LIGAS ACADÊMICAS
As Ligas Acadêmicas (LA) são entidades primordialmente estudantis
coordenadas por um grupo de alunos da graduação dedicados a se
aprofundarem em alguma área do conhecimento sob supervisão de
professores especializados. A busca da integração com determinada temática
da Medicina tem suas estratégias e atividades orientadas no tripé universitário:
Ensino, Pesquisa e Extensão.
Entre as atividades promovidas estão: aulas teóricas, análise e
execução de pesquisas científicas, campanhas de promoção à saúde e
prevenção de doenças, eventos científicos e estágios em ambiente
ambulatorial e/ou hospitalar. As LA configuraram, assim, espaços de atuação
do aluno junto à comunidade, com desenvolvimento do raciocínio científico
simultaneamente ao exercício da cidadania. Por outro lado, o envolvimento de
estudantes em atividades extracurriculares representa uma tentativa de
interagir com colegas e de atender a indagações profissionais.
As LA não têm fins lucrativos e, embora cada uma tenha suas
particularidades estabelecidas em estatutos, obedecem ao regimento do
Conselho de Ligas Acadêmicas de Medicina das Faculdades Integradas
Pitágoras (COLAM – FIPMoc), vinculado à Coordenação de Pesquisa e Pósgraduação.
O COLAM – FIPMoc é presidido por um representante da Coordenação
de Pesquisa e Pós-Graduação, composto por um membro do Centro
Acadêmico de Medicina Hermes de Paula (CAMHP) e um membro de cada liga
institucionalizada na faculdade. As ligas devem receber autorização para sua
abertura, elaborar um plano de trabalho anual, além apresentar relatórios
regularmente que descrevam as atividades realizadas.
São Ligas Acadêmicas de Medicina atualmente vigentes:
• Liga Acadêmica de Pediatria do Pitágoras - LIAP
• Liga Acadêmica de Saúde da Mulher FIPMoc - LASAM
• Liga Acadêmica de Geriatria FIPMoc - LAGE
• Liga Acadêmica de Hipertensão Arterial FIPMoc

• Liga Norte Mineira de Neurologia e Neurocirurgia - NEUROLIGA
• Liga Acadêmica de Oncologia Clínica - LAOC
• Liga Acadêmica Norte Mineira de Saúde da Família - LASF
• Liga Acadêmica de Diabetes - LIAD
• Liga Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia - LOT
• Liga Acadêmica de Clínica Médica - LIACME
• Liga Acadêmica de Ética e Humanização das Práticas Médicas
• Liga Acadêmica de Oftalmologia
• Liga de Anestesiologia e Dor - LAAD
• Liga Acadêmica Norte – Mineira de Infectologia
• Liga Acadêmica de Cuidados Paliativos
• Liga Acadêmica de Gastrenterologia
• Liga Acadêmica da Saúde do homem
• Liga Acadêmica de Consultório na Rua

Liga Acadêmica de Pediatria Pitágoras

A Liga Acadêmica de Pediatria – LIAP – tem como objetivo principal incentivar o
interesse acadêmico na área de Pediatria e Medicina do Adolescente, que são de tão
grande abrangência e peculiaridades, e interferem de forma primordial na saúde do
adulto. A LIAP tem como proposta o aprofundamento na semiologia clínica pediátrica
e adolescente entre estudantes de medicina, a fim de que aprendamos juntos os
muitos meios e técnicas de prevenção, diagnóstico e tratamento. Para isso, propõe o
aprofundamento teórico-prático e multidisciplinar, através da realização de reuniões,
grupos de estudo, estágios, palestras, cursos, pesquisas científicas e demais eventos
realizados. Pretendemos também estendermo-nos ao âmbito da Pediatria em
comunidade, a fim de fazer parte da seleta parcela de pessoas que orientam e ajudam
socialmente todas as pessoas que nos procuram diariamente, com realização de
campanhas de prevenção e puericultura. Por fim, a LIAP tem como objetivo sólido o

crescimento da área pediátrica e a aquisição
de conhecimentos para honrar o nome da
Pediatria em meio à sociedade, seguindo os
preceitos e morais éticos e democráticos.

