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1. INTRODUÇÃO 

 

As ligas acadêmicas (LAs) são uma entidade cujo desenvolvimento é 

feito por acadêmicos, professores e profissionais que apresentam interesses 

em comum. Um de seus objetivos é complementar a formação acadêmica por 

meio de atividades que atendam às convicções do tripé universitário de ensino, 

pesquisa e extensão. As LAs realizam atividades extraclasses e desenvolvem 

ações voltadas para a promoção à saúde e educação permanente, elaborando 

oportunidades de trabalhos científicos, didáticos, culturais e sociais no espaço 

acadêmico, auxiliando no desenvolvimento científico e aprimoramento da área 

da saúde. (TORRES et al., 2008; QUEIROZ et al., 2014) 

Tendo em vista a percepção holística do indivíduo, a Medicina Paliativa 

torna-se essencial para integrar as ações, buscando humanizar o atendimento 

e prestar cuidados com base não só nos sintomas e necessidades físicas, mas 

também no emocional, espiritual e social. Segundo a OMS, em conceito 

definido em 1990 e atualizado em 2002, "Cuidados Paliativos consistem na 

assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria 

da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença que 

ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação 

precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, 

sociais, psicológicos e espirituais". 

O município de Governador Valadares é localizado no Vale do Rio Doce, 

em Minas Gerais e é a sede da Liga Acadêmica de Medicina Paliativa (LAMP). 

A referida área tem seu destaque com os pacientes oncológicos, já que os 

portadores de câncer em estágio avançado são os que mais requerem os 

cuidados paliativos, mas destina-se aos portadores de todas as doenças 

crônicas. Do ano de 2007 até o ano de 2013, 1808 pessoas residentes em 

Governador Valadares faleceram por neoplasias (tumores) e 21 por doenças 

reumáticas crônicas do coração, considerando todas as idades e sexos.Tal 

situação reforça a necessidade da atuação da LAMP, objetivando avanços na 

assistência dos pacientes com doenças que ameacem a continuidade da vida, 
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e das suas famílias, ampliando o debate sobre o tema Medicina Paliativa com 

estudantes da área de saúde. 

O principal objetivo da LAMP é desenvolver o aprimoramento do 

acadêmico dos cursos da área da saúde da UFJF-GV no que tange a 

humanização, educação em saúde, concretização dos objetivos de ensino, 

pesquisa e extensão, na busca do aperfeiçoamento científico na área de 

Medicina Paliativa para melhor formação profissional. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de 

Graduação em Medicina, a estrutura do curso deverá utilizar metodologias que 

estimulem a interação entre ensino, pesquisa e extensão, privilegiando a 

participação ativa do aluno e a interdisciplinaridade. Assim, a LAMP permite 

essa articulação, respeitando os princípios éticos e humanísticos, inclusão 

social e diversidade cultural nas atividades planejadas. A metodologia proposta 

pela liga visa à agregação e a indissociabilidade, como afirma o Artigo 207 da 

Constituição Federal de 1988, entre ensino, que é a transferência de 

conhecimento, pesquisa, que corresponde às atividades que visam adquirir 

novas informações, e extensão, é o resultado do ensino e da pesquisa 

desenvolvidos, criando um vínculo entre a universidade e a comunidade 

externa. 

 

2. REGIMENTOS 

 

A LAMP é constituída por no mínimo um docente efetivo da UFJF – GV, 

quatro acadêmicos – os membros da diretoria –, e oito acadêmicos 

selecionados – os membros efetivos –, além de profissionais 

colaboradores.Serão considerados membros efetivos os alunos que forem 

aprovados em processo seletivo da LAMP, tendo como pré-requisito estar 

regularmente matriculado no curso de Medicina da UFJF-GV, ter cursado ou 

estar cursando as disciplinas Genética Básica, Farmacologia Clínica I aplicada 

à Medicina e Psicologia Médica I. 

Anualmente serão admitidos, por meio de processo seletivo, novos 

acadêmicos que preencherão as vagas disponíveis para membros efetivos. O 
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tempo de permanência do membro efetivo é de um ano. Após esse período, há 

possibilidade de reingresso, como membro efetivo, pelo próximo processo 

seletivo, ou reingresso como membro diretor. 

