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RESUMO – A Liga acadêmica de neurociências consiste em um projeto extensionista cujo objetivo é 
desenvolver habilidades e conhecimentos técnicos e científicos na área das neurociências para os 
acadêmicos do curso de medicina, ao mesmo tempo trazendo benefícios a comunidade. Uma das 
atividades da liga é o atendimento ambulatorial em neurologia, que objetiva atender de forma 
integrada e capacitada os pacientes, visando o tratamento de seus agravos de saúde e o 
desenvolvimento de conhecimentos de promoção da saúde. Outro objetivo do Ambulatório é 
promover o encontro dos acadêmicos com os pacientes portadores de doenças neurológicas, visando 
uma melhor qualidade da relação médico-paciente. O atendimento ambulatorial acontece uma vez 
por semana, quando dois acadêmicos integrantes da liga acompanham neurologistas nas consultas 
médicas cabíveis a este ambulatório. Este acompanhamento tem possibilitado aos participantes um 
maior desenvolvimento de conhecimento técnico científico a cerca das moléstias neurológicas, e o 
desenvolvimento de uma melhor relação médico-paciente e acadêmico-paciente. Desta forma, o 
ambulatório de neurologia da liga de neurociências traz benefícios tanto para os acadêmicos 
participantes, no âmbito científico, como para a comunidade aos pacientes assistidos, por estarem 
diante de um bom atendimento médico fundado nos princípios humanos e éticos. A continuidade 
deste ambulatório propiciará em uma importante fonte de aprendizado, além de poderem ser 
desenvolvidos estudos epidemiológicos a partir de dados colhidos neste ambulatório. 
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Introdução 
 
A Liga Acadêmica de Neurociências da Universidade Estadual de Ponta Grossa consiste 

em um projeto extensionista que visa desenvolver habilidades e conhecimentos técnicos e científicos 
na área das neurociências para os acadêmicos do curso de medicina, ao mesmo tempo trazendo 
benefícios diretos à comunidade. As neurociências estão diretamente ligadas às especialidades 
médicas da neurologia, psiquiatria e neurocirurgia, embora seus conhecimentos básicos devam ser 
de propriedade de todos os médicos, independente da área em que atuem. 

A Liga Acadêmica de Neurociências tem por objetivo prover aos participantes um 
conhecimento das principais síndromes e doenças neurológicas na prática médica, sendo que são 
abordadas a etiologia, a fisiopatologia, o diagnóstico e alguns tópicos no tratamento de cada uma das 
enfermidades estudadas. Além do conhecimento gerado pelas aulas ministradas pelos acadêmicos 
acerca das principais enfermidades neurológicas, a Liga Acadêmica de Neurociências também conta 
com um ambulatório de neurologia, desenvolvido no Hospital Regional de Ponta Grossa Wallace 
Thadeu de Mello e Silva periodicamente às quartas-feiras no horário das 7h às 9h. O ambulatório é 
de responsabilidade dos professores Ms. Carlos Henrique Ferreira Camargo e Marcelo Rezende 
Young Blood, que auxiliam os estudantes a desenvolver a correlação entre os conhecimentos 
gerados nas palestras e a prática clínica a partir do atendimento a pacientes. 

 
 
Objetivos 

 
Descrever as atividades do Ambulatório de Neurologia da Liga Acadêmica de Neurociências que atua 
dentro dos princípios: 
 
- Promover aos acadêmicos participantes o desenvolvimento de habilidades no âmbito das 
neurociências. Estas habilidades consistem no conhecimento das manifestações clínicas das mais 
diversas síndromes neurológicas, na correta e adequada realização do exame físico neurológico e na 
capacidade de discernir sobre a conduta a ser tomada diante de cada caso clínico. 
 
- Atender de forma integrada e capacitada os pacientes que forem de sua competência, visando o 
tratamento de seus agravos de saúde e o desenvolvimento de conhecimentos de promoção da 
saúde.  
 
- Promover o encontro dos acadêmicos com os pacientes portadores de doenças neurológicas, 
visando uma melhor qualidade da relação médico-paciente, fundada nos princípios da ética e da 
humanização. 

 
Metodologia 

 
A metodologia do Ambulatório de Neurologia é baseada nos itens que se seguem. O 

ambulatório ocorre todas as quartas-feiras no período das 7h às 9h, no Hospital Regional de Ponta 
Grossa Wallace Thadeu de Mello e Silva. A cada quarta-feira, dois acadêmicos participantes da Liga 
Acadêmica de Neurociências da Universidade Estadual de Ponta Grossa acompanham os médicos 
neurologistas Ms. Carlos Henrique Ferreira Camargo e Marcelo Rezende Young Blood nas consultas 
médicas cabíveis a este ambulatório. Os acadêmicos participantes da Liga Acadêmica de 
Neurociências cursam o terceiro ano da Graduação em Medicina e já cursaram a disciplina de 
Fundamentos das Neurociências, ministrada no segundo ano da graduação do mesmo curso. 

