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Resumo

Introdução: As Ligas Acadêmicas (LAs) nos Cursos de Medicina são formadas por
grupos de estudantes de graduação com um interesse comum, que se reúnem
periodicamente para realizar atividades práticas e teóricas ligadas a um campo da futura
atuação profissional, supervisionados, em caráter voluntário, por um docente ou médico
da área.  As atividades práticas consistem em atendimento ambulatorial a pacientes,
participação de grupos de estudos e acompanhamento de procedimentos. As LAs de
Medicina desempenham, portanto, um papel peculiar na formação médica, uma vez que
os alunos têm oportunidade de fazer escolhas de modo ativo e livre, desenvolver
iniciativas inovadoras, trocar experiências e interagir com colegas interessados nos
mesmos assuntos. Como ponto inicial de pesquisa afigurou-se a questão de como estes
alunos realizam a busca de informações científicas que subsidiem seu estudo, nas
atividades já comentadas das LAs. Tal questão foi posteriormente ampliada para o papel
das LAs no processo de formação dos estudantes. O presente estudo volta-se para a
importância das Ligas Acadêmicas de Medicina da UNIFESP na formação curricular
dos graduandos e, neste contexto, o papel do acesso às fontes de informação científica.
Objetivo: Investigar o processo de participação dos estudantes nas Ligas Acadêmicas
(LAs) na Escola Paulista de Medicina, da UNIFESP, no que diz respeito ao
desenvolvimento da própria formação médica e à utilização sistemática da informação
veiculada pela literatura científica em suas atividades. Metodologia: Considerando-se a
natureza dos dados a serem obtidos e analisados, a pesquisa tem características
qualitativas. Inicialmente, foi realizada uma pesquisa documental, no sentido de
levantar dados históricos e relativos ao funcionamento das LAs em geral e na EPM, em
particular. A seguir foi estudada uma população de alunos e supervisores das LAs da
EPM, utilizando como estratégia de coleta de dados entrevistas semiestruturadas.
Resultados e Discussão: Os estudantes procuram as LAs com o intuito de
complementar sua formação escolar, sobretudo no que diz respeito ao contato com o
paciente. As atividades teóricas foram valorizadas enquanto se relacionam com os
atendimentos. Diversos alunos demonstraram interesse por atividades de pesquisa,
embora tanto os próprios como seus supervisores identificassem uma lacuna na busca
criteriosa de dados na literatura. A participação nas LAs não se mostrou fator indutor da
especialização precoce. Aspectos tais como a colaboração entre colegas de diferentes
séries, a supervisão de pequenos grupos de estudantes e a responsabilidade pelo
atendimento surgiram nas falas dos entrevistados. Conclusões: A participação nas LAs
foi considerada de grande importância na formação não apenas teórica e técnica dos
estudantes, mas mostrou-se especialmente valiosa em seu amadurecimento no “ser
médico”. A formação humanística foi especialmente ressaltada como um determinante
do futuro exercício da profissão médica.

Palavras-chave: Estudantes de Medicina. Organizações sem Fins Lucrativos. Educação
Médica. Comportamento de Busca de Informação.
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Abstract

Introduction:  Interest Groups (IGs) in Medical Schools are formed by groups of
undergraduate students with a common interest, which meet periodically to carry out
theoretical and practical activities related to a field of future professional activities,
supervised, on a voluntary basis, by a teacher of doctor from the area. Practical
activities (medical consultations) consists of patient care, participation in study groups
and follow-up procedures, among others. The Medicine IGs therefore play a peculiar
role in medical education, as students have the opportunity to make active and freely
choices, develop innovative initiatives, exchange experiences and interact with
colleagues interested in the same issues. The first search question was how these
students perform the search for scientific information that subsidize their study, in the
activities already mentioned of IGs.  Such a question was later replaced to the role of
the IGs in the students' training process, as a hole. This study turns to the importance of
Medical IGs in UNIFESP in the training curriculum of the students and in this context,
the role of accessing scientific information sources. Objectives: The study aims at
investigating the participation of medical students of UNIFESP, focusing the
development of their medical training and the systematic use of scientific literature
information in their activities. Methodology: Considering the nature of the information
to be got and analyzed, a qualitative approach was used. First, a document search was
conducted, in order to raise historical data about IGs in general and particularly in
UNIFESP. Later, a population of students and supervisors of IGs was interviewed.
Results and Discussion: The students searched for IGs in order to complement their
school training, looking forward to have contact with patients. They valued theoretical
activities because these were related to consultation issues. Several students stated they
wanted to perform scientific research, although they and their supervisors observed a
poor capacity of searching scientific information in literature. They also appreciated the
interaction with students from other years, as well as supervision of small groups of
students and responsibility for their tasks. Conclusions: Taking part in IGs was
considered of great importance in the students’ training, not only in developing
theoretical and practical skills, but also specially for their growing as “being doctors”.
The interviewed considered particularly the construction of a humanistic practice in
their future exercise of medical profession.

Keywords: Students, Medical; Organizations, Nonprofit; Education, Medical;
Information Seeking Behavior.
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As Ligas Acadêmicas (LA) são formadas por grupos de estudantes de graduação

com um interesse comum, que se reúnem periodicamente para realizar atividades

práticas e teóricas ligadas a um campo da possível futura atuação profissional,

supervisionadas, em caráter voluntário, por um ou mais profissionais da área.  As

atividades práticas consistem em atendimento a pacientes, participação de grupos de

estudos e acompanhamento de procedimentos, dentre outras. Nas LA também são

desenvolvidos projetos de pesquisa científica, bem como programas específicos,

voltados para a assistência e a prevenção à saúde.  Embora, na atualidade, sejam

identificadas Ligas em diversas áreas da saúde, sendo algumas inclusive com caráter

multidisciplinar, o presente trabalho irá tomar como foco as LA especificamente

relacionadas com áreas da medicina.

Assim, as LA representam uma oportunidade extraclasse de caráter singular:

embora focadas no ensino, abrangem a assistência e a pesquisa, contribuindo para o

desenvolvimento científico e o aprimoramento da prática médica. Representam uma

estratégia para a flexibilização curricular, possibilitando a construção do conhecimento

de uma forma mais maleável, na qual se cria o espaço para buscas mais autênticas, com

trajetórias de maior pertinência e significado na escolha de cada um, com vistas a novos

projetos de formação profissional. As LA desempenham, portanto um papel peculiar na

formação médica, uma vez que os alunos têm oportunidade de fazer escolhas de modo

ativo e livre, desenvolver iniciativas inovadoras, trocar experiências e interagir com

colegas interessados nos mesmos assuntos. Nesse contexto, espera-se, em suma, que os

alunos possam apropriar-se de conhecimentos práticos sem pressão, com mais

satisfação e de modo mais significativo; desenvolver potenciais intelectuais, afetivos e

relacionais, assim como a capacidade crítica e reflexiva; exercer a criatividade, a

espontaneidade e a liderança, sendo mais atores e menos expectadores do processo

ensino-aprendizagem (TORRES, 2008; OLIVEIRA, 2008; YAMAMOTO, 2008;

LIMA, 2008).

Além desta realidade, cumpre ressaltar que, historicamente, em nosso país, as

LA foram inicialmente idealizadas em um momento de grande tensão político-social,

correspondente aos anos da ditadura militar. Nesse contexto, associações estudantis

tiveram a oportunidade de estender seus questionamentos à própria essência do ensino

universitário e ao direcionamento e aplicabilidade dos avanços técnico-científicos

(TORRES, 2008; OLIVEIRA, 2008; YAMAMOTO, 2008; LIMA, 2008).
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Embora tenham surgido como uma realidade peculiar ao Estado de São Paulo,

nas últimas décadas, observou-se um aumento do número e da repercussão de LA nas

faculdades de medicina de todo o país. Em 2005, foi criada a Associação Brasileira de

Ligas Acadêmicas de Medicina (ABLAM) durante o 8º Congresso Brasileiro de Clínica

Médica realizado em Gramado, RS (TORRES, 2008).

Todavia, as LA têm sido objeto de escassos estudos científicos, sobretudo no

que se refere a seus impactos na formação médica e nas necessidades específicas para

que seus objetivos sejam alcançados. O interesse da pesquisadora no tema delineia-se

exatamente neste aspecto.

Como secretária executiva trilíngue, graduada em Letras (Licenciatura Plena em

Inglês e Português), com Proficiência na Língua Espanhola, atualmente trabalha como

Secretária Executiva no Escritório Técnico de Apoio à Gestão e Assuntos Estratégicos

do Gabinete da Reitoria da UNIFESP. Em 1987 iniciou sua trajetória profissional na

BIREME – Biblioteca Regional de Medicina - como Técnica em Assuntos Educacionais

e exerceu por cerca de  20 anos a função de Assistente de Direção da Organização

Mundial da Saúde/Organização Pan-Americana da Saúde (OMS/OPAS), na BIREME –

Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - Centro

Especializado da Organização Mundial e Pan-Americana da Saúde, onde o contato com

estudantes de graduação de Medicina da UNIFESP (do primeiro ao terceiro ano do

curso médico) ensejou a aproximação com as atividades exercidas por estes nas Ligas

Acadêmicas de Medicina.

O ponto inicial de pesquisa representou a questão de como estes alunos realizam

a busca de informações científicas que subsidiem seu estudo, nas atividades já

comentadas das LA.  Tal questão foi posteriormente ampliada para o papel das LA no

processo de formação dos estudantes.  Que fatores os impulsionam a participar das

Ligas, sobretudo se considerarmos que as atividades destas entidades ocorrem além dos

horários designados pelo currículo formal à presença regular dos alunos em atividades

de ensino e aprendizagem?  Como se articula a aprendizagem dirigida pelos estudantes

com seu acesso à informação científica e ao aprimoramento da qualidade de formação,

sob sua ótica?



OBJETIVOS
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1.1 Objetivo geral

Investigar o processo de participação dos estudantes nas Ligas Acadêmicas (LA)

na Escola Paulista de Medicina, da UNIFESP, no que diz respeito ao desenvolvimento

da própria formação médica e à utilização sistemática da informação veiculada pela

literatura científica em suas atividades.

1.2 Objetivos específicos

 Mapear as Ligas Acadêmicas atuantes no âmbito da Escola Paulista de Medicina

da UNIFESP, descrevendo as atividades exercidas por seus participantes.

 Identificar o perfil dos acadêmicos engajados em LA no que tange às suas

características pessoais e às suas expectativas, no contexto destas atividades

complementares de formação curricular.

 Caracterizar, na ótica dos estudantes, a influência da participação em LA como

atividades curriculares complementares, com relação à qualidade de sua

formação médica de graduação.

 Mapear as estratégias de busca de informação científica pelos estudantes nas

demandas apresentadas pelo desenvolvimento de atividades das LA nas quais

estão inseridos, tanto como suporte para a tomada de decisões quanto para o

desenvolvimento de pesquisas e a aprendizagem, como um todo.



REFERENCIAL TEÓRICO
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A. As Ligas Acadêmicas: história, estrutura e atividades

As Ligas Acadêmicas (LA) são entidades constituídas fundamentalmente por

estudantes, em que se busca aprofundar temas em uma determinada área da Medicina.

Para tanto, as atividades das Ligas se orientam segundo os três princípios fundamentais

da Universidade, qual sejam: Ensino, Pesquisa e Extensão (PÊGO-FERNANDES e

MARIANI, 2011).

Todas as Ligas possuem uma organização formal objetivamente apresentada

(geralmente sob a forma de “Estatuto da Liga”), com discentes ocupando cargos

diversos de diretoria (administrativa, científica, social, dentre outros) e por membros

efetivos. A diretoria, portanto, é habitualmente composta por presidente, vice-presidente

e eventuais diretores que se fazem necessários para o correto e bom funcionamento da

entidade.  Junto a este grupo de alunos atua um médico/docente da instituição, que

exerce as funções de supervisão.