Liga Acadêmica De Saúde da Mulher

A Liga Acadêmica de Saúde da Mulher – FIP MOC foi fundada no ano 2011. A liga
possui como objetivos promover o conhecimento teórico e habilidades técnicas e
práticas com foco na atenção à saúde da mulher integralmente, desde a parte
referente à ginecologia quanto à obstetrícia. A LASAM conta com vários preceptores
renomados e oferece estágios clínicos e cirúrgicos.

Liga Acadêmica de Geriatria das FIP-Moc

A Liga Acadêmica de Geriatria das FIP-Moc tem como objetivo geral a promoção de
conhecimento teórico de habilidades técnicas e práticas com foco na qualificação dos
participantes quanto à melhoria no atendimento ao idoso de forma integral:
humanização e formação científica.

Além disso, como objetivos específicos tem-se:
•

Promover o conhecimento da Geriatria através da realização de aulas, debates,
círculos de estudo, conferências, palestras e treinamentos em níveis
ambulatoriais.

•

Fomentar a produção e divulgação científica através da promoção de
seminários e apresentações públicas fundamentadas em pesquisas realizadas
durante as atividades da LAGE.

•

Realizar intercâmbio científico e associativo com outras instituições e outras
Ligas Acadêmicas.

•

Incentivar seus membros a participar como ouvintes e apresentadores de
Congressos e Encontros de interesse às áreas médicas da Geriatria.

•

Proporcionar a seus integrantes atividades práticas ministradas por Médicos,
colaboradores ou pelos próprios alunos, orientados por professor.

Liga Acadêmica de Hipertensão Arterial

Atualmente, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema de saúde
pública, uma vez atinge cerca de 30% da população brasileira e acarreta elevados
custos médicos e socioeconômicos devido às suas complicações (acidente vascular
cerebral, doenças coronarianas, insuficiência renal crônica, entre outras). Essas
consequências podem ser evitadas, desde que os hipertensos conheçam sua condição
e mantenham-se em tratamento.
A Liga Acadêmica de Hipertensão Arterial (LAHA) das FIP-Moc acompanha e
auxilia no atendimento dos pacientes hipertensos na cidade de Montes Claros –MG,

além de promover a conscientização da população para sua prevenção. A rede de
atenção primária à saúde nem sempre fornece os recursos necessários para o
acompanhamento de pacientes com complicações da hipertensão arterial sistêmica,
sendo que esses pacientes necessitam da abordagem com equipe interdisciplinar, e
demandam maiores recursos na realização de exames que visam o diagnóstico e
tratamento precoce das complicações. Para que os objetivos da liga sejam atingidos
com excelência, a liga conta com atividades que vão desde o atendimento
multiprofissional até a confecção de trabalhos científicos.
A estrutura física disponibilizada pela faculdade também facilita o andamento
do projeto, onde podemos acompanhar os atendimentos cardiológicos no Núcleo de
Atenção à Saúde e de Práticas Profissionalizantes – NASPP, além da liga acompanhar
atendimentos no hospital Santa Casa de Montes Claros. Cada integrante da liga deve
acompanhar semanalmente um ambulatório onde pacientes hipertensos em
acompanhamento pela Liga são atendidos. A assiduidade é condição primordial para a
permanência do acadêmico na Liga.

Liga de Oncologia Clínica

A Liga de Oncologia Clínica das FIP-Moc foi fundada em Março de 2013 e tem como
objetivos propiciar aos acadêmicos do 3º ao 8º período de graduação da faculdade
uma oportunidade de maior aproximação com a vivência prática da relação médicopaciente, com o conteúdo teórico, pesquisa, e com profissionais das várias áreas
envolvidas na Oncologia. Nesse sentido, ela surge como uma proposta para ampliar o
contato do aluno na especialidade frente a um contexto em que as doenças
oncológicas tornam-se cada vez mais prevalentes e representam um dos grandes
desafios da medicina atual. Por conseguinte, a área oncológica e também as suas
vertentes, devem ser partes da vida profissional e acadêmica do médico, tendo na Liga

de Oncologia Clínica das FIP-Moc uma das principais formas de aquisição deste
conhecimento.
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Liga Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia

