e o público em geral, favorece o
desenvolvimento de habilidades administrativas e comunicativas,
promovendo o entendimento sistêmico da saúde e de seus atores.
A LIGA
A LiGS teve sua formação em julho de 2016 e contou com a
participação de nove membros, divididos em funções de liderança e
assessoria, e com o objetivo de disseminar sua finalidade para os
diversos alunos dos cursos existentes na UFCSPA, com o intuito de
difundir a importância do tema na comunidade acadêmica e sua
interdisciplinaridade.
Nossa meta é inserir o conceito com maior concretude nos
diversos âmbitos e profissões ligadas à área da saúde, uma vez que um
dos maiores desafios para as organizações de saúde é manter o
equilíbrio entre os recursos disponíveis e a qualidade dos serviços
prestados. Para isso, é necessário que existam conceitos
multidisciplinares presentes na formação de cada indivíduo que venha a
inserir-se nesse meio, a fim de que todos tenham consciência de como
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funciona o sistema de saúde e da importância de cada área e funções
presentes neste sistema.
Tendo isso em vista, a LiGS, desde sua formação, promove
atividades semestrais de extensão, abertas ao público interno e externo,
com o propósito de construir em conjunto com os diversos atores desse
sistema - atuais e futuros - um espaço de discussão e desenvolvimento
intelectual no contexto da gestão em saúde e, desta forma, produzir
conhecimento sobre o tema.
CONCLUSÃO
Entendemos que a Gestão da Saúde está presente nos mais
diversos níveis da Atenção à Saúde, dentre os quais podemos citar:
hospitais de média e alta complexidade; clínicas de diversas
especialidades; Atenção Primária, no que tange às unidades de saúde,
Estratégias Saúde da Família e demais serviços; entidades privadas; nas
secretarias municipais e estaduais de saúde e instâncias federais, como
o Ministério da Saúde. Todos esses níveis funcionam como
engrenagens e é o conjunto desses diversos serviços que compõem o
Sistema Único de Saúde (SUS). Portanto, independentemente do nível
em que esteja o trabalhador da saúde, é fundamental pensar na Gestão
como um processo único, interdependente, sistêmico e alinhado aos
princípios e diretrizes do SUS, tornando as ações e políticas públicas
coordenadas com os interesses e necessidades da população. Dessa
forma, entende-se que os profissionais que exercem papel de liderança,
ou seja, os Gestores da Saúde que estejam atuando diretamente nas
pontas dos serviços de saúde ou em cargos de gestão, sejam
profissionais com responsabilidade ética e social, com conhecimento
sobre os sistemas de saúde, que entendam a importância de equipes
multidisciplinares e valorizem todos os trabalhadores que possuam
competências como liderança, visão sistêmica, capacidade de
negociação, planejamento estratégico e boa comunicação.
Nesse sentido, a Liga de Gestão em Saúde atua dentro UFCSPA
com a finalidade de oferecer instrumentos, conteúdos e atualizações
para os futuros Gestores em Saúde e demais membros da comunidade
acadêmica, abordando os espaços de trabalho, o desenvolvimento da
carreira, as políticas de saúde e todos os assuntos relacionados ao SUS
e serviços privados, conforme já citado anteriormente.
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É de suma importância o entendimento de que o fazer Gestão da
Saúde é completamente diferente de se fazer gestão para outros setores
ou ramos de atuação. A Gestão da Saúde implica no entendimento da
organização social como um todo e na identificação das reais
necessidades da população, com um olhar humanizado para o usuário e
abrangente para o processo saúde-doença. A área da saúde está em
constante mudança, como nos processos de trabalho, metodologias,
aspectos clínicos e tecnologias, e, para aqueles que exercem a Gestão
da Saúde, é fundamental o entendimento da singularidade de gerir-se os
serviços de saúde e o imenso impacto que as ações causam.
Acreditamos que a Gestão em Saúde é um grande e importante campo
de atuação e que ainda existem muitas oportunidades para aqueles que
gostariam de inserir-se nesse meio.
SAIBA MAIS
- O termo LiGS foi adotado como abreviação para Liga de
Gestão em Saúde;
- A LiGS promove eventos com debates, priorizando a
participação de todos;
- Os processos seletivos ocorrem semestralmente.
Estamos abertos para sua participação. Entre em contato
conosco:
Facebook: fb.com/ligagestao.ufcspa
E-mail: ligagestao.ufcspa@gmail.com
Rua Sarmento Leite, 245
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LIGA DE MASTOLOGIA DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL - PUCRS
Bruno Bolzon Lauda, Isabel Crivelatti, Carlos Gustavo Spode Gomes

