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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(   )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(  x  )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

LIGA ACADÊMICA DE CLÍNICA E CIRURGIA CARDÍACA-LACCOR: CINCO 

ANOS DE EXPERIÊNCIA. 

 

Aurélio Vicente Stangue de Lara (acadêmico, UEPG, aureliovicenteslara@gmail.com)1 

Leandra Schneider (acadêmica, UEPG, leandraschneider2011@hotmail.com)2 

Mário Augusto Cray da Costa (coordenador, UEPG, departamento de Medicina, drmari

oaugusto@uol.com.br)3 

 

Resumo: A Liga Acadêmica de Clínica e Cirurgia Cardíaca (LACCOR) é um projeto de extensão desenvolvido 

por alunos e professores de medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), com início em 2015. A 

liga debate e intervém em problemas pertinentes para o cotidiano do brasileiro, tais como as doenças 

cardiovasculares e seus fatores de risco. Desde sua fundação, visa atender ao tripé universitário de Ensino-

Extensão-Pesquisa, e para isso realiza diferentes atividades com a comunidade acadêmica, tais como reuniões 

científicas quinzenais e estágios nos serviços de saúde, não deixando de lado a sua função social de conscientizar 

a população acerca das morbidades cardiovasculares mais prevalentes. 

Palavras-chave: Liga acadêmica; Cardiologia, Cirurgia; Doenças cardiovasculares 

 

                                                 
1 Acadêmico participante; UEPG; Medicina e aureliovicenteslara@gmai.com. 

2 Acadêmica participante; UEPG; Medicina e leandrascheneider2011@hotmail.com. 

3 Coordenador LACCOR, UEPG, Drº Profº do departamento de Medicina, drmarioaugusto@uol.com.br. 
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LIGA ACADÊMICA DE CLÍNICA E CIRURGIA CARDÍACA 

 

PÚBLICO-ALVO  

Acadêmicos do curso de graduação de Medicina, de qualquer ano letivo, da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa -UEPG. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Município de Ponta Grossa – 3ª Regional de Saúde. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa - Campus Uvaranas, Av. General Carlos 

Cavalcanti, n 4748 - Uvaranas, Ponta Grossa 

Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, Alameda Nabuco de Araújo, n 

601 - Uvaranas, Ponta Grossa 

Clínica Cray da Costa, Rua Luiz Gama, n 13 - Oficinas, Ponta Grossa  

Clínica Angiocardio, Rua Padre Ildenfonso, n 475, sala 33 e 34 – Centro, Ponta 

Grossa 

JUSTIFICATIVA 

A liga permite tanto a consolidação de temas relacionados à cardiologia aprendidos 

pelo acadêmico durante o curso, como também sua ampliação e discussão no âmbito da 

prática médica. Proporcionando, através de diferentes atividades relacionadas aos temas de 

interesse de estudo da liga (principalmente aqueles de maior relevância epidemiológica na 

população) a inserção dos acadêmicos na comunidade.  À medida que estabelece a relação 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

3 

acadêmico-comunidade, o projeto propicia ao estudante aprender sobre o contexto local de 

saúde e, também, fortalece os vínculos entre ambos, assim, pode-se adquirir importantes 

conhecimentos que contribuem para uma boa relação médico-paciente (COSTA; AZEVEDO, 

2010; ABLAM, 2010), corroborando com uma transformação da relação entre universidade e 

sociedade (HAMAMOTO, 2011). Para tanto, nesses cinco anos de atuação a liga desenvolveu 

atividades educativas junto a população, como a distribuição de panfletos e aferição de 

pressão em locais públicos, e também aulas extracurriculares para os acadêmicos do curso de 

Medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

 

OBJETIVOS 

A liga se propõe a melhorar o embasamento teórico do estudante de medicina, 

através de reuniões científicas, como também por meio de atividades práticas orientadas por 

especialistas em ambulatório, centro cirúrgico e enfermaria. Essas atividades contribuirão 

com o amadurecimento acadêmico e ampliarão a transferência de conhecimentos entre 

docente e discente. A população se beneficiará disso, já que a liga objetiva assistir o paciente 

e desenvolver programas, pesquisas e campanhas que colaborem para o processo cura-doença 

do mesmo. 

METODOLOGIA 

A liga segue o princípio pedagógico de uma liga acadêmica, a qual se baseia em um 

tripé composto por Ensino, Pesquisa e Extensão.  

As reuniões científicas acontecem quinzenalmente, coordenadas pelos professores 

de cardiologia nas dependências do HURCG. A cada reunião é trazido um novo tema, de 

grande relevância na prática médica, apresentado por especialista da área. Ao final da 

apresentação, os acadêmicos e o professor coordenador intervêm com comentários a fim de 

complementar os conhecimentos gerados. Os discentes acompanham também, em duplas e 

semanalmente, os serviços de: ambulatório da cardiologia (Hospital Santa Casa da 

Misericórdia de Ponta Grossa - HSC), ambulatório de eletrocardiograma (HSC), serviço de 

ecocardiograma (HURCG) e o serviço de cintilografia (HSC). 
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A liga desenvolve concomitantemente atividades de cunho educativo frente a 

população, como conscientização das doenças cardiovasculares mais comuns, por meio da 

página social do facebook e campanhas de panfletagem.  

 

RESULTADOS 

A liga objetiva a complementação do ensino da cardiologia no curso de medicina da 

UEPG, garantindo uma oportunidade para os alunos se aprofundarem no que tange as doenças 

cardiovasculares, o que gera melhores profissionais para atender as demandas da sociedade; 

além disso, a liga é proativa na confecção de materiais referentes aos temas cardiológicos para 

auxiliar no entendimento dos pacientes sobre suas patologias, uma vez que o entendimento da 

doença melhora a relação agente de saúde e paciente e ainda aumenta a taxa de adesão ao 

tratamento. 

 

. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A fim de atender ao tripé de conceitos norteadores de uma liga acadêmica: Ensino-

Pesquisa-Extensão, a LACCOR trabalha com temas relevantes da cardiologia que atingem a 

comunidade como um todo. Dessa forma, será mais enriquecedora a formação dos 

acadêmicos de medicina, devida a ênfase dada na prevenção e tratamento das principais 

comorbidades cardiovasculares, beneficiando diretamente a população local, que terá 

profissionais médicos mais capacitados para garantir assistência ao paciente cardíaco. A 

iniciativa é de grande valia para a comunidade.  

 

APOIO 

Clínica Cray da Costa. 
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