Historicamente, o fenômeno das Ligas Acadêmicas teve início no Estado de São

Paulo, a partir principalmente da década de 1918, com a criação da Liga de Combate à

Sífilis da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, na qual os estudantes,

utilizando-se dos conhecimentos aprendidos ao longo do curso, montavam postos de

profilaxia e tratamento gratuito à população (ABLAM). Isso demonstra claramente a

longevidade que essas organizações podem alcançar (PÊGO-FERNANDES e

MARIANI, 2011).

Posteriormente, as Ligas surgiram a partir da necessidade de criação de grupos

de estudos: membros com interesse comum em alguma área médica, que aprofundassem

o saber adquirido dessa área em suas atividades curriculares, como uma atividade

complementar. Tal necessidade proveio do extenso conteúdo curricular abordado no

Curso de Medicina, que torna impossível o aprendizado aprofundado em todas as áreas

do campo médico (BRASIL. Departamento de Ligas Acadêmicas de Medicina do

UniCEUB - DELAMU).

Assim, segundo Moreira (2011), surgiram outras LA nas faculdades de medicina

existentes no Brasil, como por exemplo, a Liga de Emergência e Trauma da

Universidade Federal de Pernambuco. Porém, a expansão desses grupos ocorreu
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principalmente no período da ditadura militar brasileira, motivada por objetivos ligados

à política universitária, tais como: questionar o método de ensino universitário vigente,

assim como o destino e aplicação dos avanços técnico-científicos que eram

desenvolvidos nesses centros acadêmicos, porém não atingiam a população.

Podemos afirmar que a partir da Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL,

1988) em que se elaborou o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e

extensão, o papel das Ligas Acadêmicas se fortaleceu, uma vez que a Carta Magna deu

origem à nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei 9394 de 20

de dezembro de 1996, Cap. IV, artigo 43), que definiu o papel da educação superior na

prática e na formação acadêmicas, destacando o estímulo ao conhecimento dos

problemas do mundo presente, assim como os nacionais e regionais.  O resultado

prático seria evidenciado na prestação de serviços à comunidade e no estabelecimento

de uma relação de reciprocidade com a mesma. Dessa forma, atividades de extensão

universitária procuram fazer com que pesquisas e estudos acadêmicos cheguem mais

rapidamente à comunidade por meio da prática profissional (SALGADO FILHO, 2007).

Segundo Margarido (2013), ao ingressar no mundo universitário, uma das

primeiras coisas que são apresentadas aos estudantes de medicina, são as atividades

complementares, como, por exemplo, as Ligas Acadêmicas. Nestas, realizam atividades

extraclasse e desenvolvem ações voltadas para a promoção da saúde e a educação da

população atendida, ao mesmo tempo em que criam oportunidades de elaboração de

trabalhos científicos, didáticos, culturais e sociais no espaço acadêmico, contribuindo

assim para o próprio desenvolvimento científico e a formação de graduação médica.

Também de acordo com Moreira (2011), uma nova expansão ocorreu no

momento das reformas curriculares das faculdades médicas brasileiras, sobretudo

durante a década de 90, a fim de suprirem as carências de ensino e inserirem-se às

mudanças curriculares que se faziam necessárias.

Nos anos seguintes, diversas iniciativas semelhantes foram surgindo nas mais

variadas instituições de ensino médico do país. Seguindo a tendência do aumento de

faculdades de medicina em todo o Brasil, é possível observar um aumento exponencial

do número de Ligas Acadêmicas, principalmente nas últimas décadas (ABLAM -

Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina).
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Nesse sentido, nota-se, pela observação direta como pelos relatos publicados,

que as Ligas Acadêmicas têm ocupado um espaço crescente no cotidiano das Escolas de

Medicina. Há, inclusive, uma busca por maior qualidade na formação acadêmica, com

diretrizes específicas para modificação nos currículos instituídas pelo Conselho

Nacional de Educação e pela Câmara de Educação Superior (BRASIL, 2001).

Embora fuja ao escopo principal do presente trabalho, para poder discorrer sobre

as competências profissionais, vale ressaltar que neste início do século XXI, as questões

essenciais na educação médica perpassam pela responsabilidade que a escola tem para

com a sociedade no sentido de formar um médico competente para a prática profissional

(CARRACCIO, 2002).

Os esforços para estabelecer o significado de competência profissional têm

crescido mundialmente entre as profissões da saúde nas últimas décadas (REEVES,

2009).

No Brasil, esse movimento ganha força e visibilidade a partir da publicação das

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os Cursos de Graduação em Medicina,

elaboradas sob a forma de Portarias pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2001). O

documento apresenta uma mudança no modelo curricular dos cursos de medicina,

propondo a substituição da excessiva rigidez e fragmentação dos currículos

transmissivos por propostas mais integradas e flexíveis, valorizando a aprendizagem

ativa pelo estudante.

As DCN referentes aos Cursos de Medicina foram posteriormente revisadas,

originando a Resolução Nº 3, de 20 de junho de 2014 (BRASIL 2014), da qual

destacamos o Art. 25 do Capítulo III, (dos Conteúdos Curriculares e do Projeto

Pedagógico) dos Cursos:

Art. 25. O projeto pedagógico do Curso de Graduação em Medicina deverá ser

construído coletivamente, contemplando atividades complementares, e a IES deverá

criar mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante,

mediante estudos e práticas independentes, presenciais ou a distância, como

monitorias, estágios, programas de iniciação científica, programas de extensão,

estudos complementares e cursos realizados em áreas afins.

O fenômeno do crescimento das Ligas é discutido por Peres, que em 2006

afirmava que, nos últimos anos, praticamente em todas as escolas médicas brasileiras

vinham surgindo novas Ligas. Da mesma forma, Taquette et al. (2003) associam a
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proliferação das Ligas com os períodos em que ocorreram reformulações curriculares

mais profundas, o que pode sugerir uma busca dos estudantes por complementação da

própria formação em cenários diversificados. Corroboram esta hipótese os dados de

Tavares et al. (2007), que apontam como principal motivação para atividades

complementares ao currículo formal a aquisição de maior experiência clínica e uma

melhor formação médica.

Na época atual, a organização das LA deve seguir as normas da ABLAM

(Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina). A fundação da ABLAM

ocorreu durante o 8º Congresso Brasileiro de Clínica Médica, que se realizou em 4 de

setembro de 2005, em Gramado, RS, e contou com o apoio de várias entidades médicas

regionais e nacionais. O objetivo da ABLAM é estabelecer as diretrizes gerais de Ligas

Acadêmicas de Medicina, no sentido de melhor orientar a organização e funcionamento

dessas entidades em todo o país. O órgão também tem participado de discussões em

Educação Médica considerando inclusive a possibilidade de os estudantes realizarem

parte de seu currículo de graduação nas Ligas (ABLAM, 2015).

É importante ressaltar que as Ligas registradas na ABLAM detêm sua própria

autonomia no que diz respeito à implementação das diretrizes que norteiam seu

funcionamento. O papel da ABLAM se restringe a tentar garantir e incentivar que todas

pautem suas atividades sobre o tripé ensino, pesquisa e extensão. O cadastro de cada

Liga é realizado por meio de envio, análise e aprovação do Estatuto que rege o

funcionamento dessa Liga Acadêmica, e também que esteja de acordo com as Diretrizes

Nacionais em Ligas Acadêmicas de Medicina, instituídas pela ABLAM. Contudo, deve

ser ressaltado que, diferentemente do que preconiza a ABLAM (2015) não houve

menção a nenhum processo de avaliação do desempenho dos estudantes no decorrer das

atividades das Ligas estudadas neste trabalho.

Através da Diretoria Científica da ABLAM, obtivemos a informação que a

primeira Liga registrada no órgão, em 25 de fevereiro de 2009, foi a LA de Cirurgia

Plástica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Na UNIFESP, a

primeira LA cadastrada foi a Liga de Medicina Chinesa, em 12 de julho de 2011.

Idealmente, portanto, espera-se que as LA constituam-se espaços onde o aluno

possa atuar junto à comunidade como agente de promoção de saúde e transformação

social, ampliando o objeto da prática médica, reconhecendo as pessoas como atores do

processo saúde-doença, o qual envolve aspectos psicossociais, culturais e ambientais, e
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não apenas biológicos. Assim, as Ligas propiciariam, além do desenvolvimento de

senso crítico e raciocínio científico, uma prática mais ampla do exercício da cidadania,

com o olhar voltado para as necessidades sociais e a integralidade da assistência à saúde

(SALGADO FILHO, 2007; AZEVEDO; DINIZ, 2006; MAFRA, 2006).

Como será posteriormente discutido neste texto, vemos que as atividades

complementares, inseridas no denominado “currículo informal”, são previstas nessa

regulamentação, na qual os cursos devem disponibilizar oportunidades para que ocorra

o aprimoramento da formação de forma espontânea pelo estudante. Como sugestões

dessas atividades citam-se a iniciação científica, a formação solidária, a mobilidade

acadêmica, as monitorias e as ligas acadêmicas, entre outras, onde os alunos se inserem

espontaneamente.

A importância das atividades extraclasse, bem como a necessidade de

reformulações no ensino médico têm sido objeto de pesquisas e publicações científicas,

segundo Borges et al. (2009). Em especial, esses estudos apontam para a contribuição

de outras formas de vivências, dentre as quais destacam-se as Ligas Acadêmicas e os

Programas de Iniciação Científica para a formação médica, de forma complementar (e

não substitutiva) ao currículo formal.  Pêgo-Fernandes e Mariani (2011) observam que,

nessas, a aprendizagem acaba ocorrendo de forma mais dinâmica, uma vez que as

atividades são desenvolvidas pelos próprios alunos.

Com efeito, um dos objetivos específicos das Ligas, segundo a ABLAM é o de

promover o trabalho em equipe, reforçando assim nos futuros profissionais, atitudes que

lhes garantam formação científica, humanística e ética.

Algumas faculdades, por possuírem um número expressivo de Ligas

Acadêmicas, já trabalham com regras bem estabelecidas para nortear sua criação,

desenvolvimento e atividades. Todavia, na maioria das universidades, sua criação

depende somente da motivação dos alunos. Isso talvez seja a maior virtude dessas

entidades: permitir que os alunos desenvolvam por vontade própria uma associação

voltada para o aprendizado.  Entretanto, mesmo nestas organizações, a presença do

professor orientador confere algum tipo de controle acadêmico sobre o processo.

As apresentações de assuntos realizadas como atividades das Ligas Acadêmicas

não devem ser encarados como corretivos para as eventuais falhas do currículo formal,
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devendo, sim, servir de ponto de partida para a constante rediscussão e readequação do

currículo devido à necessidade de atualização (COSTA, 2007).

Podemos, com base nos autores citados, afirmar que as LA contribuem para o

desenvolvimento mais pleno das competências profissionais desejáveis no egresso dos

Cursos de Graduação em Medicina.

Segundo Frank (2010), a educação baseada em competências (EBC) é centrada

na preparação do médico para a prática, orientado pelas necessidades da sociedade e do

paciente. Desse modo, a EBC propõe uma diminuição do foco sobre o treinamento

baseado em tempo e conteúdo, abrindo espaço para um aprendizado com maior

flexibilidade e centrado no aluno.

Nesse contexto, entende-se competência como a combinação de atributos

pessoais mobilizados em contextos específicos para atingir determinados resultados. O

foco está no desenvolvimento prioritário da prática profissional em diferentes contextos.

