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INTRODUÇÃO: Congregação de acadêmicos de Medicina com o
interesse comum pela área cirúrgica. Orientada por um professor
coordenador e conduzida por uma diretoria. Possibilita a participação de
seus membros nas diversas atividades desenvolvidas. OBJETIVOS:
Estimular o aprendizado e a busca por conhecimento em cirurgia; elucidar
os aspectos técnicos dos procedimentos e as condutas frente às variadas
doenças dentro das especialidades em cirurgia; possibilitar o contato do
aluno com o profissional e com situações reais que enfrentarão.
Promover também  o intercâmbio de conhecimento entre os membros da
Liga. MATERIAIS E MÉTODOS: Curso Interno para seus membros:
palestras ministradas por professores e médicos cirurgiões sobre diversos
temas relacionados com Cirurgia. Acompanhamento ambulatorial:
integrantes da liga participam dos ambulatórios sob orientação da
respectiva equipe: Urologia, Cirurgia Vascular, Geral, Cardíaca e
Digestiva. Estágio no Hospital Cristo Redentor: oportunidade para
acompanhar a equipe e entrar em bloco cirúrgico, presenciar situações
reais e desafiadoras de um hospital de trauma. Cursos e palestras  para a
comunidade acadêmica. RESULTADOS: Em 2009, o acompanhamento
nos ambulatórios foi motivo de elogio à Liga pelo corpo docente e por
nossos membros. Houve alta adesão e interesse demonstrado pelos
participantes. Continua sendo realizado. Além disso, neste ano, o ciclo de
palestras está ocorrendo de forma exitosa, - baseado em casos com
descrição detalhada de técnicas por fotos e vídeos - com considerável
presença dos membros da Liga. Após o sucesso do ''Simpósio de
Transplantes'' em 2009, lotando o Auditório José Baldi, no dia 31 de maio
de 2010, será realizado o segundo grande evento para a comunidade
acadêmica: ''Atualização em Cirurgia Bariátrica''. CONCLUSÃO: A Liga
de Cirurgia da FAMED-UFRGS, com seu primeiro ano de fundação, vem
se mostrando empenhada em reunir acadêmicos e não mede esforços
para manter seus integrantes interessados em estudar, em buscar o
conhecimento em Cirurgia.


