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RESUMO – As ligas acadêmicas são meio extremamente úteis ao aprimoramento da formação 
acadêmica, à melhoria dos serviços prestados à comunidade e à inserção das instituições e 
profissionais envolvidos na sociedade. Na Medicina, essa ferramenta é particularmente importante à 
formação de novos profissionais e aos serviços de saúde prestados, a experiência do contato com o 
paciente é única e insubstituível ao estudante, assim como a entrada de profissionais capacitados e 
de novos recursos de atendimento são bastante valiosos ao sistema de saúde. A Liga de 
Neurociências já está finalizando seu segundo ano de funcionamento. Entre reuniões semanais, 
atividades ambulatoriais, mutirões comunitários e projetos de pesquisa relacionados às 
neurociências, fica evidente a otimização contínua da liga, através da expansão e da diversificação 
de suas atividades. Considerando seus objetivos basais de complemento à graduação, auxílio à 
comunidade e à instituição de ensino, a liga vem trazendo ótimos resultados, ainda que alguns não 
possam ser mensurados a curto-prazo, eles são observados na maior produção de conhecimento e 
na capacitação adicional dos acadêmicos, através de projetos de pesquisa, atividades ambulatoriais e 
reuniões semanais, na melhoria dos serviços de saúde prestados à comunidade, graças às ações de 
conscientização e ao atendimento em si, e na aproximação do curso e da universidade à sociedade 
de forma geral. Assim, torna-se claro o eminente papel desempenhado por essa iniciativa em sua 
região e os benefícios de sua continuidade. 
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Introdução 
 
Frente ao modelo de assistência sanitária implantado no país, onde ainda persistem tantos 

pontos insatisfatórios, e à grande influência das instituições públicas de ensino sobre as comunidades 
que a permeiam, as ligas acadêmicas servem como importante ferramenta de extensão universitária 
na área da saúde. Por definição, as ligas são entidades estudantis destinadas ao aprofundamento em 
determinada área do conhecimento para sanar demandas sociais (HAMAMOTO, 2011). Na Medicina, 
assim como proposto pelo estudo de Peres et. al, elas têm particular importância, preenchem 
eventuais carências da graduação e contribuem para a melhoria dos serviços de saúde prestados na 
comunidade, além de promoverem a inserção dos acadêmicos e da instituição na sociedade (PERES, 
2007). Baseando-se nesses atributos e possibilidades, fica justificada a utilização desse meio 
extensionista no curso de Medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

Tavares et al. afirma que estas atividades extensionistas são extremamente comuns e 
constituem uma via importante no treinamento da maioria dos estudantes de medicina, contribuindo 
para a complementação da formação, que se sabe ser deficiente em sua quase totalidade 
(TAVARES, 2004).  

A Liga Acadêmica de Neurociências iniciou suas atividades em março de 2011, seus 
objetivos basais são complementar a capacitação técnica dos estudantes no âmbito das 
neurociências, contribuir para o funcionamento dos serviços de saúde e aproximar a instituição de 
ensino, e seus respectivos participantes, da comunidade. Para isso, há um processo de seleção 
acadêmica anual, estão habilitados a participar desse processo, aqueles que concluíram a disciplina 
de Neurociências, ministrada no segundo ano do curso. Esse projeto de extensão têm diversas 
esferas de atuação, são realizadas reuniões semanais abordando diferentes temas inerentes às 
neurociências, mais especificamente as morbidades mais eminentes no âmbito da neurologia, da 
psiquiatria e da neurocirurgia. Também existem atividades ambulatoriais supervisionadas e mutirões 
comunitários voltados a questões de saúde pública, que propiciam aos estudantes maior contato com 
os pacientes neurológicos e com a população de uma forma geral, transcendendo os limites das 
salas de aula.  

Complementando as reuniões semanais e as atividades comunitárias o fomento à pesquisa, 
produção e revisão de conhecimento, fica evidente nos diversos projetos científicos relacionados às 
Neurociências, finalizados ou em andamento, onde participam os membros da liga, discentes e 
docentes. Isso contribui para formação de novo conhecimento e adequação do já existente à 
realidade social vigente. 

 
 

Objetivos 
 
Os objetivos da Liga Acadêmica de Neurociências são suprir lacunas da graduação geral, 

aproximar a instituição de ensino e os participantes da comunidade, e contribuir para a efetividade 
dos serviços de saúde prestados na região, direta ou indiretamente.  

 
 

Metodologia 
 
Os Acadêmicos interessados em participar da Liga são submetidos à uma prova de 

admissão.  Logo após são inseridos nas atividades da Liga. 
Os integrantes são divididos em duplas e organizados em escalas para atendimentos 

supervisionados de pacientes com problemas neurológicos nos ambulatórios especializados do 
Hospital Regional. 

São feitas reuniões semanais, no Hospital Regional de Ponta Grossa, com conteúdos 
previamente escolhidos, afim de integrar o conhecimento e fomentar a informação necessária aos 
participantes da liga de forma a solidificar o conhecimento na área de neurociências. Essas 
informações são trabalhadas de maneira que sejam, posteriormente, refletidas e repassadas à 
população. Esses conteúdos servem de base, também, para o atendimento nos ambulatórios e para 
a organização dos eventos específicos. 

Mensalmente é feito uma reunião administrativa para decisões sobre ações em benefício da 
sociedade.  

 
 

Resultados 
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Os resultados da liga refletem-se no maior domínio técnico dos acadêmicos acerca das 

Neurociências e suas ramificações, e na aquisição de experiência e sensibilidade dos mesmos na 
abordagem a pacientes neurológicos e no contato com a comunidade. O aprimoramento dos serviços 
de saúde fornecidos também é observado, considerando-se a inserção de profissionais gabaritados, 
que compõem o corpo docente, no serviço público de Neurologia. Outro resultado relevante, é a 
maior realização de projetos de pesquisa, constituindo novas fontes de conhecimento pertinentes. 
Além, é claro, do impacto direto sobre a sociedade, trazido pela aproximação com a instituição de 
ensino, culminando em um coletivo mais consciente e satisfeito com o apoio oferecido. 

Nesses dois anos de Liga de Neurociências já foram feitas duas semanas de 
conscientização quanto ao AVC e um trabalho de aconselhamento quanto ao TDAH (Transtorno de 
déficit de atenção e hiperatividade) nas escolas. 

A liga vem em processo constante de aprimoramento, promovendo mais iniciativas 
comunitárias e acadêmicas, consequentemente trazendo mais impacto e resultados positivos. 

 
 

Conclusões 
 
Em suma, fica claro o eminente papel das ligas acadêmicas na formação de novos 

profissionais e na comunidade como um todo, ficando esta mais próxima das instituições de ensino e 
de profissionais extremamente capacitados inseridos nas mesmas. No caso específico da Liga 
Acadêmica de Neurociências, sua gama de atividades garante sua influência benéfica na região, 
tanto pelo melhor atendimento à saúde prestado, quando pela formação mais completa dos futuros 
médicos. A maioria de seus resultados não é mensurável à curto-prazo, mas a sua continuidade 
torná-los-á evidentes futuramente, em indicadores de saúde e profissionais competentes graduados 
na Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

Dessa forma, munindo-se de ações de conscientização, projetos de pesquisa, reuniões 
acadêmicas e atividades ambulatoriais asseguram-se o impacto positivo imediato e futuro da liga. 
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