A ideia de criar uma Liga de Mastologia teve origem a partir de
nossas experiências no campo da Ginecologia. Percebemos que a
ênfase dada a setores como Uroginecologia e Obstetrícia não existia
para a área da Mastologia, apesar de ser parte importantíssima da saúde
da mulher. Por isso, acreditamos que, do ponto de vista acadêmico,
para melhor cumprir com o princípio de fornecimento de saúde com
integralidade no que tange à mulher, era necessário criar uma liga
especializada na área da Mastologia.
A GRADUAÇÃO
Tendo em vista a alta incidência do câncer de mama no Brasil,
com quase sessenta mil novos casos apenas em 2016¹, o
aprofundamento nessa área por parte do profissional médico,
generalista ou não, é muito relevante. A ausência de uma abordagem
especializada e dirigida à disciplina de Mastologia, ao colocá-la como
mero capítulo da Ginecologia em muitas grades curriculares dos cursos
de Medicina, acaba prejudicando o futuro médico generalista que
provavelmente entrará em contato com casos de neoplasia de mama no
atendimento primário à saúde. As demais patologias relativas à mama
tampouco recebem a atenção que merecem, dada sua elevada
incidência.
A Mastologia como disciplina acaba, com frequência, sendo
inserida no currículo acadêmico junto à disciplina de Ginecologia e
Obstetrícia. Esse fato tem repercussões negativas, pois de todas as aulas
ministradas, menos de um terço delas acabam sendo destinadas para
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temas de Mastologia. Além disso, as provas de residência nos últimos
anos, têm colocado bastante foco na Ginecologia e Obstetrícia, na área
da saúde da mulher, em detrimento da Mastologia, o que acabou por se
refletir nos currículos das faculdades. Assim, o aluno, ao formar-se,
tornar-se-á um profissional generalista, não raro deixando de entrar em
contato com diversos casos em que é necessário ter um conhecimento
maior para um possível diagnóstico diferencial, como, por exemplo,
entre uma mastite e uma neoplasia.
É para suprir essa falta que existem ligas com focos específicos,
como a liga de Mastologia. O objetivo da liga é, portanto, oferecer ao
aluno de graduação um contato maior com peculiaridades e
particularidades desta especialidade médica. Com isso, objetiva-se
fornecer ao futuro profissional não mastologista um aprendizado a
respeito dos princípios da especialidade, e, ao acadêmico que deseja
seguir a carreira de mastologista, um contato inicial com a área.
Os beneficiados são, primariamente, os acadêmicos ligantes,
pois participam diretamente de todas as atividades da liga e têm contato
com os professores da área. O termo ligantes abrange acadêmicos de
Medicina, podendo ser tanto da faculdade de origem da liga quanto de
outra universidade. Acreditamos que, para melhor aproveitamento das
atividades propostas e desenvolvidas pela liga, o acadêmico precisa
estar, no mínimo, cursando o terceiro semestre do curso de Medicina,
para poder ingressar como membro ligante.
Os acadêmicos não ligantes, por sua vez, acabam sendo
beneficiados por atividades de participação eletiva, como aulas
expositivas. Além disso, os professores também acabam por beneficiarse visto que têm seus projetos desenvolvidos, principalmente, com o
auxílio de acadêmicos interessados na Mastologia. Alguns desses
trabalhos podem tornar-se temas livres, a serem apresentados em
eventos ou publicados como artigos científicos. Atualmente, os alunos
ligados à Liga de Mastologia da PUCRS se encontram participando de
projeto científico na área de Mastologia, a saber: “Prognóstico do
câncer de mama em um hospital do sul do Brasil”, pelo serviço de
Mastologia do hospital São Lucas da PUCRS, dirigido pela Prof.
Alessandra Borba.
A LIGA
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As atividades da liga consistem em aulas mensais para
acadêmicos ligantes e não-ligantes, e participação em projetos de
pesquisa e discussões semanais com a equipe de mastologia do
Hospital São Lucas da PUCRS sobre atualizações na área. Há a
participação dos professores e preceptores da área de mastologia do
hospital, bem como existe a possibilidade de participar de atendimentos
ambulatoriais em pacientes.
A liga ainda participa de projetos de voluntariado e de extensão,
particularmente no mês de outubro, através da campanha Outubro Rosa
de conscientização a respeito do câncer de mama. Ao longo do ano,
participamos também de eventos promovidos com o fim de alertar e
informar a população a respeito da saúde da mama. Em termos de
publicidade, procuramos divulgar nossos eventos (por exemplo, aulas
trimestrais e o evento anual do Outubro Rosa, de conscientização a
respeito do câncer de mama) por meio de cartazes em murais de
faculdades, listas de e-mail e mídias sociais (Facebook).
Alguns critérios são utilizados para uma avaliação anual das
atividades da liga e de seus membros: a presença dos membros nas
atividades; o preenchimento de questionário para alimentação de banco
de dados epidemiológico das pacientes atendidas, mediante termo de
consentimento; avaliação dos alunos em relação às atividades da liga; e
discussões internas dentre os membros ligantes.
CONCLUSÃO
Podemos concluir que, a partir de nossa experiência como
direção de uma liga de Mastologia, a ênfase dada a uma especialidade,
por vezes negligenciada durante a faculdade, pode ser muito produtiva
e proveitosa, tanto para os membros ligantes como para a comunidade
acadêmica como um todo. Pacientes também são beneficiados com as
atividades de extensão, bem como os professores, pela sua contribuição
às atividades científicas promovidas pela liga.
SAIBA MAIS
Contato:
@limastopucrs