Esse conceito ampliado de competência refere-se à capacidade que o profissional tem de

adaptar-se a mudanças, de gerar novos conhecimentos e de melhorar continuamente seu

desempenho, à medida que torna competente. (FRASER, 2001).

Outras possíveis definições para competência profissional originam-se nos

trabalhos de Epstein & Hundert (2002) e Lima (2005).

Os primeiros autores, a partir de uma extensa revisão bibliográfica publicada no

Journal of the American Medical Association (JAMA) em 2002 apresentam o conceito

de competência na área da medicina como:

“[...] o uso habitual e criterioso de comunicação, conhecimento, habilidades
técnicas, raciocínio clínico, emoções, valores e reflexão na prática diária,
para o benefício do indivíduo e da comunidade que estão sendo atendidas”.
(p.226)

Já a segunda autora citada apresenta uma abordagem dialógica da competência,

que leva em conta:

“[...] a história das pessoas e das sociedades nos seus processos de
reprodução ou de transformação dos saberes e valores que legitimam os
atributos e os resultados esperados numa área profissional [que] guarda
relação com a compreensão interacionista da relação escola-sociedade na
qual a escola é potencialmente capaz de influenciar a sociedade, sendo por
ela constituída.” (LIMA, 2005, p.371)
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Estas visões refletem o caráter polissêmico do termo competência, o qual pode

ser tanto referenciado a resultados esperados de um processo formativo quanto relativo

à certificação profissional frente à sociedade.

Oportunamente, Aguiar (2010) reflete que a competência não deve se restringir a

um simples saber-fazer, para que não resulte em uma prática burocrática, automatizada,

que exclua a subjetividade, reflexão e criatividade daquele que a realiza.

Por outro lado, de uma forma mais ampla, Silva (2006) discorre sobre as

competências (no que se refere aos profissionais de saúde), e a necessidade de uma

análise prospectiva das práticas da profissão, no contexto de inovações tecnológicas, de

mudanças nos serviços de saúde e no perfil epidemiológico, bem como no padrão

demográfico da população.

Tendo em vista a inserção das LA na graduação dos estudantes, cabe tecer

algumas considerações a respeito de Currículo, localizando as iniciativas mencionadas

na estrutura da Instituição formadora.

B. Currículo: Conceito e Estrutura

A palavra "currículo" (curriculum) é de origem latina e significa percurso,

carreira, ato de percorrer. Alguns autores citam sua utilização por Platão e Aristóteles

para descrever os temas ensinados no período clássico da civilização grega segundo

Koifman (1998). O tema Currículo é de extrema atualidade nas discussões sobre a

formação superior, no momento em que vivemos.

Apesar de indicar várias denotações, numa primeira aproximação teórica, o

conceito está ligado a tudo aquilo que deve ser ensinado e aprendido num determinado

período de tempo a fim de capacitar uma pessoa para determinada atividade

profissional. Esse conteúdo a ser estudado é, nas estruturas curriculares tradicionais,

geralmente dividido em disciplinas organizadas em semestres ou anos.  O caráter de

certificação do currículo expressa-se pelo fato de que, mediante a aprovação nas

disciplinas elencadas, os alunos terão direito a um certificado que lhes permite exercer

determinada profissão. O grande desafio dos professores e dos alunos é fazer uma

integração entre essas disciplinas de modo a criar unidades de sentidos coerentes, nas

quais as disciplinas estejam associadas e possam se comunicar. (MAIA, 2014)
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Se o aluno, ao se formar, não compreende essas relações entre conteúdos

ensinados desarticuladamente, ele terá um conhecimento distribuído em

compartimentos e terá a difícil missão de uni-los durante o exercício de sua profissão

ou, de forma antecipada, nos estágios supervisionados (na medicina, durante o

internato). Daí a extrema necessidade de um bom planejamento ao início de cada

semestre, quando o colegiado de determinado curso possa discutir e traçar objetivos a

serem alcançados, de que forma determinado componente curricular possa colaborar

com o desenvolvimento de outras, qual sua importância para o curso, quais as atividades

a serem realizadas em conjunto, as relações que podem ser estabelecidas, enfim, a

necessidade de um trabalho interdisciplinar entre os professores com a participação dos

alunos (MAIA, 2014).

É importante discutir a abrangência do currículo sobre a organização na área

cognitiva e sobre os aspectos fundamentais da pessoa humana e profissional. O

currículo não deve estar limitado às disciplinas e aos conteúdos do curso, mas também

deve abranger os saberes, as competências, as habilidades, os valores, as atitudes e as

intenções. Para quem é, a quem interessa, quais os objetivos são algumas perguntas que

devem ser constantemente realizadas quando se estuda e programa um Currículo.

O papel do currículo na universidade e na pesquisa é manter uma preocupação

direta com as necessidades da sociedade, onde os alunos vão exercitar tudo aquilo que

aprenderam. O currículo deve estar atento às transformações que estão ocorrendo, como

o mercado de trabalho está se posicionando, as tendências e exigências sobre os novos

profissionais.

Sobre este aspecto, assim se manifestam Moreira e Silva (2005):

“(...) o currículo não é veículo de algo a ser transmitido e passivamente
absorvido, mas o terreno em que ativamente se criará e produzirá cultura. O
currículo é, assim, um terreno de produção e de político-cultural, no qual os
materiais existentes funcionam como matéria prima de criação, recriação e,
sobretudo, de contestação e transgressão.” (MOREIRA; SILVA, 2005, p. 28).

No que se refere à organização do currículo, suas características e objetivos,

Masetto (2003) afirma que:

“(...) organizar um currículo é definir as características que pretendemos que
os profissionais formados por este curso desenvolvem quanto ao
conhecimento, às habilidades humanas e profissionais e aos valores e
atitudes; exige princípios claramente postos com relação à integração da
teoria com a prática e à integração das áreas de conhecimento e, por
conseguinte, das disciplinas e atividades propostas; impõe a definição de
princípios para um trabalho docente colaborativo e integrado, e dos
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princípios que orientarão o processo de aprendizagem, a seleção de recursos e
meios (técnicas), a seleção e organização dos conteúdos a serem tratados e o
processo de avaliação. Não se poderá deixar de considerar a relação esperada
entre os participantes do processo de aprendizagem.” (p. 69).

Conforme menciona Bastos (2013), o currículo é o coração do Projeto Político

Pedagógico de um Curso (chamado resumidamente de PPP) de uma instituição de

ensino superior, pois é responsável por organizar e executar a programação das

atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, dentro de sua infraestrutura

acadêmica, administrativa e pedagógica.

Segundo Moreira e Silva (2005), o currículo influencia também na política de

formação de professores, bem como no processo de educação permanente, procurando

capacitar pessoas para o exercício da profissão docente preocupadas em criar ricos

ambientes de estudo e discussão, em que se possa adquirir conhecimento e habilidade

para a construção de uma sociedade melhor.

Tavares et al. (2007) mencionam que o currículo é construído de forma a

apresentar sua estrutura formal, que consiste na estrutura proposta pelo meio acadêmico

de obrigações a serem cumpridas por todos os alunos. Reproduzindo a figura proposta

por Maia (2005) (Fig.1), esquematizam que o currículo informal consiste na busca do

aprendizado ainda dentro da instituição, não sendo, porém, vinculado a planejamentos

rígidos do Projeto Pedagógico.

Já o currículo paralelo refere-se à busca de experiências fora dos muros do meio

acadêmico (geralmente em atividades ligadas à prática).

Figura 1. Currículo formal, informal, escolar, paralelo e oculto.

(Tavares et al., 2007; Reproduzido de Maia, 2005)
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Assim sendo, podemos afirmar que as Ligas Acadêmicas situam-se no chamado

“currículo informal” das Escolas: embora ocorrendo no espaço físico destas, não são

objeto de planejamento documentado no “currículo formal”.  É inadequado, portanto,

enquadrá-las como atividades “extracurriculares”.

C. Um breve Histórico sobre a EPM/UNIFESP

Devido à dificuldade de material primário de pesquisa, os dados (incluindo as

fotografias) apresentados nos próximos parágrafos foram retirados da página

institucional do Hospital São Paulo.

Sob a influência dos ares pós Revolução Constitucionalista de 1932, uma nova

escola médica nascia no Estado de São Paulo, a segunda na cidade de São Paulo, sendo

fundada em 1 de junho do ano de 1933 com o nome de Escola Paulista de Medicina (e

ainda assim até hoje conhecida por muitos sob esta designação), iniciando sua trajetória

acadêmica com o Curso de Medicina, cuja aula inaugural deu-se em 15 de julho de

1933, na sede inicial, uma casa alugada na Rua Oscar Porto n°.54, no bairro de Vila

Mariana.

Esta era a segunda escola médica a ser criada no Estado de São Paulo, tendo sido

a primeira a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) em 1913 e

a 11ª Escola Médica fundada no país. A sociedade sem fins lucrativos Escola Paulista

de Medicina foi registrada em cartório no dia 26 de junho de 1933.

Em 1936, a então Escola Paulista de Medicina já existia e seus alunos

precisavam de ensino prático. No entanto, duas questões sérias e praticamente

insolúveis persistiam: o dinheiro para construir um hospital do porte daquele que

sonharam os nossos fundadores e o tempo para construí-lo.

Um ano depois de fundada, a EPM já dava sinais de que precisava crescer. Com

negociações iniciadas no ano de 1935, em setembro de 1936, a recém-fundada Escola

Médica transferia-se para o "embrião" do atual e definitivo campus da Vila Clementino,

na Chácara Schiffini (Fig. 2), no quadrilátero das atuais ruas Botucatu, Borges Lagoa,

Pedro de Toledo e Napoleão de Barros e se iniciaria a construção do Hospital São Paulo

(HSP), primeiro hospital universitário brasileiro.
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A construção do HSP foi possível através de um empréstimo de dez mil contos

de réis conseguidos graças ao apoio de Samuel Ribeiro, Presidente da Caixa Econômica

Federal na época. O Pavilhão Maria Thereza Nogueira de Azevedo (Fig. 3) tornou-se a

sede provisória do HSP, cuja pedra-fundamental foi lançada em 30 de setembro de 1936

(Fig. 4). A Faculdade tinha neste ano 301 estudantes matriculados, muitos transferidos

de outras instituições nacionais e internacionais.

O início do ciclo clínico do curso médico contou com a criatividade e o

improviso, dadas as condições do Hospital São Paulo encontrar-se em obras. O curso de

propedêutica médica do quarto ano médico de 1936 inicialmente foi ministrado nas

enfermarias emprestadas para o ensino médico dos alunos epemistas do Hospital

Umberto Primo (também conhecido como Hospital Matarazzo).

Em 19 de junho de 1937, parte do prédio da antiga chácara em que a E.P.M. se

havia transferido foi transformado no Pavilhão Maria Thereza, para o atendimento de

pacientes, com 3 andares e 80 leitos sendo este uma sede provisória do Hospital São

Paulo e assim o primeiro serviço de saúde instalado na Vila Clementino, que seria

substituído nos anos 1970 pelo atual edíficio da Reitoria/Ambulatórios. A criação do

Pavilhão Maria Thereza (Fig. 3) foi de fundamental importância para o reconhecimento

da EPM pelo MEC no ano seguinte.

As primeiras turmas de estudantes de medicina viviam naquele momento a

incerteza acerca da validação do seu diploma, pois a EPM era vista como uma escola

nova e sem tradição, dúvida esta que foi dissipada finalmente com o Decreto-lei nº 2703

de 31 de maio de 1938, no qual o governo federal concedeu reconhecimento à

faculdade, ano este da formatura da primeira turma de Medicina da EPM, ocorrida no

Teatro Municipal de São Paulo em 8 de dezembro de 1938.

