
36ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
338 

 
Clin Biomed Res 2016; 36 (Supl.) 

   

 

m
P 1401 
Contribuições da liga de nutrologia para a formação acadêmica dos alunos de medicina da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
Janine Alessi; Barbara Zanetti Patricio de Macedo; Letícia Maria Tedesco; Antônio Felippe Benini; Clarissa Borges; Bruno Siliprandi 
Pinto; Gabriel Araujo; Elza Daniel de Mello - UFRGS 
 
INTRODUÇÃO: Nos últimos anos se observou um aumento significativo do número de ligas acadêmicas na faculdade de medicina. 
Essa proliferação de ligas como atividades extracurriculares demonstra a procura dos estudantes por complementação dos 
conteúdos curriculares e a aquisição de maior conhecimento prático em áreas negligenciadas pela grade curricular. Na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a disciplina de nutrologia não faz parte do currículo obrigatório da faculdade de medicina, o 
que acarreta em estudantes não habilitados a prevenir, diagnosticar e tratar distúrbios nutricionais. Considerando a prevalência 
crescente de doenças relacionadas à nutrologia que impactam nas mais diversas áreas clínicas e cirúrgicas e buscando a 
complementação da formação médica na UFRGS, fundou-se a Liga de Nutrologia em dezembro de 2009, primeira liga acadêmica da 
especialidade no Estado. OBJETIVO: Avaliar o papel da Liga como recurso complementar para a formação acadêmica na área da 
Nutrologia por meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão. MÉTODOS: A liga promove diversas atividades, como palestras, 
jornadas, participações em congressos, discussão de artigos, realizações de pesquisas e publicação de livros, visando incentivar a 
busca e a troca de conhecimentos relacionados à especialidade de Nutrologia. Atualmente a liga realiza aulas mensais ministradas 
por profissionais reconhecidos da área, as quais são abertas a qualquer pessoa da comunidade acadêmica. Os encontros duram, em 
média, 90 minutos e não apresentam fins lucrativos. São fornecidos certificados ao final de cada evento aos participantes. 
RESULTADOS E CONCLUSÃO: O número de participantes da Liga de Nutrologia tem aumentado significativamente desde a sua 
formação, o que reflete o interesse dos alunos nas atividades propostas. O incentivo à participação em congressos na área é uma 
das funções da liga. Em 2014 foi lançado o primeiro livro da Liga, escrito pelos ligantes e revisado pela Profª Elza de Mello. A obra foi 
bem recebida pela comunidade acadêmica, tendo sido divulgada e comercializada no XIX Congresso Brasileiro de Nutrologia. Com 
isso, podemos concluir que a Liga vem, cada vez mais, adquirindo um papel de relevância acadêmica e social e articulando 
satisfatoriamente as propostas de ensino, pesquisa e extensão. Acredita-se ter suprido a deficiência curricular sobre a área, 
conseguindo instruir os alunos de uma forma ampla e generalista. Unitermos: Nutrologia; Liga 
 
 




