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Justificativa: A Liga de Oncologia Pediátrica e Adulta da UFRGS tem como alvo             
disponibilizar conteúdos teóricos de oncologia geral e pediátrica a fim de aperfeiçoar            
os conhecimentos sobre a fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e atualizações das          
neoplasias mais prevalentes. Formada por acadêmicos da área da saúde, tem como            
foco atuar como ferramenta para enriquecer a formação acadêmica e propagar           
conhecimento. Na atual pandemia da COVID-19, as atividades estão sendo          
adaptadas para ocorrerem no ambiente virtual para se adequar a necessidade de            
isolamento social. Objetivos: A Liga propõe-se a complementar o conhecimento          
teórico e prático adquirido durante a graduação e permitir que alunos possam            
aprimorar seus entendimentos e trocar experiências com profissionais da área          
acerca das doenças mais prevalentes e importantes, mesmo que de maneira           
remota. Sendo assim, a Liga torna-se útil no sentido de complementar a formação             
acadêmica e proporcionar um contato maior dos alunos com especialidade.          
Metodologia: Aulas voltadas aos acadêmicos ministradas por professores da          
UFRGS, médicos contratados do HCPA e profissionais convidados. As atividades          
estão previstas para serem retomadas com ligantes em setembro de 2020           
quinzenalmente, online, sincronamente, através da plataforma google meet. Os         
assuntos escolhidos para serem ministrados são: hallmarks of cancer, cânceres do           
trato gastrointestinal, neoplasias pulmonares, câncer de mama, câncer de próstata,          
cânceres da infância e neoplasias de pele. A liga também participa da organização             
do ICOOCC (I Congresso Online Oncológico Clínico e Cirúrgico). Resultados: A           
LOPA tem servido bem ao seu propósito de transmitir conhecimentos em oncologia            
para os acadêmicos. O intuito de inserir os alunos nestas atividades é torná-los             
aptos para informar a população sobre prevenção, rastreio e diagnóstico. Além dos            
encontros teóricos, a Liga promove o incentivo a práticas de atividades voltadas à             
comunidade, como campanhas para prevenção de doenças oncológicas em grandes          
campanhas nacionais como o “Abril Branco”. 
 

 
 
 
 
 