limastopucrs@gmail.com
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LIGA DE SEXOLOGIA DA PUCRS (LISEX)
Alice Steglich Souto, Claudia Fernandez Rodrigues, Emerson
dos Santos Hoffmann, Gabriela Couto Fleck, Karine Inês Scheidt,
Melissa Rogick Guzzi Taurisano, André Luiz da Silva, Florence
Zanchetta Coelho Marques

Pensar sobre saúde engloba necessariamente pensar em saúde
sexual. É inegável que a saúde humana está intimamente relacionada
com sexualidade e gênero, que permeiam tanto aspectos da saúde física
quanto psíquica humana - em certos casos não apenas tangenciando,
mas sendo determinante para sua condição global de saúde. No entanto,
tais temas são negligenciados durante a formação médica, tornando os
profissionais inábeis para lidar com este aspecto da vida de seus
pacientes. Em um estudo realizado no Piauí, revelou-se que a
sexualidade foi tema em apenas 8,4% das aulas¹. Portanto, os futuros
profissionais devem buscar individualmente o conhecimento e as
habilidades, para lidar com questionamentos e eventuais patologias
desta ordem, por meio de uma leitura crítica das melhores evidências
científicas acerca do tema, para, então, promover saúde de forma livre
de preconceitos. É neste contexto que surge a LiSex (Liga de
Sexologia) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(PUCRS), com o intuito de agir como uma facilitadora neste processo.
A GRADUAÇÃO
A sexologia é uma área de muita importância para o bem-estar e
para a saúde das pessoas; apesar disso, por muito tempo foi
negligenciada pela classe médica.
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Alguns fatores alteram a performance sexual: os paraefeitos
medicamentosos; nosso país vive hoje uma epidemia de ISTs
(infecções sexualmente transmissíveis), com destaque para infecção por
HIV (segundo o Boletim Epidemiológico do RS, 32.321 novos casos
no Brasil no ano de 2015, sendo 3628 no Rio Grande do Sul1); muitas
mulheres e homens ainda se constrangem ao falar de dificuldades no
ato sexual; pessoas são vítimas de abuso sexual; a população LGBT
(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) é,
frequentemente, desassistida ou desrespeitada em sua individualidade
nos serviços de saúde. Essas são apenas algumas das queixas que
podem surgir em consultas médicas, para as quais o profissional deve
estar aberto a escutar, esclarecer e tentar solucionar, sem considerar que
tais fatos sejam de menor importância, em comparação a outras
demandas ou doenças orgânicas. Sabemos que o pouco conhecimento
técnico para abordar queixas sexuais e a falta de tempo também são
apontados pelos próprios profissionais para que a anamnese não aborde
a vida sexual dos pacientes. Por outro lado, de acordo com estudo
realizado com internos de medicina, 96,6% consideram o ensino da
sexualidade importante para sua formação profissional¹, o que nos
permite um otimismo em relação à nova geração de profissionais.
Como futuros médicos, nós da LiSex acreditamos que devemos
incentivar nossos colegas a estarem preparados para assistir à
população como um todo, englobando também o âmbito sexual e
afetivo dos pacientes. Para tanto, não bastam apenas encontros
extracurriculares (como os que realizamos), mas também opções de
cunho obrigatório. As disciplinas de Propedêutica Médica I e II,
componentes curriculares do 4º e 5º semestres respectivamente, da
Escola de Medicina da PUCRS, contemplarão, a partir do ano de 2018,
aulas específicas sobre abordagem da sexualidade na consulta médica,
após um pedido oficial da LiSex à Escola. Entretanto, sabemos que essa
conquista é apenas o primeiro passo, e desejamos estender a amplitude
de abordagem às disciplinas de Mente e Cérebro I e II, Saúde Coletiva I
e II, dos 4º e 5º semestres; Fundamentos em Ginecologia e Obstetrícia
do 6º semestre e Saúde da Mulher, do 7º semestre.
A LIGA
A Liga foi criada no ano de 2014 com o intuito de preencher
lacunas da graduação e de trazer o debate da sexologia para dentro do
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ambiente universitário. Nesse sentido, o objetivo principal da LiSex é
alcançar, sobretudo, alunos da área da saúde, especialmente alunos da
medicina, curso no qual se sabe que há uma negligência curricular
tradicional no assunto², e cooperar para uma formação profissional
mais completa. A escassez de literatura sobre o tema e a ausência de
aulas e disciplinas específicas sobre a abordagem da sexologia,