Em 1940 foram inaugurados os quatro primeiros andares do Hospital São Paulo,

com 120 leitos e desdobrado o pavilhão Dona Maria Thereza. Tempos depois este

passaria a agasalhar em seu andar superior a sede do Centro Acadêmico Pereira Barretto

(CAPB), com a mudança deste para outra sede, a da cadeira de Clínica Dermatológica e

Sifilográfica. Posteriormente, em 1972, no lugar do pavilhão, foi construído um

prolongamento do atual Edifício dos Ambulatórios, que leva o nome do Prof. Jairo

Ramos.
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O HSP possuía um equipamento ímpar para a época, como o raio X importado.

O prédio possuía 2 (dois) andares, onde foram instalados os serviços da Clínica Médica

e Clínica Cirúrgica. Na planta original, o Hospital São Paulo possuiria 3 alas de 11

andares. Uma ala central, uma lateral esquerda e outra direita. O pavilhão continuou

funcionando, foram instaladas 4 especialidades médicas - clínica médica, clínica

cirúrgica, obstetrícia e pediatria. À medida que a medicina foi evoluindo, essas

especialidades foram sendo subdivididas. O Hospital foi sendo planejado para situá-las

de andar por andar.

Foram instalados o anfiteatro para o ensino teórico e cozinha, administração,

farmácia e almoxarifado. De 1940 a 1956, período em que a EPM era uma instituição

particular, o HSP pertencia à EPM - o primeiro Hospital de Ensino Próprio do Brasil. A

EPM foi a primeira escola médica que teve seu hospital próprio, devido ao trabalho,

esforço e dedicação de seus professores sem o subsídio do governo.

Figura 2. Chácara Schiffini

Publicada no site sobre a História do Hospital São Paulo. Primitiva Residência do Dr. Joaquim

Penino, na Chácara Schiffini, transformado em Pavilhão Maria Thereza em 1937.
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Figura 3. Pavilhão Maria Thereza

Publicada no site sobre a história do Hospital São Paulo. Pavilhão Maria Thereza onde foram

instalados os primeiros 100 leitos do HSP.

Figura 4. Pedra Fundamental da Cerimônia de Inauguração do HSP

Publicada no site sobre a história do HSP. O Hospital São Paulo (HSP) teve sua pedra fundamental
lançada em 30 de setembro de 1936, em uma cerimônia que teve como orador o poeta Guilherme de
Almeida, que proferiu um discurso na ocasião.
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Testemunha dos primórdios da organização do sistema de saúde do país, o

Hospital São Paulo tem nas suas origens um detalhamento minucioso do pensamento

político e acadêmico daquela época, como, por exemplo, a concessão de amostras de

café do Departamento Nacional do Café, com renda revertida para o Hospital São

Paulo. Posteriormente, seria feita também uma campanha com amostras de algodão

(Fig. 5).

Figura 5. Campanha Pró-Hospital para obter amostras de algodão negociáveis

Publicada no site sobre a história do Hospital São Paulo. Em 1938, desenvolveu-se uma campanha pró
hospital pelo Sr. José Maria Whitaker, Erasmo Assunção, D.M. Wellington e Horácio de Mello, para
obter amostras de algodão negociáveis em benefício da mesma causa.

Com a promulgação da Lei n.º 8.957, em 1994 (BRASIL, 1994), a EPM

transformou-se em universidade federal, mantendo os cursos ministrados nas áreas de

Medicina, Enfermagem, Ciências Biológicas (atualmente Biomedicina), Fonoaudiologia

e Tecnologia Oftálmica – que hoje integra as Tecnologias em Saúde.

Tradicionalmente reconhecida como instituição especializada em ciências da

saúde, a UNIFESP é responsável pela formação de recursos humanos qualificados,

destacando-se o seu papel na pesquisa científica. Esta característica foi bem descrita

pela Profa. Dra. Regina Celes de Rosa Stella, então vice-reitora da Universidade:

“Acredito que certamente a UNIFESP será uma
universidade diferente, um pouco porque ela nasce de uma
instituição que tem uma capacidade inata para pesquisa.”
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Dentro de suas múltiplas inserções na área da saúde, a UNIFESP é um campo

fértil para o desenvolvimento das Ligas Acadêmicas. Ainda segundo a Diretoria

Científica da ABLAM, entre o ano de 2009 e 2014 foram cadastradas três LA da

UNIFESP (ABLAM, 2015):

 Liga Acadêmica de Cirurgia Pediátrica da Escola Paulista de

Medicina;

 Liga de Medicina Chinesa e

 Liga Acadêmica do Sono

No caso peculiar da EPM, em que pese as reformas curriculares ocorridas nos

últimos anos, os estudantes expressam, nos diversos eventos acadêmicos de que

participam com pesquisas, seu desejo claro de participar ativamente da própria

formação, nos próprios cenários onde a sua futura prática profissional irá ocorrer, o que

é proporcionado pelas Ligas Acadêmicas. Estas são inseridas nos diversos órgãos

estudantis que historicamente integram a Instituição e a descrição mais pormenorizada

dos campos de atuação das Ligas encontra-se em capítulo posterior sobre o DCC

(Departamento de Cultura Cientifica) e o CAPB (Centro Acadêmico Pereira Barretto),

neste trabalho.

D. As agremiações da UNIFESP – 0 Departamento de Cultura Científica

(DCC) e o Centro Acadêmico Pereira Barretto (CAPB)

Como parte das agremiações da UNIFESP, destacamos o Centro Acadêmico

Pereira Barretto (CAPB), que é a instituição de representação máxima dos estudantes de

medicina da Universidade Federal de São Paulo, nomeado em homenagem a Luiz

Pereira Barretto, um grande médico sanitarista, famoso por combater epidemias de

varíola, e cuja fundação se deu em 7 de agosto de 1933 pelos alunos da Escola Paulista

de Medicina. O Centro Acadêmico foi criado inicialmente com o propósito de propiciar

algum lazer aos estudantes, sempre muito ocupados com os compromissos acadêmicos

para fazê-lo fora da Escola. Tais atividades de lazer ocorriam através do

desenvolvimento de atividades esportivas e do conhecimento científico, que aos poucos

levou a questionamentos, formação e atividade política.

O Departamento de Cultura Científica (DCC) foi fundado em 5 de maio de 1937

e sua existência proporciona a oportunidade aos estudantes de engajarem-se em
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atividades científicas dentro da universidade no que tange aos eventos, simpósios,

cursos e workshops.

No campo de pesquisa, trata-se de um grande ambiente para tirar dúvidas acerca

de iniciações científicas, e, no campo do ensino, pode-se citar a função de centralizar

Ligas Acadêmicas, com a finalidade de cadastrar seus certificados para que tenham

validade acadêmica, facilitando a realização de seus cursos introdutórios.

No que se refere ao campo da extensão, são realizadas as atividades e projetos

que ocorrem dentro da Universidade.



PROCEDIMENTOS

METODOLÓGICOS
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A. Caracterização da Pesquisa

O presente estudo volta-se para a importância das Ligas Acadêmicas de

Medicina da UNIFESP na formação curricular dos graduandos e, neste contexto, o

papel do acesso às fontes de informação científica. Além do estudo da dimensão

quantitativa das Ligas na Instituição (número de LA e suas vinculações com áreas do

conhecimento, expressas pela vinculação a Serviços e Departamentos, estudantes

envolvidos, tempo de existência das LA, dentre outros), observa-se a necessidade de um

enfoque metodológico qualitativo. Tal estratégia possibilita a sistematização e a análise

de dados subjetivos (conceitos, crenças, expectativas e outros) que irão certamente

emergir, relacionados com a contribuição que as mesmas possam promover aos

graduandos e identificando a possível relação Liga-extensão com a formação médica.

Segundo Sampiere (2013), a pesquisa qualitativa proporciona profundidade de

dados, riqueza interpretativa, contextualização do ambiente ou entorno, e seus detalhes.

Além disso, descreve as experiências das pessoas estudadas sob sua própria ótica e

encontra sentido para os dados no âmbito da formulação do problema.  Em coerência

com estas premissas, a opção metodológica qualitativa implica na opção por

instrumentos de coleta de dados capazes de investigar, como dito acima,

intersubjetividades.  Dentre estes situam-se os questionários abertos, as entrevistas e

outras estratégias de pesquisa.

Para Miles & Huberman (1994), a utilização da pesquisa qualitativa, além de

oferecer descrições ricas sobre uma realidade específica, possibilita ao pesquisador

superar concepções iniciais e gerar ou revisar estruturas teóricas adotadas

anteriormente, oferecendo base para descrições e explicações muito mais ricas de

contextos específicos.

1. Dados obtidos da pesquisa exploratória

Assim, frente aos objetivos deste estudo, optou-se por realizar uma pesquisa

exploratória junto às LA da Escola Paulista de Medicina, considerando-se a escassez de

trabalhos publicados nesta área, bem como o fato de a Escola ser incluída entre as

Instituições de qualidade na formação de graduação na área da saúde no país, e, em

particular, de medicina.  Tal conjuntura, segundo Duarte (2004), valida o caráter
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exploratório metodológico, possibilitando a geração de hipóteses aplicáveis a outras

Instituições.

2. Dados originados da pesquisa documental

Incluimos neste trabalho a realização de uma breve pesquisa documental, no

sentido de levantar dados históricos e relativos ao funcionamento das LA em geral e no

contexto institucional da EPM, em particular.

Segundo Santos (2000) a pesquisa documental é realizada em fontes como

tabelas estatísticas, cartas, pareceres, fotografias, atas, relatórios, obras originais de

qualquer natureza (pintura, escultura, desenho, etc), notas, diários, projetos de lei,

ofícios, discursos, mapas, testamentos, inventários, informativos, depoimentos orais e

escritos, certidões, correspondência pessoal ou comercial, documentos informativos

arquivados em repartições públicas, associações, igrejas, hospitais e sindicatos.

Gil (2002), discorre que a pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa

bibliográfica. A diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a

pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos

autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não

recebem ainda um tratamento analítico (que tem por hábito desenvolver ou conduzir

análises), ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa.

Outra justificativa para o uso de documentos em pesquisa é que ele permite

acrescentar a dimensão do tempo à compreensão do social. A análise documental

favorece a observação do processo de maturação ou de evolução de indivíduos, grupos,

conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades e práticas. (CELLARD,

2008)

Vergara (2009, p. 5) ressalta a utilidade das entrevistas nos casos de se querer

conhecer “experiências vividas ou tendências futuras”, quando se pretende captar o “[...]

dito e o não dito, os significados, os sentimentos, a realidade experimentada pelo

entrevistado, as reações, os gestos, o tom e o ritmo da voz [...], enfim, a subjetividade

inerente a todo ser humano”. Também demonstra sua utilidade quando é associada a

outros métodos, como o da observação participante ou o da pesquisa documental.

Desta forma, entende-se que na pesquisa documental o material é coletado na

forma ‘in natura’.
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B. Contexto da pesquisa

A presente pesquisa foi realizada junto a professores e alunos que participam ou

participaram de Ligas, utilizando como estratégia de coleta de dados a realização de

entrevistas semiestruturadas (a seguir discutidas). Também foi consultada, quando

necessário para a complementação de informações, a diretoria da ABLAM – Associação

Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina.  A seleção de sujeitos foi realizada através

de entrevistas pessoais. Primeiramente os contatos foram feitos por correio eletrônico

com os discentes (alunos do curso de graduação em medicina), membros da Diretoria

das Ligas Acadêmicas de Medicina da EPM, como também, com os docentes que são os

supervisores e responsáveis pelas LA.

Quando não havia dados disponíveis (por exemplo, com relação à história das

LA na EPM), foram realizados contatos pessoais ou por correio eletrônico com fontes

de informação.

