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Resumo: A Liga de Cirurgia UFRGS (LiCir) é uma atividade de extensão            

composta por um grupo de alunos cujo interesse pela área de cirurgia é elevado e,               
portanto, deseja ampliar os conhecimentos para além do visto em sala de aula.             
Assim, no ano de 2019, através de diversas atividades, conseguimos proporcionar           
uma gama de oportunidades que promoveram, aos alunos de interesse, uma forma            
de aprendizado contínua e ampla da especialidade cirúrgica. Nosso objetivo como           
Liga Acadêmica é incentivar o conhecimento cirúrgico, bem como a vivência na            
área, através de ações como atividades práticas e aulas teóricas que abordam            
desde temas técnicos até cotidiano e vida do cirurgião. Em 2019, foram realizadas             
14 aulas teóricas para os membros, além da participação optativa no curso teórico             
promovido semanalmente para os residentes de Cirurgia Geral do HCPA. Com           
relação a participação de eventos, apresentamos trabalhos nos eventos XXXIII          
Congresso Brasileiro de Cirurgia e o XIII Sul-Gastro (Simpósio Sul-americano do           
Aparelho Digestivo) e auxiliamos a organização da II Jornada das Ligas de Cirurgia             
do RS e do Encontro de Ex-residentes de Cirurgia Geral do HCPA. Além disso,              
participamos do curso de endosuturas formulado para os residentes e como           
manequins em treinamento de acesso venoso central. Ainda, promovemos o contato           
prático com a rotina ambulatorial cirúrgica através do Ambulatório de Primeiras           
Consultas Cirurgias (PRIMER), que conta com a orientação de três preceptores           
contratados da Cirurgia Geral do HCPA, este ambulatório foi criado como um projeto             
da LiCir que visa não só o crescimento acadêmico dos alunos, mas também o              
retorno dos serviços à sociedade. Assim, conseguimos em 2019 engajar os alunos            
atividades que permitem a ampliação do conhecimento teórico-técnico e também o           
desenvolvimento de Soft Skills que, apesar de não fazerem partes da formação            
médica formal, são de suma importância. 
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