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Resumo: A Liga Acadêmica de Medicina do Exercício e do Esporte (LAMEE) é um projeto de extensão 

desenvolvido por alunos e professores da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Esse projeto visa a 
complementar, atualizar, aprofundar e difundir conhecimentos e técnicas na área da Medicina Esportiva, 

seguindo os princípios do tripé universitário de ensino, pesquisa e extensão, tendo em vista a falta de uma 

disciplina específica sobre esse tema no curso de medicina da UEPG. Esses objetivos têm sido alcançados por 

meio de reuniões quinzenais, em que os discentes palestreiam conteúdos inerentes à Medicina Esportiva, além 

de abordarem casos clínicos para aumentar a discussão sobre o tema. Devido à pandemia atual, a LAMEE, por 
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hora, não consegue realizar ações presenciais e em conjunto à comunidade, pretendendo efetivar essas 

atividades de extensão voltadas para inserção dos acadêmicos participantes na comunidade local, as quais estão 

previstas para o ano de 2021, respeitando as legislações vigentes. 

Palavras-chave: Relato de experiência. Ligas Acadêmicas. Medicina do Exercício e do Esporte. Comunidade 

 

LAMEE-UEPG 

Liga Acadêmica de Medicina do Exercício e do Esporte da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa. 

 

 

 

 

PROJETOS VINCULADOS 

História da Medicina do Esporte e o cenário atual da especialidade no Brasil e no mundo. 

Evento 1º edição. 

 

PÚBLICO-ALVO  

As ações extensionistas da LAMEE são destinadas aos alunos do curso de Medicina 

desta universidade, além de alunos de outros cursos, como educação física, visando ao maior 

conhecimento e aprendizado. Ademais, essas ações também têm papel importante na 

comunidade, incluindo aqui todas as faixas etárias, desde as crianças até os idosos.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O principal município atingido com as ações extensionistas da LAMEE é a cidade 

de Ponta Grossa. Entretanto, devido à realização de atividades remotas durante a hodierna 

pandemia de Covid-19, a LAMEE tem atingido municípios em vários estados brasileiros e em 
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mais de 8 países, dentre eles Alemanha, Argentina, Chile, Estados Unidos da América, França 

e Portugal.  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O lugar a priori estabelecido como base para as ações da LAMEE foi a 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Entretanto, devido à atual situação de saúde 

mundial, todas as atividades da liga estão ocorrendo de maneira remota. Além da UEPG, 

outros lugares, como escolas, asilos e demais locais públicos, como praças e parques, 

serviriam de base para as ações extensionistas em conjunto com a comunidade esperadas pela 

LAMEE.  

JUSTIFICATIVA 

A Medicina do Exercício e do Esporte é uma área médica que busca o atendimento 

ao paciente de forma integral e individual, para promover saúde e qualidade de vida, bem 

como prevenir doenças de grande relevância no cenário de saúde brasileiro. Ademais, a área 

apresenta constantes mudanças, necessitando de atualizações frequentes, o que exige 

aprendizado e abordagem médica diferenciados. A especialidade visa à promoção do 

exercício físico, prescrito de forma individualizada, junto à nutrição adequada, agindo na 

prevenção e recuperação de comorbidades corriqueiras na população. Exemplificando, sabe-

se sobre a eficácia do exercício físico prescrito de forma adequada na prevenção e no 

tratamento da obesidade, de doenças cardiovasculares, do câncer e também sua correlação 

com o sistema imune. Tendo em vista que não há na grade curricular do curso de medicina da 

UEPG nenhuma disciplina voltada ao tema, nem mesmo através de conteúdos de 

diversificação e aprofundamento, viu-se a necessidade e a importância da criação de uma liga 

acadêmica voltada para essa área, a Liga Acadêmica de Medicina do Exercício e do Esporte 

(LAMEE), que agregará benefícios tanto para os acadêmicos quanto para a comunidade em 

geral.  

OBJETIVOS 

Um dos principais objetivos da LAMEE é oferecer a base para formação científica e 

específica sobre Medicina Esportiva para os acadêmicos, complementando, atualizando, 
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aprofundando e difundindo conhecimentos e técnicas nessa área específica da medicina. Além 

disso, o foco extensionista da liga é estender à comunidade serviços advindos de suas ações, 

articulando-os de forma a viabilizar a interação entre a universidade e a comunidade, visando 

também ao desenvolvimento de atividades assistenciais de prevenção e tratamento de 

doenças, ajudando a solucionar, assim, problemas médico-sociais.  

METODOLOGIA 

Criação da LAMEE: 

A LAMEE foi criada no mês de junho de 2020, em meio à pandemia de Covid-19, 

devido à suma importância da discussão da necessidade do aprofundamento do conhecimento 

na área da Medicina Esportiva, como sendo um projeto de extensão do Departamento de 

Medicina (DEMED) vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais (PROEX). O 

projeto é coordenado pela professora Fabiana Postiglione Mansani e tem o professor Marcelo 

de Oliveira Dreweck como colaborador essencial em suas ações. 