A Liga Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia da Fip-Moc consiste em um grupo de
acadêmicos que visam obter melhor entendimento prático profissional relacionado a
prática médica do Ortopedista.
São objetivos básicos da liga: aprofundar o conhecimento teórico e prático da
ortopedia utilizando de técnicas de envolvimento multidisciplinar, reuniões estágios,
palestras e cursos.
Realizar atividades extracurriculares relacionados a ortopedia, promover a realização
de simpósios e congressos com finalidade de expor o trabalho da liga e gerar maior
interesse entre os acadêmicos, publicar artigos científicos para exposição de
resultados obtidos, realizar trabalhos voluntários que gerem algum benefício prático
para a cidade de Montes Claros e para o cidadão nela inserido, promovendo a saúde
acima de tudo.

LIGA ACADEMICA DE CLÍNICA MÉDICA

A Clínica Médica está presente em todas as áreas da Medicina e o seu conhecimento por parte
do profissional de saúde é de fundamental importância no bom atendimento aos pacientes. A
Liga Acadêmica de Clínica Médica das Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros
(LIACME - FIPMoc) tem como objetivo principal a aproximação do aluno de Medicina com a
prática clínica logo no início de sua formação acadêmica. Dessa forma, os membros da liga
vivenciam o ato de lidar com o ser humano, incorporando em seu aprendizado não somente
conhecimento técnico, mas também conteúdo humanístico. A Liga hoje, tendo como professor
orientador o Dr. Mariano Fagundes, conta com outros profissionais que fecham com maestria
a proposta da liga: Dra. Maria Suzana e Dr. Jair. As atividades da Liga respeitam o tripé ensino
(GDs supervisionados pelos professores Dr. Mariano e Dra. Maria Suzana, atividades práticas
no PSF Independência sob supervisão do professor Dr. Mariano Fagundes com discussão dos
casos clínicos vistos), pesquisa (supervisionado pelo professor Dr. Jair) e extensão
(supervisionado por Dra. Suzana e Dr. Mariano). A LIACME - FIPMoc é uma entidade sem fins
lucrativos, com duração ilimitada, organizada por acadêmicos do curso médico das Faculdades
Integradas Pitágoras e apoiada pela Coordenação do mesmo e pelo Conselho de Ligas
Acadêmicas de Medicina (COLAM).

Liga acadêmica de Ética e Humanização das
Práticas Médicas

A Liga Acadêmica de Ética e Humanização das Práticas Médicas surgiu para
aperfeiçoar e evidenciar aspectos essenciais à otimização das relações médicopaciente, que são a humanização do atendimento e o cumprimento da ética médica,
pois vivemos num período de desenvolvimento social e científico que prioriza altos
graus de formação profissional, como doutorado e pós-doutorado, em detrimento das
práticas de relações médico-paciente humanas, a fim de que os objetivos da sociedade
sejam atingidos, que são principalmente lucro e sucesso. Neste cenário, a LEHPM
possui objetivos que são divergentes àqueles preconizados pela sociedade capitalista,
porém, não objetiva alterar o modelo social, apenas visa aperfeiçoar e reavivar
atitudes que amenizem o sofrimento dos pacientes, bem como os auxilie na
recuperação.
Os principais objetivos da LEHPM são facilmente compreendidos, não possuindo
nenhum tipo de complexidade ou utopia, pois acreditamos que estudantes de
Medicina e médicos são capazes de desenvolvê-los com êxito. Um dos objetivos da
LEHPM é desenvolver ações de educação permanente, com foco nos aspectos
subjetivos da relação profissional/usuário, fomentando interações mais humanas .A
LEHPM tem atuação em hospitais e tem por finalidade criar e vitalizar as redes
internas de comunicação (informativos, caixa de sugestões, ouvidoria, pesquisas e
outros) bem como estimular a participação efetiva das chefias e formadores de
opinião no processo de humanização.Abrange ainda a sociedade em si ao desenvolver
ações que aproximem o profissional da área da saúde à realidade social, orientando a
comunidade a respeito da dinâmica de uma consulta médica, do objetivo e do tempo.
Uma relação médico-paciente de qualidade e mútua confiança, com base em uma
medicina moldada nos parâmetros da ética, é capaz de ajudar e guiar à sua verdadeira
missão, que é atuar com excelência, em benefício da sociedade, fundando-se na ética