motivam a existência da LiSex. Além disso, o princípio da
multidisciplinaridade justifica o interesse da liga em chamar
profissionais de diversas áreas, que trabalham com enfoque na
sexualidade, para participar das nossas aulas – como profissionais da
psicologia, da enfermagem, da beleza e de diversas áreas médicas – o
que enriquece a troca de experiências e proporciona um aprendizado
mútuo.
Atualmente, a diretoria da liga é composta por estudantes de
medicina da PUCRS e da UFRGS, o que reforça a ideia de atravessar
barreiras e atingir um público-alvo mais abrangente, e conta com a
presença ativa de dois professores coordenadores, uma ginecologista e
um médico de família e comunidade. Os membros da diretoria são
responsáveis por planejar e organizar as atividades da liga. Os ligantes
da LiSex são, em sua maioria, estudantes interessados em aprofundarse no tema ou, pelo menos, adquirir habilidades para tratar com
naturalidade o assunto com os seus pacientes futuramente.
As atividades realizadas pela LiSex visam aos mais variados
temas sobre sexualidade, sensualidade e gênero, abordando,
principalmente, assuntos que não são tratados em sala de aula, ou que
são negligenciados, temas esses que farão diferença na formação
profissional e pessoal dos acadêmicos. Ademais, a liga intenta não ter
somente aulas expositivas, mas interativas, sendo um espaço em que os
ligantes possam interagir, debater e demonstrar opiniões. Casos e
relatos são sempre bem-vindos, ampliando a troca de experiências e
gerando indagações, o que enriquece e agrega conteúdo aos debates.
Os encontros ocorrem de diversas maneiras, a fim de que a
atividade sempre traga algo novo e construtivo aos acadêmicos. Desde
uma simples conversa até um simpósio, os encontros do ano de 2017,
por exemplo, configuraram-se de várias formas. Começamos o ano
com o “Simpósio em Tempos de HIV/AIDS” (FIGURA 2), o qual
contou com a participação de vários profissionais: Epidemiologista,
Infectologista, Médico de Família, Sexóloga, Assistente Social,
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Cabeleireiro e uma “HIVó” (uma senhora que contraiu o vírus HIV e
que nos relatou toda sua vivência, contração e como tem sido
sobreviver e viver desta maneira). Todos os presentes contribuíram
para a construção de uma visão de como é a realidade de um portador
do vírus. Houve também uma aula, ministrada por uma psicóloga, com
relatos de casos clínicos sobre “Abuso Sexual”, que abordou como se
faz o acompanhamento das vítimas e de como elas passaram a encarar
sua sexualidade após o trauma. Uma de nossas gestoras, Alice,
conduziu uma aula sobre “População T (transgênero)”: além de
destrinchar o assunto, desconhecido para grande parte da população, a
palestrante fez uma atividade dinâmica a fim de comparar o
conhecimento antes e depois da aula e promoveu uma reflexão acerca
da negligência do assunto e das consequências disso, especialmente na
área médica.
Além dos assuntos já trabalhados, desde a fundação da liga em
2014 até o momento, ainda temos a pretensão de trabalhar com temas
que tratem da abordagem semiológica da vida sexual, da sexualidade
infantil, sexo na terceira idade, orgasmo/prazer/neurociência, novas
terapias imunológicas em ISTs, profissionais do sexo,
assexualidade/relacionamento aberto/poliamor, sexualidade e doenças
psiquiátricas, gravidez por estupro, hormonioterapia e seus efeitos,
dentre outros.
Como experiências em desenvolvimento, temos alguns projetospilotos, como o acompanhamento dos estudantes, com um preceptor,
no ambulatório de sexologia no Hospital São Lucas de Porto Alegre.
Nesta vivência, os estudantes conseguem praticar os conhecimentos
transmitidos nos encontros teóricos. Além disso, dentro do campo
científico, estamos desenvolvendo uma cartilha sobre Sexologia para
Estudantes de Medicina, abordando os principais assuntos da temática e
respondendo às perguntas mais frequentes dos estudantes. O foco do
material é também poder tratar de questões negligenciadas dentro da
graduação ou que precisem de uma análise mais complexa. Junto com a
cartilha, pretendemos desenvolver artigos que analisem a educação
médica sobre sexologia, além de relatos de casos e revisões
bibliográficas sobre o assunto, fomentando o quanto é imprescindível a
discussão sobre isso.
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Figura 1. Simpósio em Tempos de HIV/AIDS.

