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Resumo: A atuação dos acadêmicos nas ligas da área de saúde permite um intercâmbio precoce de 

conhecimentos e experiências em relação a rotina hospitalar. O manejo das emergências situa-se como 

componente das competências do currículo médico e importante elemento da prática clínica de profissionais de 

saúde. Uma abordagem de aproximação com tema por parte de acadêmicos em formação e de capacitação 

constante dos profissionais formados mostra-se de grande valor, uma vez que o bom desempenho prático advém 

do treinamento prévio e atualização constante. A Liga de Urgências e Emergências Clínicas (LAUEC) 

fundamenta-se na promoção de aproximação entre acadêmicos e profissionais de saúde no cenário das 

emergências desde cedo na formação acadêmica. Os objetivos desse projeto foram promover interação precoce 

dos acadêmicos com a rotina hospitalar, possibilitar o treinamento das habilidades clínicas para atendimentos 

ágeis e organizados, permitir transmissão de conhecimentos entre o ambiente acadêmico e as equipes de saúde, e 

reconhecer e melhorar as condições de atendimento à comunidade. O desenvolvimento de Ligas Acadêmicas, 

tais como a LAUEC, fundamentam-se na integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão, baseando-se 

na produção científica e na aplicabilidade desses saberes ao contexto da comunidade em que se insere. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Liga de Urgências e Emergências Clínicas do Hospital Wallace Thadeu De Mello e 

Silva. 

PROJETOS VINCULADOS 

Liga Acadêmica de Terapia Intensiva - UEPG.  

PÚBLICO-ALVO  

Esse projeto destina-se a envolver os acadêmicos e profissionais de saúde em 

atividades de aprendizado e atualização em relação as condutas em situações emergenciais de 

saúde.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa-PR e demais munícipios abrangidos pela 3ª Regional de Saúde do 

Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais. 

Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

As ligas acadêmicas se constituem como organizações estudantis sem fins 

lucrativos que criam para seus membros oportunidades de atividades didáticas, científicas, 

culturais e sociais, envolvendo uma determinada área da saúde, cujo objetivo é o aprendizado 

e desenvolvimento. Essa é gerida pelos próprios estudantes, mas com orientação de docentes 

(PÊGO-FERNANDES; MARIANI, 2011). 

A atuação dos acadêmicos nas ligas da área de saúde permite ao aluno um 

intercâmbio precoce de conhecimentos e experiências com os profissionais de saúde em 

relação a rotina hospitalar. Promove o desenvolvimento do senso crítico, raciocínio clínico 

ágil, capacidade de resolução de problemas e do desempenho adaptativo frente a dificuldades. 

Além disso, proporciona interação dos alunos com os demais membros da equipe 

multiprofissional. Assim, as ligas representam uma forma complementar de aprendizado, o 

qual ocorre de forma mais dinâmica, visto que há que uma participação ativa dos alunos na 

determinação das demandas de conhecimento (PÊGO-FERNANDES; MARIANI, 2011). 
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Ademais, as ligas acadêmicas fornecem condições de desenvolver habilidades técnico-

cognitivas e atitudes aplicáveis ao cuidado do paciente e à construção do processo de estudo 

voltado a vida profissional (FERREIRA; ARANHA; SOUZA, 2011). Mais do que isso,  

“as atividades das Ligas expõem o discente à realidade social da população 

com a qual convive, podendo ele atuar junto a essa como um agente 

transformador e atuante do processo saúde-doença”(MAFRA, 2006 apud 

SANTANA, 2012, p.96). 

 

O manejo das emergências clínicas situa-se como componente das competências do 

currículo médico e como elemento da prática clínica de profissionais de saúde, seja como uma 

eventualidade ou como parte da rotina de várias especialidades médicas.  

“Uma emergência corresponde a um ‘processo com risco iminente de vida, 

diagnosticado e tratado nas primeiras horas após sua constatação’. Exige que 

o tratamento seja imediato diante da necessidade de manter funções vitais e 

evitar incapacidade ou complicações graves. Representa situações como 

choque, parada cardíaca e respiratória, hemorragia, traumatismo crânio-

encefálico etc.  

Já a urgência significa ‘um processo agudo clínico ou cirúrgico, sem risco de 

vida iminente’.3 Nesse caso há risco de evolução para complicações mais 

graves ou mesmo fatais, porém, não existe um risco iminente de vida. 

Representa situações como fraturas, feridas lácero-contusas sem grandes 

hemorragias, asma brônquica, transtornos psiquiátricos, etc” (PAIM, 1994 

apud GIGLIO-JACQUEMOT, 2005). 

 

O desenvolvimento de habilidades e domínio acerca dos principais protocolos de 

condutas emergenciais se faz essencial para o bom desempenho da profissão médica. 

Pensando nisso, uma abordagem de aproximação com tema por parte de acadêmicos em 

formação e de capacitação constante dos profissionais formados, mostra-se de grande valor, 

uma vez que o bom desempenho prático advém do treinamento prévio e atualização quanto às 

novas práticas clínicas. 