profissional médica, por meio de ações educacionais, ao abranger tanto os estudantes
da saúde quanto os médicos e cidadãos comuns.

LIGA ACADÊMICA DE OFTALMOLOGIA

“Para ver é necessário ter olhos, para enxergar é preciso ter alma”
Dr. Hilton Rocha

A Liga Acadêmica de Oftalmologia (LAOF) preza pela educação, aprendizado e bom
atendimento à população do norte de minas e região. Fundada em 01 Fevereiro de
2014, tem atuado em diversos serviços especializados em Oftalmologia em Montes
Claros e Belo Horizonte, oferecendo estágios extracurriculares de qualidade para seus
integrantes e ótimo atendimento aos seus pacientes. Realiza projetos que visam a
educação e promoção em saúde para a população, seja por atendimentos clínicos e
congressos científicos, afim de expandir cada vez mais o conhecimento sobre a
Oftalmologia.

Liga Acadêmica Norte-Mineira de Anestesiologia e Dor

A Liga Acadêmica Norte Mineira de Anestesiologia e Dor foi criada e aprovada pelo
Conselho das Ligas Acadêmicas das Faculdades Integradas Pitágoras (COLAM) Outubro
de 2013. É um projeto extracurricular organizado por acadêmicos de Medicina das
Faculdades Integradas Pitágoras – FIPMOC e de outras faculdades do norte de Minas.
Trata-se de um projeto de ensino, pesquisa e extensão para aperfeiçoamento dos
estudantes do curso médico na área de atuação da anestesiologista e da abordagem
ao paciente com dor. Desta forma, a Liga Acadêmica de Anestesiologia e Dor, tem
como objetivo geral proporcionar aprofundamento no conhecimento acerca da
anestesiologia e das principais dores crônicas e agudas no indivíduo biopsicossocial.

LIGA ACADÊMICA NORTE-MINEIRA DE INFECTOLOGIA
A Liga Acadêmica Norte Mineira de Infectologia (LANMI) atua na região de Montes
Claros há dois anos, tornando-se referência acadêmica e profissional quanto trata-se
de prevenção e controle de doenças infectocontagiosas. Desde a sua criação, a Liga
conta com Dr. Luciano Freitas Fernandes como preceptor, atuando no Centro de
Testagem e Acolhimento e no Hospital Aroldo Tourinho, em conjunto com o Serviço de
Controle de Infecção Hospitalar. Além disso, realizamos congressos, palestras e
cursos em quatro módulos básicos que são: Antibióticos, Doenças emergentes,
Infecções hospitalares e Epidemiologia.

LIGA ACADÊMICA DE SAÚDE DO HOMEM

Por muito tempo, o homem se manteve a frente da sociedade, de modo geral. Havia
apenas um ponto em que o grupo feminino se destacava: o cuidado com a saúde própria.
O descuido com relação a doenças por parte dos homens era tão grande que refletia
diretamente nas taxas de incidência, morbidade e mortalidade pelos diversos processos
patológicos. Ainda hoje, quando a evolução tecnológica permite que as doenças sejam
diagnosticadas e tratadas com eficiência muito superior, os dados mostram que eles
permanecem imprevidentes e desatenciosos quanto ao autocuidado e procura de
profissionais de saúde.
A Liga de Saúde do Homem tem como objetivo principal promover saúde ao grupo
masculino, reunindo conhecimento tanto teórico como prático acerca das principais
injúrias que os acometem. Assim, facilita-se o desenvolvimento de atividades que
despertem nessa população interesse pelo próprio bem estar.