CONCLUSÃO
Dessa forma, fica clara a necessidade da formação da Liga de
Sexologia da PUCRS e a origem da motivação para que os alunos
sigam realizando essas atividades em seus períodos extracurriculares.
Nosso objetivo é aumentar o número de profissionais aptos a lidar com
questões sexuais de maneira tanto natural quanto científica, através da
troca de experiências e discussões ao longo do curso. É preciso que a
abordagem de questões sexuais se consolide como parte integrante da
promoção de saúde, e não seja apenas um complemento. Apenas dessa
forma, o indivíduo terá suas questões de saúde abrangidas de maneira
completa e satisfatória.
SAIBA MAIS
Links úteis:
- Gender explained using continuums: http://bit.iy/genderbread
- Nossa página no Facebook:
https://www.facebook.com/lisex.pucrs/
- Sociedade Brasileira em Estudos em Sexualidade Humana:
http://www.sbrash.org.br/
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PROBLEMATIZAÇÕES E CONCLUSÕES
Filipe Rodrigues do Nascimento
O aumento do número de Ligas Acadêmicas (LAs) trouxe
muitos benefícios aos estudantes e à comunidade externa; porém,
surgiram diversas críticas e questionamentos referentes às ações das
LAs. Será que as ligas cumprem com o propósito para o qual foram
criadas? Os objetivos da primeira LA ainda devem ser os mesmos das
LAs atuais? Como as LAs devem comportar-se frente ao tripé
universitário e às novas Diretrizes Curriculares Nacionais? Quais são as
consequências de uma LA inadequada? Esses são apenas alguns dos
questionamentos que esse capítulo pretende discutir.
POR QUE OS ESTUDANTES FORMAM/PARTICIPAM DE
LIGAS ACADÊMICAS?
Existem diversos fatores que motivam os estudantes a formar
e/ou a participar de uma LA. É possível dividir os fatores motivadores
em primários e secundários. O fator primário é o interesse do
acadêmico pelo tema. Os estudantes devem estar interessados em
aprofundar mais o tema em questão e aplicá-lo na prática e, além disso,
precisam gostar do que estudam e com quem estudam, pois será
necessário dedicar tempo e disponibilidade para organizar e participar
de seminários, congressos, aulas, feiras acadêmicas, minicursos,
frequentar ambulatórios, etc.
Dentre os fatores secundários, alguns autores citam:
aproximação da prática clínica; tentativa de complementação de
conteúdo no currículo universitário; integração com colegas e
identificação com um grupo; melhorar o currículo pessoal; ser agente
de transformação social e promoção de saúde junto à comunidade1, 2, 3.
Pode-se acrescentar como fatores secundários: a publicação de
trabalhos como estudos com relatos de casos, relatos de experiências e
estudos clínicos; a participação em congressos, conferências e
seminários; a possibilidade de conhecer médicos, pesquisadores e
professores de referência local, nacional e até internacional no assunto
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estudado, e também a complementação de horas e créditos necessários
para a graduação.
AS LIGAS
EXTENSÃO?

ACADÊMICAS

DEVEM

ATUAR

COMO

A primeira LA conhecida foi criada com o objetivo de utilizar o
conhecimento adquirido na faculdade para atender a população externa.
Pode-se afirmar, então, que foi criada voltada para a extensão
universitária. Entretanto, não é assim que ocorre atualmente, pois, na
prática, a maioria das LAs desenvolve atividades teóricas voltadas
apenas para estudantes, mais especificamente estudantes de medicina.
Algumas ligas até tentam desenvolver atividades de extensão, porém
poucas conseguem colocar o projeto em prática¹.
Esse cenário promove uma reflexão: será que as LAs estão
desenvolvendo corretamente suas atividades? As LAs deveriam ser
voltadas exclusivamente para a extensão universitária, como a Liga de
Combate à Sífilis em 1920? As LAs devem atuar como extensão, mas
não devem ser voltadas exclusivamente para esse fim.
Para entender melhor, basta compreender o conceito de
“Extensão Universitária” proposto pelo Fórum de Pró-Reitores de
Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras
(FORPROEX): “A Extensão Universitária, sob o princípio
constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico
e político, que promove a interação transformadora entre Universidade
e outros setores da sociedade”4.