Os acadêmicos, então, têm a oportunidade de desenvolver a anamnese, isto é, a conversa 
e formulação da história clínica do paciente, além de realizar o exame físico geral e específico 
neurológico para aprender as manifestações clínicas neurológicas mais frequentes em cada doença. 
As consultas pertencentes ao Ambulatório de Neurologia da Liga são, em geral, de retorno dos 
pacientes, sendo que isso permite uma maior demanda de tempo a uma maior gama de doenças 
neurológicas. Os acadêmicos ainda têm a oportunidade de formular hipóteses diagnósticas e 
tratamentos juntamente com seu professor que, por fim, definirá a conduta a ser realizada para os 
pacientes atendidos. Além disso, os acadêmicos desenvolvem habilidades como a redação de 
receitas médicas e redação do atendimento aos pacientes no prontuário médico, guiados pelo médico 
responsável. 

Os pacientes atendidos nesse Ambulatório de Neurologia recebem, então, seu diagnóstico e 
conduta, além de informações sobre sua doença e informações sobre a prevenção de outros agravos 
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e promoção da saúde. Após a despedida de cada paciente, o médico docente responsável inicia junto 
aos acadêmicos uma rápida discussão sobre os principais pontos a serem assimilados sobre a 
apresentação da doença naquele paciente. 

 
 

Resultados 
 
Apresentamos resultados parciais do desenvolvimento do Ambulatório de Neurologia. Os 

resultados apresentados pelo Ambulatório de Neurologia da Liga Acadêmica de Neurociências da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa têm sido visíveis através no maior desenvolvimento de 
conhecimentos científicos acerca das doenças neurológicas pelos acadêmicos participantes. Dessa 
forma, os acadêmicos estarão mais aptos a prestar assistência a pacientes que venham a apresentar 
alguma dessas doenças. Além disso, os pacientes têm sido bem assistidos pelos acadêmicos e, 
mostra-se uma melhoria na relação médico-paciente e na relação acadêmico-paciente. 

O atendimento ambulatorial traz benefícios à comunidade de duas maneiras distintas. 
Primeiramente, o benefício direto é concedido a partir do próprio atendimento médico, que ao ser 
realizado conjuntamente aos acadêmicos se torna mais global, tendo em vista que os estudantes 
estão na fase de descoberta de conhecimentos e tem uma visão integrada do corpo humano normal e 
do corpo humano doente. A proximidade com o meio científico concede aos atendimentos uma maior 
capacidade resolutiva, visto que meios diagnósticos disponíveis na universidade podem ser 
acessados de maneira mais rápida e contribuir para o manejo clínico. 

De maneira indireta, a comunidade será beneficiada através da formação mais humana e 
otimizada de futuros profissionais médicos. Dessa maneira, a universidade atua devolvendo para a 
sociedade todos os recursos a ela destinados, na forma de benefícios na área da saúde, colaborando 
para uma melhoria nos sistemas de saúde, no atendimento mais humano da população e na 
promoção integrada da saúde. 

 
Conclusões 

 
O Ambulatório de Neurologia da Liga de Neurociências tem sido desenvolvido 

semanalmente no Hospital Regional de Ponta Grossa, fornecendo atendimento à comunidade, e 
trazendo benefícios tanto para os acadêmicos que dele participam no âmbito científico, assim como 
aos pacientes assistidos, por estarem diante de um bom atendimento médico fundado nos princípios 
humanos e éticos. 

A formação médica tem recebido incrementos através da implementação deste ambulatório, 
visto que os acadêmicos têm tido maior contato com pacientes portadores de doenças neurológicas, 
têm praticado o exame físico específico neurológico e têm enfrentado situações que exigem 
discernimento da conduta a ser tomada para resolver o caso de cada paciente. 

Esperamos dar continuidade a este ambulatório, de maneira a, futuramente, desenvolver 
estudos epidemiológicos a partir dos dados passíveis de serem coletados nas consultas, como a 
prevalência de determinadas doenças neurológicas e o perfil epidemiológico do paciente portador da 
doença em estudo. Dessa forma, espera-se conhecer as maiores necessidades da população local 
em termos de informações acerca de doenças neurológicas. Assim, será possível que a população 
conheça seus fatores de risco para as enfermidades neurológicas e possa usar esses conhecimentos 
para se prevenir e proteger sua saúde do desenvolvimento dessas mesmas doenças. 
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