A princípio, foram selecionadas as LA relacionadas às grandes áreas da

Medicina (Clínica Médica, Pediatria, Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia e Saúde

Coletiva), dentre as 38 Ligas em atividade, no momento, na EPM (o critério “estar em

atividade no momento da pesquisa” é fundamental para a inclusão da Liga neste

estudo). Poderão ser consideradas especialidades ligadas às grandes áreas mencionadas,

de acordo com a extensão de sua atuação, expressa pelo número de participantes, pela

antiguidade ou por algum outro critério que emerja do levantamento a ser realizado.

Dentro de cada Liga, foram selecionados como sujeitos da pesquisa membros da

Diretoria das mesmas, o(s) docente(s) responsável(is) e dois ou três outros discentes

participantes, cursando séries escolares diferentes.  O número de sujeitos foi delimitado

pelos critérios inerentes à pesquisa qualitativa, no que diz respeito à recorrência das

respostas. Além disso, os dados coletados foram predominantemente descritivos e,

portanto, pretendem assegurar a riqueza dos detalhes e a integralidade das informações,

conforme mencionam Bogdan e Biklen (1994).
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C. O processo de coleta de dados - Instrumentos de pesquisa

Considerando-se a gama de instrumentos disponíveis pela pesquisa qualitativa,

foi eleita a entrevista semiestruturada.

Para poder explicitar a diferença entre os instrumentos de pesquisas relativos ao

questionário e à entrevista, Gil (1991) discorre que a entrevista é a obtenção de

informações de um sujeito sobre determinado assunto ou problema. A entrevista pode

ser: padronizada ou estruturada, segundo o grau de rigidez do roteiro que a norteia.

Assim, na entrevista não estruturada, não existe rigidez de roteiro, possibilitando assim

explorar mais amplamente algumas questões.

Ribeiro (2008) trata a entrevista como:

A técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter informações a
respeito do seu objeto, que permitam conhecer sobre atitudes, sentimentos e
valores subjacentes ao comportamento, o que significa que se pode ir além
das descrições das ações, incorporando novas fontes para a interpretação dos
resultados pelos próprios entrevistadores. (RIBEIRO, 2008, p 141)

Para Manzini (1990/1991, p.154), “a entrevista semiestruturada está focalizada

em um assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais,

complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à

entrevista.”

Para o autor, esse tipo de entrevista pode fazer emergir informações de forma

mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma padronização de alternativas.

Segundo Andrade (1995), o questionário é uma série ordenada de perguntas que

devem ser respondidas por escrito pelo informante. O questionário deve ser objetivo,

limitado em extensão e estar acompanhado de instruções. As instruções devem

esclarecer o propósito de sua aplicação, ressaltar a importância da colaboração do

informante e facilitar o preenchimento.  As perguntas do questionário podem ser:

abertas: “Qual é a sua opinião?”; fechadas: duas escolhas: sim ou não; ou de múltiplas

escolhas: fechadas com uma série de respostas possíveis.

O questionário, embora tenha possibilidade de ser aplicável a um número maior

de participantes, aborda os dados a serem levantados de forma mais superficial.
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Os Apêndices 2 e 3 apresentam, respectivamente, os roteiros das entrevistas

aplicadas aos orientadores e aos estudantes.

Após obter o consentimento do entrevistado, o diálogo foi gravado digitalmente,

para posterior transcrição e análise.

D. Análise dos dados obtidos

Os dados referentes a variáveis quantitativas foram apresentados e tratados pelos

métodos estatísticos tradicionais descritivos e inferenciais.

Os dados qualitativos (referentes a conceitos, expectativas, opiniões e visões, por

exemplo) foram objeto de agrupamento por proximidade de significados, no contexto da

análise do conteúdo (CAMPOS, 2004).

E. Aspectos Éticos

Todas as considerações acerca da aprovação do Projeto de Pesquisa

(CEP/UNIFESP n: 0327/2014) no Comitê de Ética da UNIFESP (Anexo 1), incluindo

os critérios de confidencialidade, não identificação e utilização dos dados obtidos

apenas para a construção deste estudo e demais consequentes, assim como a

possibilidade de retirada do consentimento e acesso aos resultados em qualquer

momento da trajetória foram colocados.

Todos os participantes tiveram acesso e concordaram com a entrevista apondo

sua assinatura no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, reproduzido no

Apêndice 1. Nenhum deles desistiu da participação.



RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Os resultados desta pesquisa serão apresentados de acordo com os eixos

temáticos previamente traçados (vide Procedimentos Metodológicos), complementados

por aqueles que emergiram do próprio material empírico das entrevistas. Considerando-

se que tais eixos são, de forma geral, confluentes nos dois grupos de sujeitos

pesquisados - docentes e estudantes (a despeito de terem sido utilizados roteiros de

entrevistas diferentes), o texto subsequente apresentará e discutirá os dados obtidos

pelos dois grupos de sujeitos como um único conjunto.

Em alguns momentos, foram inseridas transcrições literais das falas dos

entrevistados, com o intuito de permitir uma compreensão mais profunda e ampla dos

conceitos emitidos.

A. Caracterização dos sujeitos entrevistados

O grupo de sujeitos entrevistados foi composto por cinco

Coordenadores/Preceptores de Ligas Acadêmicas de Medicina da UNIFESP (Clínica

Médica, Especialidades Pediátricas, Saúde Coletiva, Técnica Operatória e Cirurgia

Experimental e Liga Acadêmica do Sono. Quatro docentes são do gênero masculino e

uma do sexo feminino. A média de idade destes entrevistados variou entre 50 e 65 anos.

Quanto ao grupo de seis graduandos do Curso de Medicina da UNIFESP

entrevistados, destaca-se que todos são membros Presidentes (exceto uma aluna que é

ex-presidente) de suas LA (Oftalmologia, Saúde Coletiva, Neurocirurgia,

Endocrinologia, Ginecologia e Liga de Farmacodependências). Dois cursam, em 2015, a

3ª. série do Curso, dois a 4ª. e dois a 5ª (embora um dos alunos esteja na 5ª. Série do

Curso, a vigência de seu mandato de presidente está programada para o final de 2015).

Quatro são do gênero masculino e duas do feminino. A idade dos discentes

variou entre 23 e 28 anos.

Tanto os docentes quanto os discentes foram selecionados por intermédio de

resposta positiva a um e-mail convite enviado a diversos Coordenadores e Discentes,

expressando seu desejo e disponibilidade de participar do presente estudo.

Como documentos utilizados na obtenção dos dados de pesquisa citam-se

exemplares do antigo “Jornal da Paulista” disponíveis no acervo do CEFHI - Centro de

História e Filosofia das Ciências da Saúde da UNIFESP.
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Alguns dados foram obtidos ou complementados por intermédio de

comunicações por correio eletrônico com um representante do Departamento de Cultura

Científica da UNIFESP, com responsáveis pela ABLAM – Associação Brasileira das

Ligas Acadêmicas de Medicina e com organizadores do II Congresso da ABLAC –

Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Cirurgia, que ocorreu nas dependências

da UNIFESP no período de 21 a 23 de agosto de 2015, onde a autora realizou também

apontamentos pertinentes à criação e à organização das LA em geral, em Escolas

Médicas Brasileiras.

B. Ligas acadêmicas na Escola Paulista de Medicina: histórico e
caracterização

Este item foi inserido juntamente com os Resultados e Discussão por ter sua

origem no próprio material de pesquisa (sobretudo documental).

No contexto da EPM/UNIFESP, embora os registros sejam escassos, considera-

se que a primeira Liga fundada foi na Disciplina de Cirurgia Plástica, no ano de 1996

(FERREIRA, 2015, comunicação pessoal).

Com o passar dos anos, ocorreu a expansão das LA, muitas vezes

acompanhando o próprio desenvolvimento dos Serviços no complexo HSP/UNIFESP.

Desta forma, de acordo com informações disponibilizadas no Departamento de Cultura

Científica da UNIFESP e devidamente atualizadas por informações prestadas por um

discente representante do referido órgão (RENEY, 2015, comunicação pessoal), no

momento (agosto de 2015) há 38 Ligas atuantes no âmbito do Curso de Medicina da

EPM, a saber:

 Liga Acadêmica de Acupuntura

 Liga Acadêmica de Anestesiologia, Dor e Terapia Intensiva

 Liga Acadêmica do Centro de Traumato-Ortopedia do Esporte

 Liga Acadêmica de Cirurgia Cardiovascular

 Liga Acadêmica de Cirurgia Pediátrica

 Liga Acadêmica de Cirurgia Plástica

 Liga Acadêmica de Clínica Médica

 Liga Acadêmica de Doenças Infecciosas e Parasitárias
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 Liga Acadêmica de Doenças Sexualmente Transmissíveis

 Liga Acadêmica de Endocrinologia

 Liga Acadêmica de Educação em Diabetes

 Liga Acadêmica de Farmacodependências

 Liga Acadêmica de Gastrocirurgia

 Liga Acadêmica de Geriatria & Gerontologia

 Liga Acadêmica de Ginecologia

 Liga Acadêmica de Hepatites

 Liga Acadêmica de Medicina Baseada em Evidências

 Liga Acadêmica de Medicina de Urgência

 Liga Acadêmica de Neurocirurgia

 Liga Acadêmica de Neurologia

 Liga Acadêmica de Oftalmologia

 Liga Acadêmica de Oncologia Pediátrica

 Liga Acadêmica de Otorrinolaringologia

 Liga Acadêmica de Especialidades Pediátricas

 Liga Acadêmica de Pesquisa Científica

 Liga Acadêmica de Prevenção e Intervenção à Violência

 Liga Acadêmica de Psiquiatria Clínica

 Liga Acadêmica de Radiologia

 Liga Acadêmica de Reumatologia

 Liga Acadêmica de Saúde Coletiva

 Liga Acadêmica do Sono

 Liga Acadêmica de Técnica Operatória e Cirurgia Experimental

 Liga Acadêmica de Transplantes de Órgãos

 Liga Acadêmica do Trauma

 Liga Acadêmica de Traumatologia e Ortopedia

 Liga Acadêmica de Urgências Cardiovasculares

 Liga Acadêmica de Urgências Neurológicas

 Liga Acadêmica de Videocirurgia

A Figura 6 apresenta, a título de ilustração, os logotipos das Ligas mencionadas.



34

Figura 6. Logotipos das Ligas em Atividade na Escola Paulista de Medicina em agosto de 2015.
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Fonte:http://dccunifesp.com/ligas-academicas, modificada

As LA da EPM surgiram por motivações diversas. Dentre elas, uma das que

apresenta sua história mais explicitada é a de Farmacodependências. O Departamento de

Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo inclui o PROAD (Programa de

Orientação e Atendimento a Dependentes), destinado a dependentes de substâncias

lícitas e ilícitas, que atua também na área de dependências comportamentais, como jogo

patológico, sexo compulsivo, dependência de compras e de internet, além de compulsão

por esportes.

O PROAD ministrou no primeiro semestre de 2004 uma disciplina eletiva

intitulada “Abordagem Multidisciplinar do Usuário de Álcool e outras Drogas”,

oferecida aos alunos do quarto ano de Medicina, com duração de 12 semanas de aulas

teóricas - que abordavam conceitos gerais, diagnóstico das dependências e suas diversas

abordagens terapêuticas - e de estágio supervisionado de atendimento ambulatorial a

pacientes dependentes. Desta forma, os alunos realizavam o psiquiátrico

psicodinamicamente orientado e, então, discutia-se o plano terapêutico do paciente com
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ênfase no diagnóstico das comorbidades, na medicação utilizada e nos demais

atendimentos dos quais o mesmo poderia se beneficiar, tais como psicoterapia e terapia

ocupacional.