AS LIGAS ACADÊMICAS PRECISAM SEGUIR O TRIPÉ
UNIVERSITÁRIO?
Alguns autores notam a participação das LAs de acordo com o
tripé universitário de ensino, pesquisa e extensão1,3; porém, muitas não
exercem esse tripé5 e suas atividades são voltadas para o ensino apenas
da comunidade interna2,6. Os capítulos desse livro exemplificam esse
fato.
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O desenvolvimento do ensino pelas LAs não é considerado
errado, mas se pode afirmar que é inapropriado quando o ensino é a
atividade exclusiva da liga, e se torna mais inadequado quando esse
ensino ocorre por meio de aulas teóricas, nas quais o aluno fica sentado
por horas observando um professor passar diversos slides sobre o tema,
sem a participação ativa dos alunos.
Apesar de alguns autores afirmarem que as LAs seguem o tripé
universitário6, as atividades de pesquisa e extensão por diversas vezes
não são desenvolvidas², e isso se dá pela falta de recursos, falta de
estrutura da faculdade, indisponibilidade dos discentes para realização
das atividades e dos docentes para supervisão5.
A pesquisa é desenvolvida por algumas LAs e existem outras
que são formadas exclusivamente para a publicação de trabalhos,
pesquisas e discussões de artigos. Mais uma vez, o problema principal
está no “exclusivamente”. As LAs podem e devem desenvolver
pesquisa, mas, tanto a pesquisa quanto o ensino, devem ser voltados
para atender a população externa, ou seja, para o desenvolvimento de
atividades de extensão.
O artigo 207 da Constituição Federal de 1988 diz que “As
universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e
de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”7. É necessário
que as LAs sigam esse tripé universitário e assim contribuam para sua
própria formação e para a mudança da realidade social do país².

QUAL A RELAÇÃO ENTRE AS LIGAS ACADÊMICAS E AS
DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS?
As LAs que seguem o tripé universitário devem ser apoiadas e
incentivadas pelas Instituições de Ensino Superior (IES), pois são uma
metodologia de aprendizagem proposta pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN) do Curso de Graduação em Medicina8.
Segundo o artigo 7º, o graduando deve “comprometer-se com
seu processo de formação, envolvendo-se em ensino, pesquisa e
extensão”, e o artigo 29 acrescenta que “o curso de graduação em
medicina deve ser estruturado para utilização dessa metodologia pelo
aluno”. O artigo 25 mostra que “o projeto pedagógico do Curso de
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Graduação em Medicina deverá ser construído coletivamente,
contemplando atividades complementares, e a IES deverá criar
mecanismos de aproveitamento de conhecimentos”. O artigo 26
enfatiza que “o Curso de Graduação em Medicina terá projeto
pedagógico centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado
no professor como facilitador e mediador do processo, com vistas à
formação integral e adequada do estudante”.
Entende-se, então, que os estudantes devem se envolver em uma
liga acadêmica, se essa atividade complementar seguir o tripé
universitário, e a faculdade estiver estruturada para receber essas LAs,
bem como prover mecanismos para colocar em prática os
conhecimentos adquiridos. Percebe-se também que o acadêmico tem
participação ativa e o professor é um facilitador, apoiador e mediador
do processo de aprendizagem, assim como acontece em um modelo de
LA ideal.

É NECESSÁRIO UM ÓRGÃO REGULADOR DE LIGAS
ACADÊMICAS?
A partir dos anos 1990, o número de LA proliferou e, com isso,
surgiram questões como: inadequação ao tripé ensino-pesquisaextensão; aumento pela demanda de reservas de salas e auditórios; LAs
com temas e atividades muito semelhantes na mesma faculdade. Em
resposta a estas problematizações, surgiram órgãos reguladores de
LAs¹, que também organizam e articulam atividades e alguns deles já
foram citados no primeiro capítulo.
Os órgãos reguladores geralmente são submetidos aos Centros
Acadêmicos, como o Conselho das Ligas Acadêmicas (CONLIGAC)
que é vinculado ao Centro Acadêmico Pirajá da Silva9, mas também
existem órgãos independentes, como a Associação Brasileira de Ligas
Acadêmicas de Medicina (ABLAM)3,10.
É necessário um órgão de regulação de LAs nas instituições;
porém, este não pode ser mais um empecilho e/ou mais uma burocracia
para o grupo de acadêmicos interessados em um tema.
Como apresentado no primeiro capítulo, a formação de uma LA
não é uma tarefa fácil, apesar de simples. Exige que diversos alunos
disponibilizem tempo, criatividade e entusiasmo para planejar uma liga.
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Além disso, é necessário convencer um professor de que o projeto de
LA é bom e que será útil investir o tempo dele também. Depois disso,
ainda existem as questões burocráticas da própria universidade.
É importante cuidar para que o órgão regulador não dificulte a
formação de uma liga que pode ser muito relevante para a comunidade
interna e externa. Os membros devem ter experiências com LAs, não
devem ter preconceitos e restrições pessoais relacionados a um tema
específico e, principalmente, devem estar dispostos a orientar e auxiliar
aos interessados.
Na UFRGS, a COMALI não tem como objetivo principal a
regulação na formação de LAs e não é obrigatória a participação das
mesmas nessa comissão. Entretanto, todas as LAs devem preencher o
formulário de ação de extensão para ser aprovado pela comissão e, com
isso, a COMEX se torna o órgão regulador de LAs na UFRGS.

