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Resumo:

A LIGA ACADÊMICA DE CARDIOLOGIA E CIRURGIA CARDIOVASCULAR –

LACCC da Universidade Federal de Juiz de Fora, fundada em 22 de setembro de 2015 é

uma entidade  civil  de direito  privado de duração ilimitada,  sem fins lucrativos  com

autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Departamento de Cardiologia e às

disciplinas de Semiologia e Cardiologia desta Universidade. Criada a partir da iniciativa

de acadêmicos do Curso de Medicina da UFJF, sob a tutoria e orientação de xxxxxxx.

Sendo composta por alunos da graduação de Medicina, proporciona um maior e mais

precoce  contato  com  procedimentos  cardiovasculares  e  o  paciente,  estimulando  e

promovendo o ensino, a pesquisa e a extensão nos serviços de saúde.

 



1. INTRODUÇÃO

               O Sistema Cardiovascular desde os primórdios da humanidade instiga e

desperta o interesse de inúmeros povos e civilizações em aprofundar os conhecimentos

acerca deste,  órgãos e funcionamento especialmente.  Como bem sabemos os Gregos

através  dos  relatos  de  Hipócrates,  Platão  e  Aristóteles,  atribuíam  ao  coração  papel

central  na circulação,  classificando-o como indispensável à vida.  Mas, não foram os

primeiros. Datando aproximadamente 3000 a.c., o papiro egípcio de Smith é um dos

mais  antigos  registros  cardiológicos.  Isso  posto,  é  patente  que  a  especialidade

cardiológica, hoje, alcance significativa notoriedade dentre as especialidades médicas

em geral.11; 13

               Esse genuíno interesse motivou o Dr. Dante Pazzanese a organizar em 1941 o

primeiro serviço, no Brasil, voltado exclusivamente para o diagnóstico e tratamento das

afecções cardíacas, assim como ministrar cursos na área, que alcançam os dias atuais.

Suas contribuições estenderam-se também a fundação em 1943 da Sociedade Brasileira

de Cardiologia (SBC). Esta, dado sua atuação e relevância, em 1959, o então presidente

Juscelino  Kubitsheck  a  decretou  como  sendo  de  utilidade  pública.  Entretanto,  o

reconhecimento da Cardiologia como Especialidade só foi regulamentado, em 1964, a

partir da concessão do convênio da SBC junto a Associação Médica Brasileira (AMB).

Já na década de 80 a SBC tornou-se mundialmente reconhecida.9;  10; 12; 13 

               Similar ao escopo da SBC, as Ligas Acadêmicas Com ênfase em Cardiologia

também viabilizam a troca de informações científicas e práticas, difundem o espírito da

especialidade,  facilitam  a  comunicação,  o  convívio  e  a  consequente  busca  de

conhecimentos, sobretudo maior oportunidade de extensão.5 Assim, por representarem

maior oportunidade ao aprendizado mais dinâmico, já que as atividades das ligas apesar

da orientação docente são planejadas e desenvolvidas pelos próprios acadêmicos, estas

contribuem com o necessário enriquecimento e diferenciação curricular do graduando.6 

               Entretanto, alguns estudos ressaltam a preocupação de que tal agremiação se

converta em uma via de especialização precoce, interferindo no aprendizado básico da

graduação, havendo, assim, clara necessidade de que nestas haja mecanismos para que

isso não ocorra.2, 6

               Destarte, estas agremiações estudantis são entidades de grande abrangência,

que não só ampliam o senso crítico, os conhecimentos teórico-práticos e o raciocínio

científico, mas também agregam valores à formação acadêmica e pessoal, representando



uma contribuição  para a  sociedade à  medida  que  promovem saúde e  transformação

social,  com  intuito  benéfico  para  a  população,  através  do  maior  contato

universidade/comunidade.1; 7 

               Tais contribuições são ainda mais relevantes no âmbito da cardiologia, visto

que, as doenças cardiovasculares são causas significativas de morbidade e mortalidade

em  todo  mundo.3 Em  2009,  as  doenças  do  aparelho  circulatório  (DAC)  foram  as

principais  causas  de morte  nos  países  desenvolvidos  ou em desenvolvimento.3;  8 No

Brasil, as DAC, especialmente as doenças cerebrovasculares e as doenças isquêmicas do

coração,  correspondem a um terço de todos os  óbitos  e  aproximadamente  30% das

causas  obituárias  dentre  a  população  adulta  em  fase  produtiva,  faixa  etária

compreendida de 20 a 59 anos de idade.4              



1.1 Justificativa

Projeto  essencialmente  acadêmico,  a  Liga  Acadêmica  de  Cardiologia  e  Cirurgia

Cardiovascular – LACCC – surgiu da necessidade de um aprofundamento dos estudos e

aquisição  de  conhecimentos  em  cardiologia  e  cirurgia  cardiovascular.  Propõe-se  a

melhorar  o  embasamento  teórico-prático  dos  acadêmicos  de  medicina,  através  de

atividades de estudo, pesquisa e extensão, orientadas por especialistas em ambulatório,

centro cirúrgico e enfermaria das entidades vinculadas a LACCC.

