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( X  )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 
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ATIVIDADES EXTRACURRICULARES: IMPACTO E DIFERENCIAÇÃO NA 

FORMAÇÃO ACADÊMICA ATRAVÉS DA LIGA ACADÊMICA DE URGÊNCIAS E 

EMERGÊNCIAS CLÍNICAS 
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Resumo: O projeto é destinado à comunidade atendida nos plantões do Hospital Universitário Regional dos 

Campos Gerais (HURCG). As atividades extracurriculares são de suma importância para a formação acadêmica, 

ampliando o leque de conhecimento e não se restringindo apenas à grade curricular. O principal objetivo do projeto 

é a abordagem da comunidade pelo serviço de emergência do HURCG, seja pelo contato com os pacientes na beira 

do leito, seja com os familiares na sala de espera, de forma a buscar melhorias na qualidade dos atendimentos 

prestados. Como resultado, a comunidade se beneficia do contato mais próximo dos acadêmicos com a difícil e 

angustiante realidade do serviço de emergência, com uma abordagem mais humana aos pacientes no leito e aos 

familiares, muitas vezes aflitos na sala de espera. E o acadêmico torna-se protagonista de um processo de 

aprendizagem mais humano ao mesmo tempo que potencializa a consolidação do conhecimento adquirido.  
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Liga Acadêmica de Urgências e Emergências Clínicas (LAUEC). 

PÚBLICO-ALVO  

 Destinado a comunidade atendida nos plantões do hospital universitário regional dos 

campos gerais. E aos acadêmicos em graduação de medicina pela Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (UEPG). 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

A Liga Acadêmica de Urgências e Emergências Clínicas (LAUEC), atinge toda a 

demanda de municípios da região dos Campos Gerais, os quais encaminham os pacientes para 

atendimento de emergência do hospital de referência, HURCG.  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

A Liga Acadêmica de Urgências e Emergências Clínicas (LAUEC), é uma ação 

extensionista executada no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, onde são 

realizados os plantões e reuniões teóricas. 

JUSTIFICATIVA 

Considerando-se as discussões na literatura e o contexto sociocultural vigente, pode-se 

pressupor que as finalidades da educação superior não são tão simples, tampouco 

unidimensionais, mas envolvem um conjunto de ações que tornam a formação profissional mais 

abrangente, não se restringindo apenas à estrutura curricular (PERES, 2006). Por meio dessa 

visão, destaca-se a importância da extensão e realização de atividades extracurriculares, visando 

a formação de profissionais competentes e experientes. 

Neste contexto, o projeto é de suma importância para a consolidação dos conhecimentos 

adquiridos ao longo da graduação no curso de medicina, além de oferecer uma visão da 

realidade médica emergencial, através de plantões e reuniões teóricas de treinamento simulado. 

Além disso, proporciona melhoria da qualidade na prestação de serviço à comunidade que 

necessita dos serviços de urgência e emergência no hospital de referência dos Campos Gerais, 

HURCG.  
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Além disso, deve-se enfatizar a relevância da liga acadêmica inserida no contexto da 

graduação, que contribui de fato para a adequada formação de um médico generalista humano 

e ético, reflexivo e crítico, com senso de responsabilidade social e compromisso com a 

cidadania; um profissional capaz de perceber e acolher o paciente em sua complexa 

integralidade biopsicocultural, capaz de trabalhar, respeitosa e construtivamente, em equipe 

multidisciplinar, e disposto a procurar ativa e permanentemente o conhecimento (TORRES, 

2008).  Tudo isso permeia o binômio saúde-doença, permitindo a compreensão e a observação 

das necessidades da comunidade e a integralidade da assistência à saúde (SANTANA, 2012). 

