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Muitos dos graduandos em Medicina compartilham de um interesse em
Cirurgia. Com a reforma curricular, essa grande área da Medicina perdeu
importante carga horária como disciplina dentro da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul. Assim, os alunos terminam sua graduação com
uma lacuna de conhecimento nesse tópico, prejudicando principalmente
os  interessados nele. As ligas acadêmicas, já bem consolidadas no
Brasil e no mundo, têm um papel relevante na formação profissional dos
estudantes, atuando em atividades de ensino, pesquisa e principalmente
de extensão. Nesse contexto, a Liga de Cirurgia pretende diminuir a
lacuna entre o graduando em Medicina e a Cirurgia, complementando a
graduação com ações extensionistas que, além de suprirem o aluno com
o conhecimento necessário, levam esse conhecimento à comunidade.
Este projeto tem com objet ivo geral desenvolver e aprimorar o
conhecimento de graduandos em Medicina na área cirúrgica, bem como
levá-lo à comunidade de forma apropriada. Entre os objetivos específicos
estão levar à comunidade informações pertinentes em relação à cirurgia;
aproximar acadêmicos interessados em atendimento a comunidade em
ambulatórios; aproximar acadêmicos interessados em estágios na área;
auxiliar no desenvolvimento de habilidades cirúrgicas em laboratório;
promover pesquisa em cirurgia, principalmente em educação cirúrgica;
proporcionar conhecimento teórico adicional nas diversas áreas em
cirurgia; realizar intercâmbio de conhecimentos, membros discentes e
docentes de ligas de cirurgia brasileiras e estrangeiras. Para isso, a liga
atuará na comunidade levando informações adequadas, baseadas na
literatura médica corrente, aos cuidadores de idosos e crianças ao visitar
asi los e creches para ministrar  palestras de forma exposi t iva
teórico-prática, abordando o manejo das condições potencialmente
cirúrgicas mais freqüentes nessas faixas etárias, como ferimentos
corto-contusos, escoriações nas crianças e úlceras de pressão, escaras
em idosos. Essas palestras devem enfocar o manejo inicial, dando
especial atenção à higienização e antissepsia para evitar complicações,
como a infecção do ferimento. O projeto também in clui o atendimento da
comunidade pelos alunos através de acompanhamento ambulatorial em
diversas especialidades cirúrgicas, o que incluirá, além da abordagem
assistencial, a coleta de dados epidemiológicos e informações clínicas
que possibi l i tem a produção científ ica. Além do atendimento a
comunidade,  a Liga de Cirurgia da UFRGS mantem contato com os



principais Serviços de Cirurgia do estado, oferecendo aos alunos
interessados informações atualizadas sobre vagas e pré-requisistos de
estágios, já que muitos deparam-se com dificuldades para encontrar-las.
A Liga proporciona também diversas atividades que auxiliam na obtenção
de conhecimento teórico-prático na forma de cursos, discussão de casos,
atividade científicas, visitas a laboratórios, de modo que os alunos
possam desenvolver habilidades cirúrgicas e conhecimento adicional ao
oferecido pelo currículo.  A Liga de Cirurgia considera que assistir a
comunidade, complementar a formação do estudante de medicina e
produzir conhecimento são ações muito importantes; entretanto, mais
importante do que elas em si, é compartilhar essas informações para que
a comunidade possa de beneficiar dela, encurtando a distpara que a Liga
seja um multiplicador dessas atividades, encurtando, cada vez mais, a
distância entre a Academia e a Comunidade. Para tanto, o intercâmbio
desses conhecimento, de alunos e de professores entre instituições é
fundamental.