Ao término da eletiva, alguns alunos demonstraram interesse em dar

continuidade ao trabalho desenvolvido. A eles somou-se um estudante que já realizava

trabalho de iniciação científica junto ao PROAD e, com esse grupo, formou-se a Liga

Acadêmica de Farmacodependências (LDF), com o auxílio de uma preceptoria da

Psiquiatria ligada à equipe do PROAD. Esta foi a primeira Liga vinculada ao

Departamento de Psiquiatria da UNIFESP.

Ao longo do trabalho, os alunos têm tido a oportunidade de exercitar a prática do

atendimento psiquiátrico e de suas especificidades, tais como o diagnóstico das

comorbidades associadas ao transtorno estudado, à prática multidisciplinar e a escolha

apropriada do projeto terapêutico. Fornecendo embasamento a todo esse processo,

semanalmente são realizadas reuniões de supervisão em que são apresentados os

diversos aspectos dos atendimentos, com posterior discussão dos casos tanto do ponto

de vista psiquiátrico como psicodinâmico.

Atualmente, as frentes de atuação da Liga de Farmacodependências - LDF

contam com:

1. Frente de Assistência - Presta assistência aos pacientes encaminhados à Liga,

com responsabilidade pelo diagnóstico, orientação e seguimento.

2. Frente de Ensino – Inclui:

a) Supervisão - Discussão dos casos e orientação das condutas, coordenada

pelos preceptores.

b) Reunião Geral: Participação dos membros nas reuniões gerais do

PROAD que visam à complementação teórica.

3. Frente de Pesquisa - Discentes da Liga participam desta modalidade, caso

haja interesse por parte dos mesmos, a fim de iniciarem-se na literatura

médica e desenvolverem programas de Iniciação Científica, seguindo a linha

de pesquisa do PROAD. Em 2011, foi criado o Grupo de Pesquisa da Liga

Acadêmica de Farmacodependências pelos próprios membros da Liga,
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adjunto ao atual preceptor. Foi dada continuidade aos atendimentos realizados

na disciplina eletiva e novos pacientes foram admitidos.

Embora o caso da Liga Acadêmica de Farmacodependências seja citado apenas

como exemplo, o caráter incompleto da documentação disponível sobre outras LA

permite supor que a estrutura organizacional das mesmas mantém-se na EPM inalterada

historicamente. Em geral os estudantes reúnem-se semanal ou quinzenalmente, após o

horário de suas atividades acadêmicas regulares, quando ocorrem atividades teóricas

(geralmente discussão de um tema ou de um caso clínico) e práticas (atendimento

ambulatorial, plantão ou outra).

Além dos estudantes, existe (com papéis ligeiramente variáveis, de acordo com a

estrutura peculiar de cada Liga), a figura de um médico/docente coordenador,

responsável pela sugestão e supervisão do andamento geral das atividades. Como

exemplo, pode ser citada a Liga de Especialidades Pediátricas da UNIFESP a qual,

conforme relato de um docente (P2), foi criada em 1997, pautando sua organização por

um Estatuto. Essa LA contempla uma diversidade de áreas, como Nutrologia,

Neonatologia, Pneumologia e outras e, de acordo com um cronograma de atividades, os

alunos se reúnem, geralmente de 3 a 4 semanas em cada área, com a presença de um

professor para tutelá-los, havendo também atividades práticas inseridas nas mesmas.

Da mesma forma, a LA de Clínica Médica da UNIFESP realiza atendimento

ambulatorial de pacientes por trios fixos de estudantes, do terceiro, quarto e quinto ano

de Medicina. Após a realização do histórico clínico e do exame físico, cada caso é

discutido com preceptores, que exploram as hipóteses diagnósticas dos alunos e

propõem ajustes na conduta a ser seguida. Os retornos dos pacientes são realizados

sempre com o mesmo trio que realizou o atendimento anterior, de forma a criar um

vínculo entre alunos e pacientes.

Segundo um outro preceptor (P2), a participação dos estudantes nas LA é

voluntária, ocorrendo segundo interesses particulares de grupos de discentes por uma

determinada área da medicina. O mesmo preceptor afirma que não há nenhuma intenção

de suplementar um currículo de forma a torná-lo mais eficiente, pois as questões

referentes ao currículo formal e as atividades das LA são realidades distintas, que

devem ser discutidas em seus próprios contextos.
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A participação do preceptor também é voluntária e realiza-se geralmente fora de

seus horários de atividades na Universidade. Entretanto, diversos profissionais ressaltam

o prazer de exercer tais funções. Segundo um preceptor (P2):

“ (...) É muito interessante a participação como preceptor na

LA de [área]. Só de contemplar a iniciativa dos alunos em busca

do conhecimento já é extremamente gratificante. O

envolvimento do aluno junto ao paciente, do lado mais direto, e

o envolvimento na história daquele indivíduo, e o que vai

acontecer no futuro daquele paciente, é muito mais construtivo

do que uma aula teórica em que a moléstia é abordada, sem o

que o ambiente, sem o que está em volta do doente e do

processo de adoecer seja contemplado. Então, esses alunos das

LA têm antecipadamente uma visão do atendimento.” (P2)

No que diz respeito ao funcionamento das LA na EPM, de acordo com os

sujeitos entrevistados, como critérios de seleção para a admissão de estudantes, situam-

se a série do curso em que o candidato se encontra, além de uma prova teórica (voltada

para temas gerais ou, mais especificamente, para conteúdos de cursos preparatórios que

geralmente congregam um grande número de estudantes, tanto da UNIFESP quanto de

outras Escolas Médicas), eventualmente combinada com o desempenho escolar do

estudante em uma determinada disciplina do curso.  Uma segunda fase do processo

consiste de uma entrevista. É importante frisar que todas as etapas são planejadas e

realizadas em conjunto pelo Coordenador da Liga (médico ou docente da UNIFESP) e

pelos estudantes que compõem a Diretoria da mesma. Entretanto, um docente

manifestou-se contrariamente à limitação pela escolaridade e pelo desempenho em uma

prova teórica, argumentando que o acesso à Liga deveria ser mais amplo (P4).

De acordo com as informações fornecidas pelos entrevistados, uma vez

admitidos em uma determinada Liga, os estudantes (que são geralmente estudantes do

1º ao 4º ano de Medicina) não necessitarão fazer nenhuma outra prova e poderão

permanecer até o final do Curso de Graduação.  Entretanto, a concomitância de outras

atividades (enfermarias, ambulatórios e a própria preparação para a Residência Médica)

de forma geral exclui os estudantes da 5ª e da 6ª séries, correspondentes ao Internato

Médico.



40

O estudo do conjunto de fatores que levam um determinado estudante a

participar de uma LA na EPM constitui uma das partes mais significativas deste

trabalho, sendo apresentada e discutida no tópico subsequente.

C. As ligas acadêmicas na Escola Paulista de Medicina e a formação dos

estudantes

1. A Motivação dos Estudantes para Participar das Ligas Acadêmicas

O presente trabalho evidenciou diversas razões para que os estudantes busquem

as atividades de alguma LA na EPM. De uma forma geral, os discentes declararam o

desejo de complementar o currículo formal da Escola, principalmente no que diz

respeito ao “colocar em prática a teoria aprendida”. Este ponto de vista também foi

corroborado pelos docentes entrevistados. Sobressaem-se, como exemplos de tais

atividades motivadoras, as discussões dos casos de pacientes atendidos pela Liga e a

realização de seminários temáticos, dentre outros).

Observou-se que as LA também foram associadas à possibilidade da dedicação à

produção de conhecimento por intermédio da pesquisa, sobretudo ligada à Iniciação

Científica (P5). Este também será objeto de discussão de um tópico especial.

Cabe afirmar que, segundo Hamamoto Filho (2011), é fundamental que as LA

promovam uma forte articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Esta articulação

nasce do entendimento de que as atividades relacionadas à capacitação teórica e

vivência clínica nas LA podem ser indutoras da investigação científica e da educação

em saúde junto à comunidade, pelos estudantes. Por sua vez, a pesquisa, juntamente

com os atendimentos, pode fomentar discussões teóricas e ter aplicabilidade na

formação dos estudantes.  O autor ainda afirma que as LA podem ser espaços

privilegiados para que os professores ousem novas práticas docentes, novas

metodologias de ensino e diversifiquem os cenários para o processo de ensino

aprendizagem.

O presente trabalho também evidenciou motivações de cunho menos

“acadêmico” para a participação em LA, tais como a possibilidade de o estudante

melhorar seu próprio currículo (ou seja, o documento “Curriculum Vitae”), com vistas
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a maiores chances na seleção em futuros programas de Residência Médica: “... no caso

especificamente aqui da UNIFESP eles têm como pontuar oficialmente pela Instituição,

eles têm um sistema já organizado de que isso é oficialmente aceito.” (P1). Tais

aspectos, considerando-se seu caráter “imediatista”, não serão objeto de discussão no

presente Trabalho.

2. A Formação dos Estudantes e o Papel Atribuído à Participação em Ligas
Acadêmicas: o “ser médico”

A EPM, a exemplo de outras conceituadas Escolas Médicas brasileiras (e

internacionais) organiza seu curso pautado por um currículo essencialmente tradicional,

termo associado pela literatura com currículos de forte influência flexneriana

(PAGLIOSA, 2008).

Flexner, no início do século XIX, após estudar as escolas médicas norte-

americanas e canadenses, propôs a instalação de uma nova ordem para a reconstrução

do modelo de ensino médico. Destacam-se, dentre seus princípios, a ligação das escolas

médicas com Universidades, incluindo um ciclo básico que possibilite uma sólida

formação científica antecedendo a exposição dos estudantes a atividades práticas com

pacientes. Nas palavras do próprio Flexner: “O estudo da medicina deve ser centrado

na doença de forma individual e concreta”.

Pagliosa (2008) enfatiza que, no modelo flexneriano, o ciclo clínico deve ocorrer

fundamentalmente no hospital universitário, considerado o local privilegiado para o

estudo meticuloso das doenças.

Segundo Azevedo (2015), o Relatório Flexner é com certeza o evento mais

importante na história da educação médica recente. Apesar de ter sido conduzido na

América do Norte, ele repercutiu em praticamente todo o mundo ocidental. Seu

conteúdo relacionado às condições das escolas médicas no início do século XX

consolidou o que conhecemos como a moderna educação médica.

Com efeito, as Escolas Médicas brasileiras mais importantes, fundadas no século

XIX, incorporaram, em uma base conceitual positivista, com facilidade (MACHADO,

1997) princípios tais como:

 um rigoroso controle na admissão de estudantes;
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 divisão do currículo em um ciclo básico de dois anos, realizado no

laboratório, seguido de um ciclo clínico de mais dois anos, realizado no

hospital e

 exigência de laboratórios e instalações adequadas, dentre outros aspectos.

No caso peculiar da EPM, em que pese as reformas curriculares ocorridas nos

últimos anos, os estudantes expressam nos diversos locais e eventos universitários, seu

desejo claro de participar ativamente da própria formação, nos cenários onde a sua

futura prática profissional irá ocorrer, o que é proporcionado pelas Ligas Acadêmicas.

No presente trabalho, os entrevistados também demonstraram que a participação

nas LA desenvolve nos alunos o sentimento de mudança em sua vida estudantil, tanto

pela possibilidade de ter mais contato com uma determinada área da Medicina de seu

maior interesse, como também pela oportunidade da aproximação com os pacientes,

contribuindo assim para o enriquecimento de seu raciocínio e sua maturidade intelectual

e, consequentemente, profissional. Tal contato não é restrito ao desenvolvimento de

habilidades técnicas, mas abrange também o aspecto humanístico da relação médico-

paciente.