AS LIGAS ACADÊMICAS DEVEM TER UM VÍNCULO COM
OS CENTROS ACADÊMICOS?
Sim, as LAs devem ter um vínculo com os Centros Acadêmicos
(CAs). A participação ativa dos CAs junto às LAs as fortalecem e
proporciona mais representatividade diante de instituições como a
universidade e hospitais universitários.
Não é necessário que todas as LAs voltem a ser uma atividade
dos CAs, o que seria impossível na prática, mas as ligas podem atuar
em conjunto com os CAs, principalmente na resolução de questões
burocráticas e na divulgação de eventos, pois estes são a
representatividade máxima dos acadêmicos na universidade.

COMO DEVE SER A EMISSÃO DOS CERTIFICADOS?
O conteúdo dos certificados não difere muito entre as LAs.
Todos devem conter o nome do participante; a forma como participou
(ouvinte, palestrante, organizador, etc.); o nome da atividade realizada;
a duração; o local e a data. O que mais se difere são as assinaturas dos
responsáveis. Desconhece-se um edital que mencione quais assinaturas
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um certificado precisa conter para ser considerado válido, pois a
validade de um certificado varia de instituição para instituição. As
assinaturas do professor responsável e do presidente da LA são
fundamentais, e pode haver ou não uma terceira assinatura, que seria do
órgão responsável pelas LAs na instituição (Centro Acadêmico,
conselhos, comissões, diretoria da faculdade, etc.).
A ABLAM emite certificados para as LAs cadastradas e que
tenham seu estatuto aprovado11. Na UFRGS, os certificados das ligas
têm uma peculiaridade. Como todas as ligas são consideradas um
projeto de extensão, todos os diretores e ligantes cadastrados recebem
da PROREXT um certificado de extensão, e esse certificado tem um
valor diferente daqueles elaborados pelos diretores das LAs, que podem
comprovar horas e participação, mas não necessariamente comprovam
que é uma ação de extensão da universidade.

COMO É A PARTICIPAÇÃO DOCENTE E DISCENTE?
Não existe uma regra ou manual que define a participação do
discente e do docente em uma LA. Sabe-se que as LAs são formadas
através da iniciativa dos discentes. Os acadêmicos com interesses em
comum se reúnem, formam uma diretoria, criam um nome e convidam
um professor para ser o responsável pela LA. Também são eles que, na
maioria das vezes, organizam as atividades, convidam os palestrantes,
reservam salas e auditórios, divulgam os eventos, etc.
A função dos docentes é orientar e supervisionar os discentes
em relação às atividades e aos trabalhos desenvolvidos2,3,5;
proporcionar atividades em internações, ambulatórios e laboratórios;
convidar palestrantes e responder por questões burocráticas, como
reservas de salas e auditórios, entre outros.
Em alguns casos, a participação docente é inadequada. Existem
ligas em que o professor simplesmente assina o estatuto e outros
documentos; porém, não supervisiona as atividades, não participa das
reuniões, não orienta os acadêmicos e não contribui com o
desenvolvimento dos temas5,12. Apesar dessa ausência dar mais
liberdade de trabalho aos diretores discentes, a dinâmica é incompatível
com o nível de formação do discente e pode levar ao desenvolvimento
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inadequado das atividades, disseminando vícios do ensino entre os
acadêmicos e ideias equivocadas sobre o tema estudado1,2,13.

AS LIGAS TRANSMITEM UM CONTEÚDO EQUIVOCADO?
Uma das críticas às LAs é a possível transmissão de conteúdo
equivocado1,2,12; porém, a maioria das atividades propostas são
ministradas por profissionais convidados qualificados e por acadêmicos
treinados sob supervisão de professores1,3, como exemplificado em
diversos capítulos do livro.
A presença ativa de um professor nas reuniões de planejamento
e nas atividades realizadas diminui, se não exclui, a possibilidade de
transmissão de conteúdo equivocado pelas LAs.