A Liga de Urgências e Emergências Clínicas (LAUEC) é um projeto de extensão 

universitária com a realização de atividades práticas no Hospital Universitário Regional dos 

Campos Gerais - Wallace Thadeu De Mello E Silva (HURCG). A LAUEC fundamenta-se na 

promoção de aproximação entre acadêmicos e profissionais de saúde no cenário das 

emergências desde cedo na formação acadêmica; na aquisição de conhecimentos teóricos e 

práticos que vão além do previsto em grade curricular; no treinamento de habilidades clínicas 

e no reconhecimento da realidade e condições biopsicossociais apresentados pela comunidade 

local. 
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OBJETIVOS 

Promover interação precoce dos acadêmicos com a rotina hospitalar, possibilitar o 

treinamento das habilidades clínicas para atendimentos ágeis e organizados, permitir 

transmissão de conhecimentos entre o ambiente acadêmico e as equipes de saúde e reconhecer 

e melhorar as condições de atendimento à comunidade. 

METODOLOGIA 

Os acadêmicos membros da LAUEC são escalados para acompanhar plantões no 

serviço de pronto atendimento ou na Unidade de Terapia Intensiva do UTI do HURCG. 

Durante os plantões, os alunos assessoram o médico plantonista e demais membros da equipe, 

em atividades supervisionadas. Os plantões ocorrem de segunda a sábado das 19:00 horas até 

as 00:00 horas com escalas pré-estabelecidas, fazendo com que cada acadêmico participante 

da LAUEC realize pelo menos 2 plantões mensais.  

São realizadas reuniões quinzenais com temas recorrentes da prática clínica no 

ambiente da emergência. Participaram das reuniões acadêmicos membros da LAUEC. As 

reuniões se iniciam com uma simulação de uma situação de emergência clínica com 

participação dos acadêmicos, sendo seguida de um momento de análise e discussão da 

situação encenada. Após isso, uma explanação teórica sobre o tema abordado é realizada. Há 

ainda a participação de profissionais de saúde que contribuem com complementação de 

conhecimentos e vivências da rotina no âmbito da emergência. 

Realiza-se também um evento anual aberto ao público universitário e profissionais 

de saúde, denominado MEDEMERG, o qual encontra-se em sua 4ª edição. Na última edição, 

ocorreram palestras e discussões no formato de Mesa Redonda sobre temas de maior destaque 

na atualidade correlacionados com a medicina de emergência. Dentre os temas abordados 

estavam “Aspectos Éticos E Legais Da Finitude Da Vida Na Sala De Emergência”, 

“Arritmias Cardíacas”, “Maus Tratos Em Crianças - Como Reconhecer?”, “Emergências 

Endocrinológicas” e “Sepse Na Emergência”. Aconteceram também estações de 

desenvolvimento de habilidades práticas, com capacitação teórica, demonstração de 

procedimentos pelos tutores e oportunidade de treinamento desses pelos ouvintes. Dentre os 

temas das estações estavam Suporte Suplementar de O2, Intubação Orotraqueal, Manejo da 

Síndrome Coronariana Aguda e Manejo das Arritmias Cardíacas. Ao início e ao término do 

evento ocorreram duas avaliações teóricas individuais, de conhecimentos prévios e 
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adquiridos, respectivamente, visando obter um parâmetro de comparação e aproveitamento 

das atividades realizadas. Participantes com nota igual ou superior à 75% e participação 

integral durante o evento recebem certificado de participação do MEDEMERG. 

RESULTADOS 

Durante as reuniões os acadêmicos relataram as experiências vivenciadas durante os 

plantões, nas quais tiveram a oportunidade de atuar ativamente e aprender com a situação real, 

o que facilitou de forma geral, a assimilação do conteúdo teórico. Ao longo do projeto, os 

alunos também relataram uma evolução capacidade de tomada de decisões rápidas e tiveram 

puderam aprender com fatores condicionantes do atendimento emergencial verificados apenas 

através da experiência prática. 

O evento 4º MEDEMERG, realizado nos dias 12 e 13 de abril de 2019, contou com 

a participação de diversos profissionais médicos palestrantes e de acadêmicos de todos 

períodos. A quase totalidade dos acadêmicos apresentaram assiduidade próximo ao 100% nas 

palestras e demonstraram um aproveitamento superior aos 75% estabelecidos como meta. Isso 

demonstra o interesse por parte dos alunos e acessibilidade dos conteúdos quando trabalhados 

de forma dinâmica e prática. 

FOTO(S) 

Figura 1 – Evento 4º MedEmerg 2019 

 
Legenda: Momento de encerramento das atividades do evento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando as atividades desenvolvidas e o desempenho apresentado pelos 

acadêmicos nessas, podemos perceber quão enriquecedoras são as experiências 
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proporcionadas pelas ligas acadêmicas. Notamos que o exercício prático dos conhecimentos 

teóricos adquiridos, aliado a interação direta entre acadêmicos e profissionais de saúde, torna 

o processo de aprendizado muito mais efetivo. A exposição a situações reais possibilita o 

desenvolvimento de habilidade cognitivas e de raciocínio clínico, os quais tendem a ser 

aprimorados e automatizados com o treinamento, justificando a aproximação precoce com as 

experiências em pauta. Assim, as competências aplicadas ao atendimento do paciente 

evoluem para que esse se torne mais rápido, organizados e eficaz. Conhecer as condições de 

trabalho também se mostra útil numa perspectiva futura, já que oferece um preparo prévio e 

adaptação do atendimento a sua melhor forma possível com os recursos disponíveis, visando 

o benefício e bem-estar da comunidade. 

Por fim, as Ligas Acadêmicas mostram-se como potentes estratégias de integração 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão ao desenvolver ações pautadas na produção 

científica e na aplicabilidade desses saberes ao contexto da comunidade em que se insere. 

APOIO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do 

Estado do Paraná. 
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