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RESUMO – Desde o início da graduação de Medicina, os acadêmicos entram em contato com os 
diversos serviços hospitalares, incluindo os de urgência e emergência, seja por meio de aulas 
regulares ou dos estágios e das ligas extra-curriculares. Esse contato dos acadêmicos com a prática 
clínica e cirúrgica é benéfica na consolidação da aprendizagem teórica, no desenvolvimento de 
habilidades, no conhecimento da realidade do atendimento hospitalar e no contato e relação médico-
paciente. No atendimento em urgência e emergência, especialmente, o contato com os 
acontecimentos extremos, em que as decisões rápidas são de extrema importância, faz com que o 
acadêmico desenvolva habilidades que, muitas vezes, são de difícil abordagem no currículo formal, 
tais como: agilidade, capacidade de decisão, trabalho sob pressão, aprimoramento da concentração e 
do relacionamento com o paciente entre outras. A Liga de Emergências e Urgências Cirúrgicas 
oferece o contato com o atendimento em urgência e emergência dentro do contexto da graduação e 
resulta em benefícios aos acadêmicos de medicina que dela participam. 
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Introdução 
 
Quando se fala em educação superior, acredita-se que não seja um processo simples nem 

unidimensional, mas sim um que envolva um conjunto de medidas intencionais e subjetivas que 
tornam a formação profissional mais abrangente do que somente as ações educativas encontradas 
numa estrutura curricular formal (PERES, 2007). Para complementar essa educação formal ou 
curricular criou-se toda uma estrutura paralela de atividades extracurriculares com o pensamento de 
que o aluno que se submete a mais experiências, extrapolando o que o currículo lhe oferece, na 
ocupação dos espaços de trabalho poderá ter as melhores oportunidades em relação aos que fizeram 
somente estágios curriculares obrigatórios (COSTA, 2012). As atividades que a aplicação dos 
conhecimentos na prática são notadamente importantes, uma vez que o “aprender fazendo” é um dos 
meios pelos quais as habilidades são melhor adquiridas (DAVID, 2009). 

 
Criaram-se então as Ligas Acadêmicas, que são grupos organizados pelos próprios 

acadêmicos e iniciados pela curiosidade e interesse desses estudantes em disporem-se ao 
aprofundamento do aprendizado em determinada área do conhecimento (GALLI, 1989). As ligas são 
citadas, inclusive, como uma maneira de suprir determinadas deficiências de ensino durante a 
graduação (NEVES, 2008). Desenvolvem-se nas mais diversas áreas da prática médica, citando-se, 
no DEMED: Liga de Anatomia, Liga de Cirurgia Plástica, Liga de Oncologia Clínica e Cirúrgica, Liga 
da Autoimunidade, Liga de Nefrologia, Liga de Neurociências, Liga de Clínica Médica, Liga de 
Dermatologia e Liga de Emergências Cirúrgicas. 

 
O atendimento em emergência é uma parte crítica dentro do atendimento em saúde, 

respondendo pelo atendimento inicial, estabilização e transporte de indivíduos envolvidos em 
situações como acidentes automobilísticos, lesões decorrentes de quedas e vítimas de violências 
(DAVID, 2009).  

 
Caracteriza-se por um atendimento de natureza imprevisível, que provê atendimentos nas 

situações graves e de risco para os pacientes, nas queixas agudas, nas necessidades pontuais 
caracterizadas como não urgentes e na busca de atendimentos complementares aos recebidos em 
outros serviços de saúde, assim como o atendimento a pacientes que criaram algum tipo de vínculo 
com o serviço do pronto atendimento (MARQUES, 2006). Um estudo realizado na Emergência de 
Adultos de um hospital geral de Pernambuco constatou que 74,5% dos atendimentos realizados eram 
por queixas típicas da atenção básica, não se caracterizando, portanto, como urgência (FURTADO, 
2004). 

 
Sabe-se que o trabalho em saúde caracteriza-se pelo encontro entre pessoas que trazem 

um sofrimento ou necessidades de saúde e outras que dispõem de conhecimentos específicos ou 
instrumentos que podem solucionar o problema apresentado e que nesse momento são mobilizados 
sentimentos, emoções e identificações que podem dificultar ou facilitar a aplicação dos 
conhecimentos do profissional (GARLET, 2009). Assim sendo, e retomando o exposto acima, 
acredita-se que a Liga de Emergência e Urgência, ao expor o acadêmico de medicina às situações 
estressoras do cotidiano do Pronto Socorro Municipal contribui não somente para o aprendizado 
técnico científico do mesmo, mas também para o aprendizado no que tange ao trato humanístico 
desta modalidade de atendimento. 

 
Objetivos 

 
O objetivo deste trabalho consiste no relato das experiências vivenciadas, em relação à 

aprendizagem e ao contato com a comunidade, no atendimento de urgência e emergência pelos 
acadêmicos de Medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa no Pronto Socorro Municipal do 
Hospital Municipal Amadeu Puppi através da Liga de Emergências e Urgências Cirúrgicas. 

 
Metodologia 
 

Os acadêmicos do 3º e 4º anos de Medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 
participantes voluntários da Liga de Emergências e Urgências Cirúrgicas, acompanham 
semanalmente os plantões realizados pelos médicos cirurgiões no Pronto Socorro do Hospital 
Municipal Amadeu Puppi. As experiências vivenciadas no cotidiano dos plantões consolidadas com a 
revisão bibliográfica sobre o tema, serviram de base para a elaboração do presente trabalho. 
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Resultados e Conclusões 

 
O acadêmico que decide por participar da Liga de Emergências e Urgências Cirúrgicas 

beneficia-se muito. Aprende a reagir diante do paciente em diferentes situações em que esse se 
encontra. São exemplos o desespero e ansiedade desencadeados pelo medo associado ao cenário 
das urgências e emergências, as alterações de humor e de nível de consciência pelo abuso de álcool 
e de outras substâncias ilícitas entre outras. Por mais que se caracterize um atendimento pontual, 
estabelece-se uma relação com importante vínculo, uma vez que o paciente se apresenta fragilizado, 
e deposita todas as suas expectativas e toda a sua confiança na figura do indivíduo que lhe presta o 
socorro. Esse trato não se estabelece somente com o paciente, mas também, na maioria das vezes, 
com os familiares que estão apreensivos e sentem-se incapazes. 
 

Conclui-se que a essa formação complementar voluntária é de suma importância à 
aquisição dos conhecimentos técnico-científicos e também humanísticos dos acadêmicos de 
Medicina. A Liga de Emergências e Urgências Cirúrgicas é uma atividade extensionista que, ainda, 
contribui para a formação de médicos que estão em concordância com a demanda social e em 
conformação com as novas diretrizes curriculares. Fornece complemento aos conhecimentos 
absorvidos no cumprimento do currículo formal e adiciona vivência e práticas clínicas à bagagem 
acadêmica que se espera receber durante os seis anos de graduação. 
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