O acadêmico, enquanto membro efetivo da liga, participará das 

atividades contidas no estatuto da mesma, cumprindo cronograma de 

atividades correspondente a 12 horas semanais. O acadêmico limitará a sua 

participação como membro efetivo a apenas uma liga, sendo a certificação 

assegurada a essa liga, desde que tenha participado por um período mínimo 

de seis meses. 

Anualmente haverá votação em Assembleia Geral para escolha dos 

novos membros diretores. O tempo máximo de permanência como parte da 

diretoria da LAMP será de um ano. Os membros da diretoria não poderão ser 

reeleitos, salvo em caso de membros fundadores que terão o direito de pleitear 

a reeleição por mais um ano, chegando a dois anos como diretores. Após esse 

período para que permaneçam na Liga, os interessados deverão se submeter a 

novo processo seletivo.  

Para ser eleito membro-diretor de uma liga, o aluno deverá ter sido 

membro da mesma no último ano. Os novos diretores das ligas deverão ser 

escolhidos através de votação com a participação dos atuais membros e 

diretores da liga durante o último ano. 

Após o período de diretoria estes poderão permanecer na liga na 

condição de monitores auxiliando os novos membros a dar continuidade aos 

trabalhos desenvolvidos. Caso algum membro da diretoria opte por não 

permanecer como monitor, a vaga poderá ser ocupada por um acadêmico ex-

participante como membro da LAMP. 

Terão direito a receber certificados de participação, emitidos juntos a 

instituição de ensino superior (UFJF-GV) na qual a LAMP é vinculada, os 

membros efetivos e os membros diretores fundadores que frequentarem 

assiduamente, no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de frequência das 

atividades a partir da data de seu ingresso na Liga Acadêmica. Só serão 

entregues os certificados de participação das ligas mediante a apresentação 

anual de um relatório das atividades desenvolvidas, com seus registros de 

frequência, bem como as atas das reuniões periódicas das ligas, sendo 
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respeitada a frequência mínima de 75% para cada ligante/diretor nessas 

reuniões. 

O certificado que atesta a presença do acadêmico como membro efetivo 

da LAMP será emitido pelo ICV, terá as assinaturas do(s) aluno(s) 

presidente(s) do(s) Diretório(s) Acadêmico(s) relacionado(s) à Liga, do 

Presidente do Conselho de Unidade, do presidente da liga acadêmica e do 

orientador/tutor, após permanência mínima de seis meses na liga. Deverá 

constar no certificado o número de horas referente à atividade desenvolvida na 

LAMP, conforme aprovado no Conselho de Unidade.  

O processo de seleção dos membros efetivos será realizado a partir da 

publicação do Edital de Seleção de Membros Efetivos e será realizado pela 

LAMP. A liga prioriza a lisura do processo de seleção de novos membros, a fim 

de manter a continuidade de seus trabalhos e permitir a participação de novos 

acadêmicos. Para isso, é obrigatória a presença de um membro do Diretório 

Acadêmico no seu processo seletivo, que não faça parte de sua diretoria e que 

não esteja tentando ingresso na mesma. Essa presença deverá ser registrada 

em ata com assinatura do integrante do órgão de representação discente, de 

um diretor da liga e de duas testemunhas que estejam tentando ingresso na 

mesma. O processo de seleção será organizado pela LAMP e será composto 

de prova contendo questões objetivas e entrevista. Os candidatos deverão 

identificar suas provas pelo número de matrícula e/ou CPF e/ou RG, não sendo 

permitida a identificação da mesma por qualquer outro meio, inclusive através 

do nome do candidato.  

A diretoria da LAMP irá disponibilizar o gabarito de seu processo seletivo 

aos candidatos no dia da realização do mesmo via e-mail e/ou redes sociais 

e/ou afixado nos murais do ICV. Caso o número de candidatos inscritos seja 

menor do que as vagas disponibilizadas, a Diretoria deve estipular uma 

pontuação mínima definida em um aproveitamento de 60% da avaliação 

aplicada. 

