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Introdução: 

A Liga de Pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (LiPed UFRGS) é uma entidade 

civil sem fins lucrativos, criada e mantida por acadêmicos de medicina e médicos pediatras da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

A primeira liga de pediatria oficializada da Universidade surgiu a partir da idealização e dos 

esforços dos acadêmicos Juliana M Sebben, Laura B Porcello, Marcus Vinicius D Pavinato, Patrícia 

Ebone, Rosa Lúcia M Alves, Thamyres Zanirati e Tiago S Tonelli, sob coordenação do Prof. Danilo 

Blank, chefe do Departamento da Pediatria da UFRGS, e colaboração da Profª Elsa R J Giugliani e 

do Prof. Roberto M S Issler, sendo registrada na PROREXT em 01/07/2014. 

Objetivos: 

A LiPed UFRGS tem por objetivos congregar acadêmicos de cursos da área da saúde, médicos 

residentes, profissionais da área da saúde e interessados no aprendizado e no desenvolvimento 

técnico-científico da área de pediatria, contribuindo para a formação profissional dos seus membros, 

além de estimular acadêmicos a produzir e desenvolver o conhecimento nessa área por meio de 

pesquisas científicas. Além disso, objetivamos ainda desenvolver e colaborar com campanhas de 

promoção da saúde da criança e do adolescente. 

Metodologia: 

Reuniões de discussão clínica: uma das atividades de ensino da Liga consiste em reuniões mensais, 

pois sabe-se que, ao longo dos anos, o perfil do paciente pediátrico e as causas de morbimortalidade 

da criança e do adolescente modificaram-se devido ao avanço da medicina e ao novo estilo de vida 

e ambiente familiar. Portanto, as reuniões têm por finalidade proporcionar discussões acerca dessa 

nova realidade, preparando o profissional para o mercado de trabalho ou atualizando o profissional 

já formado, permitindo melhor qualidade assistencial à população. A Liga foi inaugurada através de 

uma atividade, no dia 21/08/2014, sob o título "A vida do pediatra: 3 realidades", evento no qual os 

palestrantes Dr. José Paulo Ferreira, Dra. Luciana Sfoggia e Dr. Evandro Mulinari proporcionaram 

aos acadêmicos uma reflexão acerca da realidade do pediatra que exerce a profissão em consultório 

particular, bem como dos que se dedicam a plantões na neonatologia e ao pronto-atendimento. No 

evento também foi realizada a apresentação dos fundadores da Liga e do cronograma de atividades 

para o próximo ano, além da abertura das inscrições para ligantes. 



Jornadas: as jornadas que serão promovidas pela LiPed UFRGS têm por objetivo reunir acadêmicos 

da área de saúde, promovendo ensino de forma aberta, integrada e aprofundada entre diferentes 

cursos e áreas de atuação. A LiPed UFRGS também atua em intercâmbio com outras ligas de 

pediatria, em eventos como a II Jornada Gaúcha das Ligas de Pediatria que foi realizada em 

06/09/2014, com o tema "A importância dos primeiros 1000 dias", evento que reuniu diversos 

palestrantes em apresentações e mesas redondas. 

Pesquisas: membros diretores e membros titulares membros vinculados à Liga por pelo menos 1 

ano com 75% de presença ao longo desse tempo poderão participar e criar projetos de pesquisa, 

com possibilidade de publicações, incentivando a produção de conhecimento pela nossa 

Universidade. 

Atividades voltadas à comunidade: têm por objetivo aproximar os acadêmicos da atenção primária, 

permitindo uma reflexão acerca das necessidades da população e atuando de forma ativa na 

conscientização sobre medidas de proteção e promoção da saúde da criança e do adolescente, 

contribuindo para a qualidade de vida da população a longo prazo. O primeiro projeto voltado à 

comunidade em que a Liga estará envolvida é um projeto de continuação da II Jornada Gaúcha das 

Ligas de pediatria, que será realizado em 28/09/2014, no Parque Farroupilha. 

Processos avaliativos: 

A criação da LiPed UFRGS teve boa repercussão entre os acadêmicos, demonstrada pela grande 

procura pelo primeiro evento e número de inscrições para se tornar membro efetivo. 

Para realizar uma avaliação mais objetiva, será observado o impacto da Liga ente os acadêmicos de 

três formas: índice de comparecimento dos ligantes em atividades, comparação entre o número de 

ligantes inscritos anualmente e avaliação por meio de questionário ao final de cada ano de 

atividades. 

Considerações finais: 

A criação da liga teve boa repercussão entre os professores do departamento de Pediatria da 

Universidade, que, além de apoiar a iniciativa, a partir da demonstração de disposição para 

ministrar palestras, convidaram os membros diretores para participar do 4º Seminário de Excelência 

Acadêmica do Departamento de Pediatria, realizado em 13/09/2014, o que demonstra a visão do 

Departamento da importância da Liga na formação dos acadêmicos. É importante ressaltar também 

que a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul (SPRS) também apoia nossa iniciativa: além da 

criação da Liga ter sido noticiada no site da SPRS, a Dra. Patrícia Lago, presidente da SPRS, esteve 

presente também no evento inaugural da Liga. 