AS LIGAS ACADÊMICAS PREENCHEM UMA LACUNA
CURRICULAR?
O currículo acadêmico é criticado nas mais diversas
universidades. O curso de medicina, por exemplo, possui uma carga
horária elevada e mesmo assim é comum uma deficiência no ensino e
na falta de prática do conhecimento adquirido. Diante desse cenário,
algumas LAs surgem como uma forma de introdução a um tema pouco
discutido e/ou pouco praticado durante a graduação.
Alguns autores afirmam que as LAs não devem preencher uma
lacuna curricular2,3,5,12,14. O fato é que as ligas não são criadas com esse
propósito, pois são formadas para discutir um tema e aplicá-los na
prática. Esse tema pode estar presente na grade curricular do
universitário ou não. As LAs podem estudar mais profundamente um
tema já estudado e assim complementar a graduação; como também
podem estudar um tema não abordado durante a graduação,
preenchendo uma lacuna do currículo.
É importante ressaltar que as faculdades não podem utilizar as
LAs para diminuir ou suprir as deficiências em seu currículo. É
necessário que as instituições façam uma revisão curricular e reparem
as falhas, alterando as matérias estudadas, modificando o método de
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ensino, contratando professores preparados e proporcionando uma
estrutura adequada para o ensino, a pesquisa e a extensão. As LAs e os
CAs devem somar forças e solicitar a adequação curricular da sua
faculdade e também podem servir de exemplo prático nessa adequação.
AS LIGAS ACADÊMICAS FORMAM ESPECIALISTAS?
Existem diversas críticas quanto a uma possível especialização
precoce dentro das LAs1,2,3,5,6,13,14. Entretanto, a visão de que as LAs
formam especialistas é equivocada, uma vez que não são criadas com a
finalidade de formar especialistas e se desconhece alguma que forneça
curso de formação em alguma especialidade.

AS LIGAS ACADÊMICAS SÃO UM TESTE VOCACIONAL
PARA UMA FUTURA ESPECIALIZAÇÃO?
É comum durante a vida universitária, o questionamento sobre
qual especialidade seguir. Na procura por respostas, alguns acadêmicos
participam das atividades das LAs para ter um contato maior com a
especialidade pretendida.
A participação em ligas pode disponibilizar uma compreensão
melhor de uma especialidade; porém, algumas vezes, esse contato pode
estar equivocado: por exemplo, a LA pode ter atividade exclusivamente
ambulatorial, enquanto que a especialidade pode ter função mais na
internação, ou a LA pode estudar apenas um grupo de doenças pouco
prevalente e pouco diagnosticado durante a carreira profissional.
Portanto, apesar das LAs contribuírem para a escolha de uma
futura especialidade10, proporcionando um contato mais próximo com a
mesma, esse contato pode não representar a real função desse
especialista. Com isso, percebe-se que as LAs não podem ser utilizadas
como teste vocacional para uma futura especialização2,14.
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AS LIGAS ACADÊMICAS SÃO APENAS PARA ESTUDANTES
DE MEDICINA?
A primeira LA foi fundada por estudantes de medicina e esta
atividade foi disseminada nas faculdades de medicina com o passar dos
anos. Entretanto, diversos cursos já tiveram LAs com objetivos
semelhantes aos da pioneira, ou seja, a criação de ligas não está restrita
apenas a um curso. Todas as LAs participantes do livro são do curso
Medicina, com exceção da Liga de Enfermagem. Existem relatos de
LAs na Enfermagem, Psicologia, Nutrição e Odontologia¹.
Fica então outra pergunta: as LAs de medicina são exclusivas
para os estudantes do curso? Cada LA possui seus pré-requisitos de
participação e regulam as inscrições de novos ligantes.
Existem LAs em que apenas estudantes de medicina participam,
e algumas acrescentam como pré-requisito estar no início do ciclo
clínico da graduação, pois as atividades desenvolvidas exigem
conhecimento de técnicas semiológicas. Outras LAs não restringem os
ligantes a apenas um curso, mas exigem que sejam da mesma área,
como a Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade (LIASE) que aceita
membros de diversos cursos da área da saúde. Também existem ligas
que não possuem um curso ou área como pré-requisito de participação,
como a Liga de Psiquiatria e Saúde Mental (LIPSAM) que possui como
ligantes alunos que não estudam em cursos da área da saúde.

CONCLUSÃO
Conclui-se que as LAs contribuem em diversos aspectos para a
formação do universitário e podem ser um meio de mudança da
realidade social do país. Para isso, as LAs devem seguir o tripé
universitário de ensino, pesquisa e extensão, utilizando os
conhecimentos adquiridos na faculdade para intervir junto à população
externa. Essas ações devem ser realizadas pelos acadêmicos e sempre
supervisionadas e orientadas por docentes capacitados. É importante
que as ligas cumpram os objetivos para os quais foram formadas e
evitem distorções nos mesmos, como o foco no preenchimento de
lacunas curriculares e especialização precoce. A participação ativa dos
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alunos e do professor, como orientador e facilitador, é norma das
Diretrizes Curriculares Nacionais e deve ser seguida por todas as
universidades brasileiras. Este capítulo objetivou responder às
principais críticas sobre as LAs; porém, ainda existem muitos
questionamentos e críticas que podem ser refletidos e debatidos.
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