Em caso de empate, o critério de desempate terá a seguinte escala de 

prioridade:  

1º. Participação prévia como membro da LAMP; 
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2º. Índice de Rendimento Acadêmico (IRA); 

3º. Período mais avançado; 

4º. Sorteio 

 

3. ENSINO 

 

A LAMP teve atividades teóricas, práticas e teórico-práticas que 

colocaram o ligante como centro no processo de ensino-aprendizagem e que 

se basearam em princípios ético-humanísticos, para que seja parte de seu 

próprio processo de formação. Assim, foram realizadas aulas quinzenais 

ministradas pelos membros da liga, por professores orientadores/colaboradores 

ou profissionais envolvidos, discussão de casos clínicos presenciados nas 

atividades práticas e apresentação de artigos científicos. 

As atividades práticas tiveram como importância para o ligante 

desenvolver a interdisciplinaridade, complementar a grade curricular, aprender 

a trabalhar em equipe multidisciplinar e integrar as dimensões biológicas, 

psicológicas, sociais e ambientais da doença.  

Os temas abordados se referem à: 

• Cuidados Paliativos: conceitos, fundamentos e princípios 

• Avaliação do paciente em Cuidados Paliativos 

• Diagnóstico e abordagem do sofrimento humano 

• Indicações de Cuidados Paliativos 

• Comunicação em Cuidados Paliativos 

• Testamento vital e diretivas antecipadas de vontade 

• Ordem de não reanimação 

• Organização de serviços em cuidados paliativos 

• Avaliação da dor e outros sintomas em cuidados paliativos 

• Medicações usadas para pacientes em fim de vida  

• Hipodermóclise 

• Aspectos éticos sobre a terminalidade da vida no Brasil 

• Ortotanásia, eutanásia, distanásia, mistanásia 

• Cuidado Paliativo em pediatria 

• Procedimentos sustentadores da vida em UTI  



8 

• Sedação paliativa 

• Suporta ao paciente e à família na fase final da doença 

• Aspectos das diferentes religiões 

• Assistência ao luto 

 

 

4. EXTENSÃO 

 

Nesse âmbito, a LAMP realizou projetos junto à comunidade, tornando 

os membros da liga, agentes de promoção à saúde e transformação social. 

Desse modo, estabilizarou a relação entre a UFJF - GV e os demais setores da 

sociedade, promovendo a interdisciplinaridade. 

Foram realizados também cursos, seminários, simpósios, aulas, em que 

houve a participação de profissionais capacitados dentro da área de Medicina 

Paliativa. Ademais, os eventos que foram divulgados por email, redes sociais e 

na própria UFJF-GV.  

Conclui-se que as atividades de extensão são de extrema importante 

para a comunidade, pois permitem que os pacientes se abram, falem e sempre 

com um olhar cuidador e carinhoso por parte dos ligantes. Pequenos gestos 

que fazem toda a diferença. Os relatos dos ligantes são sempre de leveza e 

aprendizado ao se sair de cada uma das atividades realizadas. 

As atividades desenvolvidas seguem a seguir: 

Dia Mundial dos Cuidados Paliativos: Evento realizado no 

Restaurante Universitário (RU) para divulgação dos cuidados paliativos. Os 

diretores e ligantes conversaram com os estudantes sobre o conceito de 

cuidados paliativos, a quem estava indicado, sua importância e como era 

realizado no Brasil. Posteriormente, respondemos às dúvidas, foram tiradas 

fotos com plaquinhas que posteriormente foram postadas no Facebook. A liga 

ofereceu um pacote de girassol para cada aluno que se interessou pela 

discussão, para que fosse plantada a “semente dos cuidados paliativos”. 

Divugou-se também o fórum posterior também feito pela LAMP.  
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Ligando a prosa: debate em cuidados paliativos: O evento teve o 

objetivo de discussão com a comunidade sobre envelhecimento e qualidade de 

vida, e foi realizado na Associação Santa Luzia em Governador Valadares. Foi 

possível perceber que os idosos compartilharam situações acerca do 

envelhecimento uns com os outros, já que tinham culturas diferentes. Notou-se 

que cada um tem seu próprio conceito de qualidade de vida, mas todos 

queriam um envelhecimento digno e pleno. Assim, como os idosos apresentam 

maior prevalência de doenças crônico-degenerativas para as quais não existe 

tratamento curativo, há a indicação para abordagem paliativa. O paciente 

geriátrico deve receber um acompanhamento processual desde o momento em 

que sua independência está preservada, seguindo-se durante as situações de 

dependência e vulnerabilidade, expandindo-se até a sua morte. Diante disso, o 

princípio do cuidado paliativo direcionado aos idosos é de maximizar a 

capacidade da pessoa, visando acima de tudo alívio e conforto. Essas 
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questões foram expostas pela LAMP aos profissionais de saúde da Associação 

Santa Luzia, visando aperfeiçoamento na prática dos cuidados paliativos.  