Suas  atividades  contribuirão  para  a  sedimentação  do  conhecimento  acadêmico  dos

envolvidos sobre o tema e proporcionará maior engajamento dos discentes e um melhor

feedback docente/discente,  o que enriquecerá o currículo do graduando e ajudará na

futura escolha da residência médica com maior precisão. 

Em contrapartida,  a  liga  se  propõe a  assistir  pacientes  das  instituições  vinculadas  a

LACCC e  desenvolver  programas,  pesquisas  e  campanhas  que  colaborem  para  um

prognóstico mais efetivo,  bem como ampliação das possibilidades  do processo cura-

doença do paciente.

1.2 Objetivos

1.2.1 Geral

Estimular  o  estudo  de  cardiologia  e  cirurgia  vascular  a  partir  do  5°  semestre  da

Faculdade  de  Medicina  –  UFJF  através  de  grupos  de  estudos  e  discussões  sobre

cardiologia  e  cirurgia  cardiovascular,  pesquisas  na  área  de  cardiologia,  cirurgia

cardiovascular, em UTI, ambulatório e centro cirúrgico, além do intercâmbio com outras

ligas ou instituições voltadas à expansão do conhecimento. 



1.2.2 Específicos

I-  Proporcionar  conhecimento teórico e prático aos integrantes  desta  liga através de

palestras administrados pelos próprios alunos, formando, assim, agentes multiplicadores

no meio acadêmico, cabendo aos orientadores à participação em todas as fases desse

processo;

II- Propiciar  ao  estudante  de  medicina  o  contato  precoce  com  diversas  patologias

cardiovasculares, a fim de que entenda as proporções que estas alcançam;

III- Propiciar  aos  acadêmicos,  prática  de  atendimento  clínico  com  orientação

diagnóstica e terapêutica referente às patologias cardiovasculares;

IV- Trabalhar  o  conhecimento  da  população  quanto  aos  aspectos  da  doença,  sua

evolução e tratamento corretos;

V- Propagar a cardiologia e a cirurgia cardiovascular através de pesquisas, apresentação

de trabalhos, congressos, encontros e jornadas, publicações em revistas de circulação no

meio  científico  e  na  sociedade  brasileira  e  através  da  confecção  de  material  para

capacitação teórico-prática.

VI- Realizar seminários, congressos, cursos, mini-cursos e jornadas para a capacitação

de seus membros, da comunidade acadêmica e da sociedade em geral no que se refere às

doenças cardiovasculares mais prevalentes;

VII- Realizar a promoção à saúde, estudo epidemiológico e discussão de propostas para

melhorar a qualidade de vida da população.



2. FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA

(Explicar conceitos teóricos que serão estudados pelo grupo de estudo; assim como, a

articulação com a(s) disciplina(s) do curso e apontar os conteúdos que serão estudados

e/ou aprofundados com a criação da liga acadêmica).

 Ausculta cardíaca

o Focos

o Bulhas

o Principais achados fisiológicos e patológicos

 ECG

o Realização

o Aspectos analisados no traçado

o Principais achados fisiológicos e patológicos

 IAM

 Principais Arritmias 

 Intervenções terapêuticas

 Intervenções cirúrgicas

(definir projetos de extensão)



PERÍODO DE REALIZAÇÃO

Início: 22 de setembro de 2015

Término: Indeterminado

3. CARGA HORÁRIA DO PROJETO

12 horas semanais obrigatórias nos períodos letivos, conforme calendário acadêmico. 

4. METODOLOGIA

O projeto  contará  com atividades  pautadas  nos  três  pilares  da  universidade:  ensino,

pesquisa e extensão.

Atividades propostas para o ensino: 

Aprofundamento propedêutico e semiológico da cardiologia e cirurgia cardiovascular

pelo grupo de integrantes da LACCC definido no início do semestre através de estudo e

discussão de bibliografias e artigos científicos  previamente selecionados a partir  das

principais bases de dados científicos (Ciências da Saúde em Geral: SciELO - Scientific

Electronic  Library  Online  http://www.scielo.org;  BIREME  -  Biblioteca  Virtual  em

Saúde  http://regional.bvsalud.org; LILACS - Literatura Latino-Americana e do Caribe

em Ciências da Saúde http://bibliomed.uol.com.br/LILACS/index.cfm? libcatid=20025;

MEDLINE -  Literatura  Internacional  em Ciências  da  Saúde  http://medline.cos.com;

PubMed - National Library of Medicine http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed; CAPES

-  Portal  Periódicos  http://www.periodicos.capes.gov.br;  MEDCARIB -  Literatura  do

Caribe  em  Ciências  da  Saúde  http://www.library.ualberta.ca;  Google  Acadêmico

http://scholar.google.com.br;  OPAS  /  OMS  http://www.who.int;  PAHO  -  Acervo  da

Biblioteca da Organização Pan-Americana da Saúde http://www.opas.org.br) de acordo

com o tema proposto, a cada quinzena, com duração de duas horas cada encontro, nas

dependências da UNIVALE ou em outro local previamente acordado entre os membros. 

