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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 
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TRANSMISSÍVEIS.  
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Resumo: As ligas acadêmicas surgiram na década de 20 com objetivo de criticar o modelo de ensino vigente no 

Brasil. A Liga de Raciocínio Clínico e Diagnóstico Diferencial (LARCDD), assim como outras ligas, está 

apoiada no tripé ensino, pesquisa e extensão, buscando por meio de sua metodologia ativa inserir o acadêmico 

(a) no serviço. Através das discussões sobre doenças corriqueiras, surgiu a necessidade de intervir na 

comunidade para informar e discutir sobre a prevenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis. O objetivo do 

presente estudo foi promover o interesse de pacientes que frequentavam algumas Unidades de Saúde de Ponta 

Grossa, em prevenir doenças conhecidas como o Diabetes, Hipertensão Arterial Sistêmica e Dislipidemia 

(DCNT). A estratégia utilizada foi de ministrar palestras e tirar dúvidas enquanto os pacientes aguardavam para 

serem atendidos. O resultado observado foi o aumento no interesse por tais doenças, tanto em alunos quanto nos 

pacientes, demonstrando um maior engajamento nos assuntos tratados. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Liga Acadêmica de Raciocínio Clínico e Diagnóstico Diferencial (LARCDD). 

PROJETOS VINCULADOS 

Livro de semiologia da liga. O livro está finalizado, apenas aguardando a aprovação 

da editora para sua publicação oficial. 

PÚBLICO-ALVO  

A comunidade que utiliza as Unidades Básicas de Saúde, bem como os pacientes 

atendidos no ambulatório de cardiologia do Hospital Universitário Regional dos Campos 

Gerais e os alunos a partir do segundo ano de medicina da UEPG. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

São os doze municípios de abrangência da 3ª regional de saúde de Ponta Grossa, 

compreendidos por: Arapoti, Carambeí, Castro, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, Palmeira, Piraí do 

Sul, Ponta Grossa, Porto Amazonas, São João do Triunfo e Sengés.  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais (HURCG) e Unidades Básicas 

de Saúde (UBS) da cidade de Ponta Grossa, Paraná.  

JUSTIFICATIVA 

A liga de combate à sífilis da Universidade de São Paulo, foi criada na década de 20 

e é considerada o marco inicial das ligas, já tendo forte apelo social. Porém, na ditadura 

militar é que as ligas tiveram grande ascensão, onde buscava-se criticar o método de ensino, 

período esse de grande tensão social e política, mas já com a criação de organizações que não 

estavam satisfeitas e que enfrentavam o modelo da época. Mais tarde, tiveram uma nova 

expansão que coincidia com períodos de reformas curriculares (MOREIRA, 2012). 
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No contexto atual as ligas acadêmicas estão inseridas no tripé ensino, pesquisa e 

extensão, porém ainda almejam sanar carências curriculares, institucionais e políticas 

(MAFRA, 2012. XAVIER et al, 2018). 

Com forte caráter coletivo e social, as ligas acadêmicas nascem de organizações 

estudantis, dirigidas por e destinadas para diferentes anos de graduação, supervisionadas por 

profissionais da área, com o objetivo de aprimorar conhecimentos pela prática no serviço 

(SANTANA, 2012. TORRES, 2008). 

A integração do ensino e serviço que as ligas proporcionam possibilita uma 

aproximação precoce com a prática médica, trazendo motivação para essas organizações 

discentes. Portanto, as ligas são ambientes que possibilitam que o aluno seja agente promotor 

de saúde, objeto de transformação social, reconhecendo os pacientes como protagonistas do 

processo saúde-doença, o qual envolve aspectos psicossociais, culturais, políticos, ambientais 

e não só biológicos (SANTANA, 2012. TORRES, 2008).  

Diante desse panorama, a LARCDD vem buscando desenvolver o senso crítico e 

raciocínio cientifico, com o olhar voltado para um atendimento integral e de qualidade, 

respeitando os pilares do Sistema Único de Saúde (SUS). Para possibilitar que tais coisas 

acontecessem, a LARCDD além de suas outras atividades inseriu alunos em atividades de 

prevenção.  

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) afetam principalmente as 

pessoas de menor renda e escolaridade, por serem mais expostas aos multifatores dessas 

doenças e pelo menor acesso à informação e aos serviços de saúde. Há um grande impacto 

financeiro para os sistemas de saúde, além disso, as doenças crônicas produzem custos 

indiretos, em função da redução de produtividade, sem esquecer dos prejuízos da diminuição 

da qualidade de vida em pacientes afetados por essas doenças (WHO, 2018) 

OBJETIVOS 

O objetivo desse trabalho foi atuar em diferentes frentes para promover a ambição 

de prevenção das DCNT mais comuns (Diabetes, Hipertensão Arterial Sistêmica e 

Dislipidemia) que aparecem em pacientes que frequentam as UBS.  
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METODOLOGIA 

Através de encontros que acontecem quinzenalmente, os discentes do curso de 

medicina a partir do segundo ano, discutem casos relevantes a prática médica, sob orientação 

de profissionais qualificados da área. A partir disso, surgiu a necessidade de se trabalhar a 

prevenção de doenças, já que alguns assuntos eram corriqueiros e de fácil manejo, mesmo 

para leigos da saúde.  

Assim, em combinado com algumas UBS, os discentes que tinham carga horária 

livre no período da tarde, se dirigiam as UBS e enquanto os pacientes aguardavam suas 

consultas, os alunos ministravam palestras no ambiente de espera, visando um bom 

entendimento, com linguagem simples e de qualidade. Após a conversa, os pacientes podiam 

sanar suas dúvidas com perguntas para os acadêmicos que estavam sob orientação. 

RESULTADOS 

Os resultados da liga refletem-se no maior domínio técnico de algumas doenças 

crônicas não transmissíveis e no desenvolvimento de habilidades práticas na abordagem ao 

paciente crônico. Isto se dá através da troca de informações entre profissionais da saúde, 

acadêmicos e a comunidade, pois quando o paciente relata seus sintomas e conflitos internos 

está trazendo a realidade o que antes era visto apenas na teoria. Esta ação complementa e dá 

suporte à memória para armazenagem dessas informações. 

Apesar dos resultados com os pacientes serem subjetivos, pudemos observar grande 

sede por informação, através de perguntas e discussões em horas pertinentes. As palestras 

geraram interesse tanto nos portadores de DCNT, como nos não portadores, isso foi relatado 

por todos os grupos que participaram das palestras. 
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FOTO(S) 

Figura 1 – Falando sobre prevenção de DCNT.  

 

Legenda: Palestra sobre prevenção de DCNT, em um ambiente de espera de uma UBS em Ponta Grossa, PR. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A eliminação de doenças crônicas ainda é uma utopia para nossa sociedade, mas 

como ativistas da promoção de saúde já demos alguns passos.  

Através da LARCDD de medicina pudemos agir e demonstrar nossa insatisfação as 

políticas públicas, além de ter uma vivência real das dificuldades e condições dos pacientes, 

saindo da simulação para a prática.   

APOIO 

Fundação araucária, UEPG, UBS e Hospital Universitário Regional de Ponta Grossa.  
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