 

Cuidados com a saúde do homem: Os homens, de forma geral, 

habituaram-se a evitar o contato com os espaços da saúde, avessos à 

prevenção e ao autocuidado, é comum que protelem a procura de atendimento, 

permitindo que os casos se agravem, assim o sistema de saúde é obrigado a 

intervir nas fases mais avançadas das doenças. Visando especificamente o 

Câncer de Próstata, que é o sexto tipo mais comum no mundo e o de maior 

incidência nos homens, a LAMP promoveu um seminário para os homens que 

frequentam a Unidade de Saúde da Família do bairro Sir em Governador 

Valadares. Foram abordados temas como: detecção precoce do câncer, 

prevenção, diagnóstico, sintomas e tratamento. O público tirou suas dúvidas 

sobre o assunto, inclusive sobre o toque retal e compartilhou experiências até 

com homens que já tiveram esse tipo de câncer e afirmaram a importância do 

exame para a detecção precoce.  

 

Visita ao setor de Hemodiálise: A Doença Renal Crônica (DRC) é a 

perda lenta, progressiva e irreversível das funções renais. Sabe-se que os 

cuidados paliativos são uma temática recente no currículo de Nefrologia, porém 

são cuidados que devem ser instituídos precocemente na evolução da doença 

renal crônica. Reforçado a valorização da autonomia e o desenvolvimento de 

competências em cuidados paliativos, a LAMP objetivou nessa visita ao setor 

de hemodiálise no Hospital Nossa Senhora das Graças em Governador 

Valadares, propagar aos médicos e enfermeiros a ideia de que os cuidados 

paliativos são dirigidos para o conforto de todas as pessoas que apresentam 

uma doença crônica. Logo, pretende-se abordar o cuidado paliativo como uma 

proposta de intervenção terapêutica para essas pessoas, independente do 

processo de terminalidade, isto é, com a finalidade de conviver com a doença 

de uma forma digna e com qualidade de vida. Neste sentido, é importante o 

paciente estar ciente que a sua condição é de uma doença progressiva e 

incurável e reconhecer que a diálise e o transplante renal são tratamentos, mas 
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não a cura. Idealmente, os cuidados paliativos devem começar no momento do 

diagnóstico da DRC, e ir progredindo conforme o avanço da doença.  

 

Visita ao setor de psicologia da Oncoleste: A fim de observar esse 

papel do psicólogo nos cuidados paliativos, a Liga Acadêmica de Medicina 

Paliativa fez uma visita à Oncoleste, centro de referência para tratamento 

contra o câncer localizado em Governador Valadares, para realização de uma 

conversa com a psicóloga da clínica, que teve como foco a ideia de 

que profissional deve ajudar o paciente na busca de mecanismos de 

enfrentamento que o ajudarão a manter sua autoestima e estabilidade diante 

do quadro patológico, jamais se esquecendo de que religião e espiritualidade 

são aspectos importantes para o paciente e seus familiares.  

Sessão filme: Anais  Eletrônicos do XX Congresso de Cancerologia 

/2015: Foi realizado na Oncoleste a passagens dos anais desse importante 

congresso, para que os ligantes e os profissionais da instituição pudessem 

discutir sobre dor oncológica, desafio na comunicação de notícias difíceis, 

formulando prognóstico em pacientes com câncer avançado e cuidados no fim 

de vida. A contribuição da equipe multiprofissional da oncoleste foi de 

fundamental importância para a discussão, já que os ligantes puderam ter uma 

boa visão do que realmente acontece na prática dos cuidados paliativos, 

sempre pautando-se na Medicina baseada em evidências.  