OBJETIVOS 

O projeto de extensão Liga Acadêmica de Urgências e Emergências Clínicas (LAUEC) 

tem como principal objetivo a abordagem da comunidade atendida pelo serviço de emergência 

do HURCG, seja pelo contato com os pacientes na beira do leito; seja com os familiares na sala 

de espera, de forma a buscar a melhorias na qualidade dos atendimentos prestados. Como 

objetivo secundário, busca a inserção dos acadêmicos na realidade do serviço de emergência, 

para formar profissionais aptos e humanos. Buscando a consolidação dos conhecimentos 

adquiridos ao longo da graduação e aprimoramento das habilidades teórico-práticas e de 

humanização da relação com a comunidade na área de atendimento emergencial. 

 

METODOLOGIA 

Os acadêmicos são admitidos na liga após a abertura das inscrições e análise de desempenho 

curricular. Após isso, são feitas escalas de plantões para atuação no pronto atendimento do HURCG, 

que ocorrem diariamente, de segunda a sábado, das 19h às 23h. Os acadêmicos são agrupados em 

trios, intercalando-se o nível das séries, de modo que haja troca de experiências entre alunos de 

diferentes séries. Após entrada no plantão, conduzem-se ao PA para análise e discussão dos casos 

em internamento, e entrando em contato com os pacientes nos leitos, e com os familiares na sala de 

espera; sempre sob supervisão do médico plantonista.  

O ambiente do pronto-atendimento do HURCG é bastante semelhante aquele encontrado 

nos plantões que se espera que os profissionais médicos venham a desempenhar após a graduação, 
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portanto, busca-se através desta atividade, proporcionar aprimoramento dos conhecimentos teóricos 

e técnicos adquiridos, bem como proporcionar experiência com a responsabilidade técnica e ética 

a que é submetido um médico em plantão de urgência e emergência. 

Além disso, são realizadas reuniões teóricas quinzenais, onde são explanados os 

principais temas pertinentes à temática de urgência e emergência. Os encontros contam com 

sessões de treinamento simulado, no qual os acadêmicos podem aprimorar suas técnicas e 

colocar à prova seus conhecimentos. Ademais, a liga ainda conta com a realização de evento 

anual, o MedEmerg, o qual aborda as principais questões recorrentes dentro de cada 

especialidade da clínica médica, com a participação de palestrantes convidados de cada 

especialidade, sendo de suma importância para consolidação dos conhecimentos adquiridos ao 

longo da participação ativa nos plantões e nas reuniões teóricas. 

 

RESULTADOS 

Como resultado, a comunidade se beneficia do contato mais próximo dos acadêmicos 

com a difícil e angustiante realidade do serviço de emergência;  Ao mesmo passo que o 

acadêmico desenvolve suas habilidades práticas e de relação com o paciente; a comunidade 

também se beneficia, pelo contato do acadêmico que promove uma abordagem mais humana 

com os pacientes no leito e aos familiares, muitas vezes aflitos na sala de espera.  

Os resultados mostraram-se imprescindíveis para a formação acadêmica e vínculo 

com a comunidade, sendo constatados através do método avaliação discente, o qual evidenciou 

que grande parte dos acadêmicos avaliou de forma positiva o projeto e que este trouxe 

benefícios para a formação de melhores profissionais, mais experientes, humanos e atentos à 

realidade da comunidade.  

Como resultado, o projeto extrapola o conhecimento teórico-prático; de forma a 

possibilitar um maior contato dos pacientes e familiares com os acadêmicos; de forma a 

promover uma maior proximidade no atendimento à comunidade, e possibilitar a humanização 

na relação paciente-médico.  

Figura 1 – Oficina de treinamento prático 
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Legenda: Aula de entubação orotraqueal, ministrada pela coordenadora Dra Elise Reis, na qual foi proporcionado 

aos acadêmicos participantes uma simulação de situação emergencial. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A comunidade é beneficiada pelo contato mais próximo com os futuros profissionais da 

saúde, que fornecem uma abordagem diferente. Pode-se afirmar que o acadêmico torna-se 

protagonista de um processo de aprendizagem mais humano ao mesmo tempo que potencializa 

a consolidação do conhecimento adquirido. Com isso, gera ações que proporcionam melhorias 

à população, como agente transformador e atuante do processo saúde-doença.  

 

APOIO 

Universidade Estadual de Ponta Grossa e Fundação Araucária. 
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