O  conhecimento  dos  conceitos  e  técnicas  de  prevenção,  promoção,  diagnóstico  e

terapêutica adquirido e sedimentado poderá ser difundido através de seminários e ou

http://www.who.int/
http://scholar.google.com.br/
http://www.library.ualberta.ca/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://medline.cos.com/
http://bibliomed.uol.com.br/LILACS/index.cfm?%20libcatid=20025
http://regional.bvsalud.org/
http://www.scielo.org/


palestras,  aulas  e  reuniões  clínicas  ministradas  pelos  acadêmicos  integrantes  da

LACCC.

Outras atividades teóricas poderão ser realizadas, tais como rodas de conversa, mesas de

discussão,  apresentação  de  caso  clínico,  curso  de  capacitação,  fóruns,  encontros

científicos.

Atividades propostas para pesquisa:

Aprofundamento  sobre  os  temas  propostos:  Intervenções  terapêuticas  e  intervenções

cirúrgicas:  Ausculta  cardíaca:  Focos,  Bulhas,  Principais  achados  fisiológicos  e

patológicos; ECG: Realização, Aspectos analisados no traçado eletrocardiográfico,

Principais  achados  fisiológicos  e  patológicos;  IAM  (infarto  agudo  do  miocárdio);

Principais Arritmias.

Observação,  registro  e  divulgação  dos  resultados  levantados  nas  pesquisas  sobre

cardiologia e cirurgia cardiovascular.

As atividades de pesquisa deverão ser feitas em grupo previamente definido dentre os

membros da LACCC, bem como a produção da literatura para publicação.

Atividades propostas para a extensão:

O acadêmico membro efetivo da LACCC participará das atividades  de extensão em

estudos  de  caso  clínico  previamente  selecionado,  com  reuniões  quinzenais  nas

dependências  da  UNIVALE;  estágio  voluntário  não  remunerado  em  ambulatório,

pronto-socorro, centro cirúrgico do Hospital Municipal, clínicas cardiológicas parceiras

da  LACCC  e  ESFs  em  Governador  Valadares,  previamente  contratualizados;

organização de campanhas e programas para a comunidade.

As atividades práticas serão realizadas mensalmente. No final de cada atividade prática

será  feita  uma  discussão  a  respeito  dos  casos  acompanhados  naquele  dia.  Nesta

discussão  participarão  os  acadêmicos  responsáveis  por  essa  atividade  e  os  tutores,

médicos ou outros profissionais de saúde responsáveis pelos pacientes ou autorizados

para tal. Para realizar as atividades práticas, os membros da LACCC serão divididos em

grupos previamente escalonados. 



5. AVALIAÇÃO

Os  membros  da  LACCC  serão  avaliados  mensalmente  pela  diretoria  da  mesma  e

registrado  em ata,  a  partir  da  frequência  apurada  e  relatórios  produzidos  durante  a

realização das atividades propostas. 

7. MEMBROS INTEGRANTES DA LIGA

7.1 Professor(a) Tutor/Orientador(a)

Prof. Dr. Eduardo Viana Lobato    (OBRIGATÓRIO)

(Especificar um mini-currículo do professor coordenador responsável pela liga)

7.2 Professores Colaboradores

Profª. Drª. Diane Michela Nery Henrique  e Prof. Dr. Fábio Mesquita

(OPCIONAL)

(Especificar um mini-currículo de todos os professores colaboradores participantes da

liga)

7.3 DIRETORIA ACADÊMICA DA LIGA 

- Presidência: Fernando Alvarenga Sampaio

- Vice Presidência: Thiago Guedes Giles

- Tesouraria: Davi Vita

- Secretariado: Carolina Torres

- Orientador/Tutor: Eduardo Viana Lobato 



8. AÇÕES REALIZADAS

*Esboçar proposta de criação de matéria  optativa do curso de medicina vinculada a

LACCC (por que, como, quem pode participar, onde funcionará).

*Esboçar proposta de criação de ambulatório de cardiologia vinculado a LACCC (por

que, como, quem pode participar, onde funcionará).

Lembro destas  duas  propostas,  caso lembre  de outras  ou tenha  alguma que não foi

mencionada fique a vontade para complementar.

(Apontar  quais  as  ações  de  atividades  de  extensão  a  serem  realizadas  pela  liga

justificando-as).

8.1 Agenda/Cronograma de Atividades

OBRIGATÓRIO

8.2 Locais de Aplicação

OBRIGATÓRIO



9. CRONOGRAMA

 

Atividades 

                             Mês
Mês

  1º   2º   3º   4º   5º   6º   7º   8º   9º 10º 11º 12º

Solenidade de Abertura
Assembleia Geral

da LACCC

Prova de Seleção

Seminários
Apresentação de

Caso Clínico

Jornadas Acadêmicas

Curso de Férias
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Governador Valadares, estado de Minas Gerais___ de __________ de ______.                

      

                                   

 

Professor Coordenador da Liga