 

Workshop de comunicação de más notícias e ética na saúde: evento 

realizado pelas ligas: Liga Acadêmica de Oncologia (LION-GV), Liga 

Acadêmica de Medicina Paliativa (LAMP) e Liga Acadêmica de Psicologia da 

Saúde (LAPS). A LAMP contribui para o júri simulado sobre ortotanásia.  
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I Workshop do Leste Mineiro de Cuidados Paliativos: realizado em 

parceria com a Acolhevida, contou com a presença de profissionais de saúde e 

população leiga interessada no tema. A palestra foi realizada pelo psicólogo 

Rodrigo Luz e foi de grande importância para o crescimento e aprendizado dos 

membros da liga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Fórum sobre Cuidados Paliativos da UFJF-GV: esse foi o evento de 

comemoração de 1 ano da LAMP. Contou com 85 participantes, e foi um 
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evento de grande aprendizado para os participantes da liga. Os alunos e 

profissionais que foram ao evento como ouvintes, surpreenderam-se com a 

gama de assuntos dentro dos cuidados paliativos, e com a importância do 

tema, todos relataram uma grande aquisição de conhecimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palestrantes do evento: 

• Dr. Adhemar Dias de Figueiredo Neto -  Os Cuidados Paliativos 

(conceito, filosofia, multidisciplinaridade e papel dos profissionais) 

• Dr. Anderson de Almeida Rocha - Cuidados Paliativos na UTI; 

Discussão de casos clínicos em cuidados paliativos 

• Dra. Eusana Maria Lemes Milbratz - Alívio dos sintomas e 

prognóstico em cuidados paliativos 

• Fernanda Teixeira Saches - Bioética dos cuidados paliativos e 

diretrizes avançadas de vida  

• Maria Gabriela Parenti Bicalho – Discussão de casos clínicos em 

cuidados paliativos 

• Maria Margareth Alves dos Santos - Fim de vida, sofrimento, luto e 

espiritualidade 

• Patrícia Castória Farias - Discussão de casos clínicos em cuidados 

paliativos 
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A visão do intensivista sobre o fim da vida: Nosso coordenador, Dr. 

Anderson de Almeida Rocha ministrou uma aula sobre o intensivismo na 

pediatria, e a anestesiologista Dra. Carina Dantas Ruiz Magalhães sobre o 

intensivismo adulto. Os dois discutiram também como é a aplicação dos 

cuidados paliativos dentro da UTI pediátrica e adulta, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PESQUISA 

 

Foram apresentados 4 trabalhos da LAMP: 

"Relato de experiência- Experiências da criação da Liga Acadêmica de 

Medicina Paliativa (LAMP) no município de Governador Valadares", foi 

apresentado na modalidade pôster no 1º Simpósio de Cuidado Paliativo da 

Zona da Mata mineira, no dia 20 de junho de 2015.  

Autores: Laís Ciribelli Yamaguchi, Lara Maia Siqueira. 

 

“Relato de Experiência Liga Acadêmica de Medicina Paliativa -UFJF/GV 

– Implantação, conquistas e desafios”, foi apresentado na modalidade pôster, 
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durante o III Simpósio Mineiro de Cuidado Paliativo, de 11 a 13 de maio de 

2017. 

Autores: Laís Ciribelli Yamaguchi, Thaisa Gabriele da Silva Belan, 

Adhemar Dias de Figueiredo Neto. 

 

“Relevância da Liga Acadêmica de Cuidados paliativos no município de 

Governador Valadares / MG”, ”, foi apresentado na modalidade pôster no 4º 

Congresso Nacional de Saúde, do dia 28 a 30 de agosto de 2017. 

Autores: Paula Costa Machado, Lara Maia Siqueira, Laís Ciribelli 

Yamaguchi. 

 

“O impacto da espiritualidade na resiliência de pacientes de Cuidados 

Paliativos em pacientes oncológicos terminais no município de Governador 

Valadares/ MG”, foi apresentado na modalidade pôster no 4º Congresso 

Nacional de Saúde, do dia 28 a 30 de agosto de 2017. 

Autores: Lara Maia Siqueira, Laís Ciribelli Yamaguchi, Paula Costa 

Machado. 

 