Os tópicos até o momento apresentados e discutidos apontam para uma

importante realidade: sob a ótica dos pesquisados, as LA detêm o potencial de

contribuir para a formação da identidade médica do aluno (o “ser médico”), que muitas

vezes se vê afastado da prática da profissão que escolheu, em meio a componentes

curriculares de cunho essencialmente teórico.

Além desses aspectos discutidos, as LA são consideradas por diversos autores

como indutoras de uma “especialização precoce” do estudante (HAMAMOTO FILHO,

2011).

De acordo com um estudo realizado por Corsi (2014) com alunos do primeiro ao

sexto ano da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, o exercício

profissional do médico é heterogêneo devido ao grande número de especialidades e

subespecialidades existentes, que se caracterizam por diferenças na área de atuação, no

ambiente de trabalho e na variedade dos pacientes.

Neste sentido, a escolha da especialidade é uma importante decisão que define a

carreira profissional de um médico. Um aluno de Medicina geralmente faz reflexões a
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respeito de sua personalidade, estilo de vida, valores pessoais e diversos interesses no

caminho de tomar essa resolução.

As LA afiguram-se, portanto, como uma oportunidade para o estudante ter

contato mais sistematizado com diversos campos da atividade médica.

“(...) Acho que qualquer atividade do currículo informal, que

gera um assunto, um interesse, pode reforçar o conhecimento do

graduando, até mesmo para ele começar a perceber que tem

interesse, por exemplo, na área de Clínica Médica, de Cirurgia

ou da grande área de Gineco-Obstetrícia, em suma, a

participação na LA serve para ele perceber se ele quer ser um

participante. Você antecipa isso para ele. A LA é uma

oportunidade que lhe é dada durante os 3 anos.” (P1)

Deve-se enfatizar que na presente pesquisa não houve menção pelos docentes e

alunos entrevistados quanto a influências da filiação a LA com a escolha da

especialidade a ser seguida. Entretanto, os dados aqui levantados corroboram

afirmações de que as LA são buscadas por estudantes de medicina com o intuito de

contribuir na construção de sua identidade profissional, em um processo que envolve

socialização, desenvolvimento de conhecimentos e habilidades, interação com

profissionais, pacientes e outros estudantes, em meio a suas próprias construções sociais

e culturais (SOUZA, 2014).

Ao mesmo tempo, vale ressaltar que Mafra (2006), referindo-se à participação

dos alunos nos rumos das instituições, afirma que é fundamental que as LA não sirvam

simplesmente para preencher lacunas curriculares, diminuindo assim o envolvimento e

o interesse – tanto de discentes quanto de docentes – na discussão sobre mudanças

curriculares necessárias. Segundo o autor, corre-se o risco de as LA se tornarem apenas

apêndices das disciplinas curriculares, num mecanismo contraproducente de “tapar-

buracos”. Assim, podem acabar funcionando como “anestésicos” ou “ansiolíticos” para

aplacar a angústia e desmobilizar a discussão e a luta por um currículo que, de fato,

priorize conteúdos mais relevantes para formação do médico generalista.

Considerando-se que as LA têm como um de seus objetivos o desenvolvimento

da resolutividade frente a situações clínicas pelos participantes, cumpre citar que no 2º

Fórum A Saúde do Brasil, realizado em maio de 2015, que contou com a participação
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do Dr. Gonçalo Vecina Neto, Superintendente do Hospital Sírio Libanês e Professor da

Faculdade de Medicina da USP e do Dr. Roberto de Queiroz Padilha, Superintendente

de Ensino do Hospital Sírio Libanês, foi ressaltado que, no atual contexto do ensino

superior médico do país, as DCN (Diretrizes Curriculares Nacionais) valorizam as

metodologias ativas de ensino e a contextualização da formação no Sistema Único de

Saúde (SUS). Foi observado que o perfil do médico do século XXI remete àquele

profissional capaz de se manter permanentemente atualizado e de trabalhar

articuladamente com uma equipe multiprofissional e com outros setores da sociedade,

investindo na promoção e proteção da saúde, de modo integrado ao meio-ambiente e às

sociedades. Há muitos desafios e no mundo do trabalho os serviços de saúde terão que

servir de espaço real da elaboração do novo médico, constituindo um local de contínua

construção do conhecimento, pelo profissional em exercício ou em formação (FSP,

2015).

Por outro lado, a inserção do estudante no contexto de sua futura profissão

permite manter acesos os ideais humanísticos dos jovens alunos. Como afirmam o Dr.

Vecina Neto e o Dr. Queiroz Padilha em entrevista concedida ao Jornal A Folha de São

Paulo (FSP, 2015), “[...] a maioria dos estudantes de medicina chega às Universidades

com uma impressionante vontade de ajudar as pessoas e contribuir para a sociedade.

Cabe aos serviços e à academia manter essa chama acesa. E isso será possível se

conseguirmos dar a estes alunos o protagonismo que eles desejam e que nós professores

lhes negamos por nossa incapacidade de enxergar a contemporaneidade”.

3. Características da Prática Médica no Contexto das Atividades das LA

Observou-se, tanto nas falas dos docentes e estudantes, quanto na bibliografia

consultada em geral, o termo “atividade extracurricular” com referência às LA. Como já

foi sucintamente apresentado no Referencial Teórico desta pesquisa, tal denominação é

puramente conceitual, ficando na dependência do autor consultado.  Segundo Maia

(2014), com relação ao currículo não planejado, “(...) no que se denomina currículo

“informal”, situam-se as atividades que o aluno busca espontaneamente no âmbito da

própria Instituição, como é o caso de estágios em serviços e Laboratórios” (MAIA,

2014, p. 109).
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Tais iniciativas, como as LA, embora não constem do documento referente

propriamente ao currículo “oficial” (ou “formal”, de acordo com o autor) são objeto de

referência em diversos Projetos Político-Pedagógicos de Escolas, que incluem o

fomento a tais atividades. Assim, podemos assumir que as LA sejam atividades

curriculares, integrando o processo formativo dos estudantes, o que é corroborado pelo

fato de que a existência de uma determinada Liga implica na existência institucional de

uma instância de ensino, pesquisa e extensão na área considerada.

A inserção do estudante na prática durante toda sua graduação tem-se

constituído uma discussão bastante atual na educação médica, ao oferecer uma melhor

visão de possíveis trajetórias futuras, de acordo com a vivência de escolhas mais de

acordo com suas aptidões e desejos pessoais, motivando sua discussão em um tópico à

parte, embora intimamente articulado ao anterior.

A este respeito, a British Medical Association (BMA) afirma que:

Uma carreira na medicina oferece aos médicos uma oportunidade de prover
um serviço ao público por intermédio do diagnóstico e do tratamento de
doenças. Os médicos são capazes de escolher a área em que irão praticar. Isto
deveria ocorrer de acordo com suas próprias aptidões pessoais – por exemplo,
médicos situados na comunidade, tais como clínicos gerais (‘general
practitioners’) têm contato diário face-a-face com pacientes, enquanto que
alguns outros médicos concentram-se nos avanços da medicina,
desenvolvendo pesquisas científicas, o que envolve menos contato com
pacientes.”

Para Taquette (2003), uma das possibilidades de aperfeiçoamento do ensino,

hoje procurado fora da faculdade, é a ampliação dos cenários de prática existentes e a

busca de outros recursos que a comunidade oferece em termos de estágio

supervisionado dos estudantes.

Observou-se, na análise do material colhido nesta pesquisa, que a prática,

desenvolvida pelos estudantes nas LA, tem características peculiares que merecem

aprofundamento.

O primeiro deles diz respeito à convivência de estudantes de diferentes níveis de

escolaridade, em um ambiente de grande interação.

De acordo com a entrevista concedida por um preceptor, este processo inclui a

promoção, pelas LA, de cursos de aperfeiçoamento, os quais frequentemente ocorrem

em colaboração com outros colegas de Escolas Médicas do Brasil:
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(...)”A Liga promove Cursos de Aperfeiçoamento de Técnica

Operatória. No próximo sábado haverá outra turma. Há um

tempo atrás, os alunos organizaram um Workshop onde se

inscreveram mais de 550 estudantes, sendo que 97% eram de

outras Universidades e de Escolas Médicas do Estado e do país,

no geral.” (P4)

Nesse contexto, certos autores caracterizam a aprendizagem colaborativa como

sendo uma estratégia de ensino-aprendizagem: para Araújo e Queiroz (2004), por

exemplo, “aprendizagem colaborativa é um processo onde os membros do grupo

ajudam uns aos outros para atingir um objetivo acordado.”

Campos et al (2003) consideram essa aprendizagem como:

[...] uma proposta pedagógica na qual estudantes ajudam-se no processo de
aprendizagem, atuando como parceiros entre si e com o professor, com o
objetivo de adquirir conhecimento sobre um dado objeto. (CAMPOS et al,
2003, P.26).

Complementando essas ideias, Alcântara apud Siqueira (2003) afirmam que:

A aprendizagem colaborativa é um processo de reaculturação que ajuda os
estudantes a se tornarem membros de comunidades de conhecimento cuja
propriedade comum é diferente daquelas comunidades a que já pertence.
Assume, portanto, que o conhecimento é socialmente construído e que a
aprendizagem é um processo sociolinguístico. (ALCÂNTARA, apud
SIQUEIRA, 2003, P. 23)

Segundo Pêgo-Fernandes (2011), as LA representam uma chance a mais para a

aprendizagem, que passa a ocorrer de uma forma mais dinâmica, já que as atividades

são desenvolvidas pelos próprios alunos, de forma colaborativa. Inclusive, devido ao

caráter multiprofissional do atendimento à saúde, é comum atualmente que uma liga

acadêmica agregue alunos de diferentes cursos, por exemplo, medicina, enfermagem,

fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

Em suma, as LA propiciam a base da aprendizagem colaborativa, sob a forma de

interação e troca entre os alunos de diferentes séries no Curso, com o objetivo de

aprimorar a competência dos mesmos para as atividades a serem desenvolvidas.

Um segundo aspecto importante da prática nas LA diz respeito à supervisão dos

estudantes pelos Coordenadores. Dentre a multiplicidade de funções destes

profissionais, destaca-se o incentivo ao trabalho dos alunos, e, em particular, ao ensino
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dinâmico da realização do diagnóstico médico, um exercício que nem sempre é

adequadamente desenvolvido, na formação médica:

“ (...) Eu acho que apesar de ser uma experiência até meio

precoce, a gente tem tentado mostrar para eles a prática

clínica, como chegar ao diagnóstico do paciente, por exemplo,

quando falamos para eles: “Você esqueceu de perguntar a

idade do paciente, você não falou a profissão dele, de onde ele

vem?... Eu acho que a Liga tem sim um papel importante.” (P5)

De acordo com o relato dos entrevistados, no que se refere às características das

LA, observou-se que os alunos, além de possuírem interesse próprio em ingressar nas

Ligas, interagem mais ativamente com seus preceptores em virtude do número reduzido

de alunos e da supervisão constante de sua atuação:

“ (...) Como na Liga os membros (grupos) são menores, os

preceptores conseguem dar mais atenção para cada um, isto é,

é mais individualizado (porque na Graduação são grupos

maiores) e, para mim, a LA é uma experiência excelente por

causa da prática (que eu tenho mais contato antes do

Internato).” (E6).

“ (...) A Liga proporciona uma participação mais ativa dos

alunos no processo de aprendizagem, então muitas das

atividades da Liga são guiadas pelo próprio interesse dos

alunos. Acho que aqui na EPM existe essa preocupação do que

é mais interessante para os alunos e os professores também

sabem o que é bom para os alunos.” (E3)

Ainda com referência às características da LA, vale ressaltar também outros

relatos dos alunos entrevistados, destacando que a prática médica e o atendimento aos

pacientes são tão importantes quanto as atividades teóricas integrantes do currículo

formal da graduação:
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“ (...) Destaco como uma das características da LA a

prática médica, que esse é o ‘carro-chefe’. A atividade

prática que inclui a discussão, e não só o contato com o

paciente, mas, a discussão em grupo que até, às vezes, é

mais importante que a aula teórica. É uma questão que

está um pouco fora do consultório que é a organização

ambulatorial, de você pensar como um serviço funciona.

