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INTRODUÇÃO: A formação teórica do médico requer aprendizagem e
compreensão de uma vasta gama de informações. A carga horária da
graduação, ainda que extensa, não aborda todo o conteúdo científico,
técnico e cultural desejado. Nesse sentido, projetos de extensão como as
Ligas Acadêmicas (LAs) aparecem como uma importante alternativa para
complementação, ampliação e divulgação dos conteúdos abordados
durante a formação médica. A Liga de Oftalmologia de Porto Alegre
(LOFT-PoA), criada em 2009 em parceria com o Sindicato Médico do Rio
Grande do Sul (SIMERS), vem ao encontro dessa proposta de criar
alternativas na formação do Médico. DESENVOLVIMENTO: Para o ano
de 2010 os membros diretores (presidente, vice-presidente, secretários
(2), sendo um integrante de cada universidade com curso de Medicina da
grande Porto Alegre - PUC-RS, UFRGS, UFCSPA e ULBRA) elaboraram
um calendário no qual atividades mensais - as quais incluiam aulas sobre
temas referentes à Oftalmologia, discussão de casos, discusão de artigos
e relatos de casos - foram propostas para os membros efetivos (30
acadêmicos selecionados mediante processo específico no início do ano,
os quais têm vínculo direto com a LOFT). Ademais, foram propostas 2
atividades abertas ao grande público (acadêmicos de Medicina em geral,
Médicos e demais interessados), sendo que uma foi realizada no mês de
Maio de 2010 e estando a segunda agendada para o mês de Outubro de
2010. Nos quatro encontros com os membros efetivos ocorridos no
primeiro semestre letivo de 2010, houve uma média de 20 acadêmicos
por encontro, estando mais 7 encontros marcados para o segundo
semestre letivo de 2010. Já no tocante ao evento ocorrido, esse foi
desenvolvido em parceria com o SIMERS, contando com a presença de
92 pessoas, das quais mais de 90% avaliou o evento como bom ou ótimo.
Este evento abordou temas importantes ao clínico geral, indo ao encontro
da proposta do curso de Medicina de formação de um profissional
generalista. CONCLUSÃO: Os bons resultados obtidos nas atividades
desenvolvidas até o momento indicam que a LOFT vem produzindo
efeitos em vias de uma maior divulgação do saber médico. A participação
dos membros efetivos vem sendo estimulada para que, em conjunto com
os membros diretores possam melhorar as ações em atividade, bem
como desenvolver novas iniciativas dentro da divulgação do saber
médico. Espera-se que o atual êxito sirva de motivador para a



continuidade e aprimoramento dessa atividade de extensão.