Reuniões da LAMEE:  

Com o objetivo de aprimorar o conhecimento acadêmico, são ministradas reuniões 

teóricas quinzenais, com duração prevista de aproximadamente uma hora, em que os 

discentes, em duplas, palestreiam conteúdos inerentes à Medicina Esportiva, seguindo 

cronograma que foi devidamente discutido e proposto pelos membros fundadores da liga em 

conjunto com seus coordenadores. Além disso, após a apresentação do conteúdo, é iniciada 

uma discussão concernente ao tema ministrado na aula, sendo que os ligantes ficam também 

encarregados de trazer casos clínicos ou utilizar de outros meios, como elaboração de 

perguntas pertinentes, para melhor explorar essa discussão e ampliar o debate sobre o tema. 

Reuniões abertas ao público:  

A LAMEE também realizou palestra na forma de live no YouTube aberta para o 

público em geral, com a participação de um profissional renomado na área, que palestrou 

sobre a “História da Medicina do Esporte e o cenário atual da especialidade no Brasil e no 

mundo”. Devido ao fácil acesso e ao conteúdo de qualidade e gratuito, essa palestra atingiu 

estudantes de vários cursos, dentre eles medicina, educação física, nutrição e fisioterapia, e de 
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vários locais do Brasil e do mundo, além de muitas pessoas da sociedade em geral 

interessadas no assunto.  

Projetos de orientações para a comunidade: 

Um dos objetivos principais das Ligas Acadêmicas é proporcionar benefícios à 

comunidade (ABLAM, 2016), portanto, a LAMEE pretende realizar atividades de extensão 

voltadas para inserção dos acadêmicos participantes na comunidade local, as quais estão 

previstas para o ano letivo de 2021, respeitando as Legislações vigentes sobre a realização de 

atividades acadêmicas presenciais. 

RESULTADOS 

Mesmo que de maneira não convencional, isto é, realizando todas as suas atividades 

de modo virtual, devido à impossibilidade dos tradicionais encontros presenciais realizados 

pelas Ligas Acadêmicas de Medicina (LAM), os resultados obtidos pela liga foram 

satisfatórios e impressionantes. O primeiro projeto em que a LAMEE teve papel fundamental 

foi a participação no evento “Medicina Aplicada na Prática de Esportes (MAPS Interligas)”, 

ministrado de forma online, que teve repercussão internacional, em que recebeu o título de 

Liga Fundadora. 

 Em segundo lugar, a LAMEE recebeu, além do apoio em suas atividades, o convite 

da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte (SBMEE) para ser 

colaboradora no 32° Congresso Brasileiro de Medicina do Exercício e do Esporte, o maior 

evento das ciências do esporte na América Latina, o qual abre espaço para atualizações e 

discussões com as maiores autoridades nacionais e internacionais nessa área. Por meio desse 

contato logo de início com a SBMEE, a LAMEE teve, em sua aula inaugural, intitulada 

“História da Medicina do Esporte e cenário atual da especialidade no Brasil e no mundo”, a 

qual foi aberta ao público, o atual presidente da SBMEE, Dr. Marcelo Leitão, como 

palestrante. Impressionantemente, essa palestra contou com inscrições de acadêmicos de mais 

de 8 países, dentre eles Alemanha, Argentina, Chile, Estados Unidos da América, França e 

Portugal, além de inscrições de vários estados brasileiros.   

Os resultados da LAMEE até o momento se refletem no maior domínio teórico dos 

acadêmicos acerca da Medicina Esportiva que, a longo prazo, servirá de base para a formação 
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de profissionais mais bem qualificados para o exercício da medicina. Ademais, os esses 

resultados mostram, sem dúvida, a importância dessa especialidade médica e, principalmente, 

a decisão acertada de migrar para o mundo digital nesse momento de pandemia.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos sugerem que, em momentos de crise, inovar é necessário e 

fundamental, como ocorreu com a LAMEE, que até agora só realizou atividades de modo 

remoto e, mesmo assim, teve experiências exitosas. Isso posto, conclui-se que o modelo 

utilizado mostrou-se adequado para o ensino e a disseminação do saber. Nesse sentido, 

postula-se que o ensino e a continuidade das ações da LAMEE dar-se-ão de modo virtual até 

que seja possível a realização de atividades presenciais e em conjunto com a comunidade. 

Assim, quando do retorno à normalidade, A LAMEE configurar-se-á como espaço de atuação 

do aluno junto à comunidade como agente de promoção à saúde e transformação social, isto é, 

os ligantes deverão ultrapassar os limites da prática médica convencional e reconhecer os 

verdadeiros atores do processo saúde-doença, desenvolvendo conhecimento científico 

concomitantemente ao exercício da cidadania (TORRES et al., 2008). 
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