Eu tenho XXX pacientes agendados e eu sei que se faltar

um número XXX de alunos todo o serviço vai complicar.

Eu tenho uma visão macro de como o negócio está

funcionando. Eu estou no 4º ano e não sei se no ano que

vem a gente vai ter esse tipo de noção, mas, de alguma

forma, poderia ser agregada ao curso.” (E4)

“ (...) Pensando que a Liga é uma experiência só para

quem for ativamente atrás dela, tem coisa que poderia

estar no geral, por exemplo, eu vou ter uma aula de

Farmacodependências, a teoria que você tem ali na

Liga, com certeza, deveria estar no currículo formal. A

questão é: isso está no currículo?”(E6)

Na primeira fala acima transcrita, transparece também uma das características

das atividades assistenciais das Ligas: a responsabilidade dos estudantes pelos

atendimentos, o que os faz tornarem-se mais “profissionais”.

Os entrevistados também demonstraram que a participação nas LA desenvolve

nos alunos uma transformação educacional, contribuindo para o seu amadurecimento

pessoal e profissional:

“ (...) A participação nas Ligas fortalece o conhecimento dos

estudantes. No meu caso, realmente, eu aprendi muito mais aqui

na Liga e me aprofundei nos temas com mais calma, tenho mais

tempo para estudar e assimilar mais.” (E1)
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“ (...) As atividades na Liga influenciam a minha formação

médica primeiramente pelo exercício do raciocínio clínico, para

que futuramente eu possa fazer o diagnóstico e interpretar os

exames pedidos ao paciente”. Outra coisa é o estabelecimento

da conduta, que também requer um raciocínio, e o contato com

o paciente, o que, de certa forma, a Liga antecipa para nós. O

fato de ser mais cedo é interessante.” (E4)

Observamos que os alunos vivenciam o ato de lidar com o ser humano, em

especial, no convívio com os pacientes, incorporando em seu aprendizado não somente

o conhecimento técnico, mas também o conteúdo humanístico do vínculo médico-

paciente. Estes aspectos serão aprofundados posteriormente, neste trabalho.

4. Principais características das Ligas Acadêmicas relacionadas ao

aprimoramento da formação dos estudantes

a) Ter contato com pacientes, em atendimentos ambulatoriais

Segundo um preceptor entrevistado, as LA trazem benefícios aos estudantes,

derivados do convívio com os pacientes, relacionados com a experiência de realidade de

vida que cada um traz dentro e fora da Universidade:

“(...) A Liga é igual para todos e há a possibilidade de contato

com a realidade da vida das pessoas.  O ideal é que a gente

traga a realidade para dialogar com o conhecimento teórico

que a gente dá em sala de aula, então a gente tem aqui algumas

possibilidades que talvez o estudante, quando for profissional,

não vai encontrar a mesma facilidade, então acho importante a

gente oferecer condições para que o estudante veja um mundo

sem a proteção dos muros da Universidade”. (P3)

“(...) Eu sempre tive interesse em Ligas por serem mais

voltadas para a prática. Geralmente é uma coisa que a gente

demora um pouco mais ter o contato até mesmo no Internato.”

(E6)
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Chama à atenção o relato de um preceptor que, em tom emocionado, confirma

que os alunos das LA se sentem extremamente gratificados por participar das ligas, haja

vista que grande parte desses alunos se beneficia com a oportunidade de poder

questionar as condutas que caracterizam as moléstias dos pacientes:

“ (...) Ao vir aqui na LA, grande parte dos alunos têm a

oportunidade de questionar as condutas e o próprio sentimento

envolvido nesse atendimento. Ao ver a criança ser atendida

aqui, o carinho que a equipe dedica ao paciente, o cuidado na

hora do tratamento, eles se sentem recompensados e motivados

a continuar a atender uma situação que teoricamente seria só

para alguns com habilidades especificas.” (P2)

b) Aprofundar conhecimentos em alguma área da medicina que desperte
mais interesse ao estudante, geralmente complementando ou

expandindo os limites do currículo formal da Escola.

As LA também foram vistas como uma oportunidade de um grupo de estudantes

voluntariamente se aproximarem da vivência mais intensa de uma determinada

especialidade que, durante o curso, lhes chamou mais a atenção, realizando, na prática,

atendimentos a pacientes e avaliando exames específicos da área (P5).  Neste aspecto,

os estudantes foram além do maior conhecimento de uma determinada especialidade

médica, desejando inteirar-se melhor da vida dos profissionais que a exercem:

“(...) Acho que é uma oportunidade única de conhecer um

pouco mais a área (...), conhecer a vida do profissional nos

diferentes cenários em que ele participa” (E1).

“(...) Na LA de Ginecologia temos os Seminários. Então, a

gente quando faz um trabalho, é sempre orientado a buscar a

literatura, por exemplo, artigos no PubMed, ou em algum livro

que geralmente os preceptores recomendam, isto é, a pesquisa

não é feita em site da Internet, é algo mais formal, mais

atualizado, mais científico.” (E6)
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Os professores entrevistados demonstraram como um dos principais fatores que

levam o estudante a procurar as LA o interesse “extra” destes em ampliar sua

aprendizagem nas atividades do currículo formal de seu curso médico, sobretudo

considerando-se a estrutura da UNIFESP (currículo nuclear com disciplinas eletivas).

Desta forma, um estudante particularmente interessado em uma determinada área da

medicina buscaria em uma Liga um complemento para sua formação.  Assim, os alunos

teriam uma oportunidade de “(..) aprofundar questões para além do que eles tinham em

sala de aula” (P3), frente a limitações ligadas, por exemplo, a “poucas horas da grade

curricular oficial e na eletiva” (P5).

Houve inclusive docentes que apontaram para uma certa lacuna nas disciplinas

eletivas que poderiam ser supridas pelas Ligas:

“(...) os alunos procuram as Ligas porque, na minha opinião, os

Cursos Eletivos fracassaram desde que começaram; realmente

no começo foi aquele entusiasmo que depois perdeu-se, tanto

por parte dos professores quanto dos alunos, então, realmente

as ligas vieram para substituir os Cursos Eletivos.” (P4)

“(...) Todo conhecimento é importante na área da Medicina. Os

atos operatórios fundamentais gerais que todo médico tem que

conhecer, esses alunos que fazem parte das Ligas vão ter isso

muito mais fundamentado do que aquele aluno que passa só um

período com a gente dentro do currículo “normal”.  Isso para

eles é um conhecimento realmente importante.” (P4)

Do ponto de vista dos estudantes constatou-se que o desejo de participar destas

iniciativas vai além das atividades teóricas nas Ligas (aulas, palestras, discussões e

outros), há também o atendimento a pacientes, o que desperta o interesse pela discussão

dos casos clínicos em conjunto com os preceptores. Observou-se também que estes não

raro selecionam os pacientes que serão atendidos pelos alunos das LA, colocando-os

mais familiarizados com os temas, promovendo as discussões conjuntamente,

correlacionando as atividades com a formação dos alunos visando à sua futura prática

profissional. Um dos alunos assim se expressou, de forma bastante emocionada:
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“ (...) As atividades são aulas teóricas sobre temas relevantes

da área. A gente realiza atendimento, faz o acompanhamento

dos pacientes (que são selecionados pelos professores). Então,

não vai ser aquele caso mais complicado, é um caso apropriado

para os alunos de três anos de series diferentes atenderem em

grupos. Você atende, vai para a reunião, volta com as

conclusões, sempre acompanhado e, de alguma forma, o

paciente se refere a você. Você é o médico para ele!”. (E5)

“(...) A Liga de Saúde Coletiva da UNIFESP não existia até o

ano passado, então, eu e outros alunos do 3º ano de

Enfermagem pensamos - já que são obrigatórias 200 horas para

cumprir as atividades de currículo informal, porque não

criamos uma LA diferente das que já temos disponíveis? Não

vamos fazê-la por obrigação, vamos fazê-la com um tema que a

gente realmente se interesse. A nossa formação acadêmica é

muito fraca com relação à prática profissional, principalmente

em se tratando de saúde coletiva. Como os profissionais lidam

com as dificuldades do dia a dia demonstra o interesse dos

alunos em fazer a LA, principalmente a realidade do

profissional da Saúde Coletiva.” (E2)

De acordo com o relato de um dos alunos entrevistados, observamos que a

participação nas LA proporciona uma inovação no seu dia a dia como estudante de

graduação e um diferencial em sua carreira profissional:

“ (...) A Liga de Neurocirurgia especificamente tem atividades

práticas que são um diferencial. Na nossa Liga toda semana

temos atividades teóricas sobre os mais variados temas que são,

inclusive, abertos a qualquer pessoa que tenha interesse e não

precisa ser membro da Liga. A gente procura inovar. Do ponto

de vista da formação, as atividades práticas são as que mais

contribuem, por exemplo, no caso da Neurocirurgia,
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participamos dos plantões (diurnos ou noturnos)  junto com os

residentes.” (E3)

c) Interagir com outros colegas, tanto de séries variadas, como até mesmo

de outras Instituições formadoras

Conforme informado por um dos graduandos da LA, nota-se que

especificamente a LA de Farmacodependências está aberta aos alunos de outras

Instituições médicas de ensino:

“ (...) Quando ingressei na LA eu tinha interesse pelo tema, mas

especificamente por Farmacodependências e também pelo tema

da Psiquiatria, duas áreas muito importantes para mim, e eu

sabia que seria uma experiência interessante, muito rica na LA.

Por exemplo, 19 estudantes fazem parte da LA de

Farmacodependências.  Convém mencionar que nem todos os

membros dessa LA são da Medicina da UNIFESP. Essa LA

possui participantes da área de Terapia Ocupacional da USP –

Universidade de São Paulo e da área de Psicologia da PUC –

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da

Universidade Mackenzie. Essa LA está aberta a todos.”

5. As Ligas Acadêmicas e a Formação em Pesquisa dos Estudantes: facilidades
e dificuldades na produção e divulgação do conhecimento médico

Dentre as atividades das Ligas, inclusive por fatores pertinentes aos seus

Estatutos, situam-se as atividades de pesquisa científica. As entrevistas evidenciaram o

interesse dos discentes e as possibilidades relacionadas à produção do conhecimento no

contexto das LA:

“(...) Eu gosto bastante de atividade de pesquisa, então, eu

sempre tento fazer alguns trabalhos. Atualmente estou

escrevendo um para mandar para um Congresso de

Ginecologia e Obstetrícia. A ideia é essa, depende muito da
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disponibilidade de temas que a gente consegue reunir, fazer

coleta de dados, pois, também, dá para fazer um levantamento

de dados com os pacientes.” (E6)

“(...) Até o meio do 3º ano eu gostava de áreas cirúrgicas, e

iniciei um trabalho científico com o professor de Neurocirurgia

e comecei a me interessar mais, não só pelo assunto do

trabalho, mas pela Neurocirurgia de um modo geral, e descobri

que tinha uma Liga e que eu poderia participar. Então, no

4ºano da faculdade, um pouco antes, eu entrei na Liga com o

intuito de conhecer mais sobre a área que eu comecei a me

interessar por causa de uma pesquisa”. (E3)

Em diversas ocasiões, os estudantes valorizaram o incentivo dos preceptores

para sua participação em Congressos, Seminários e outros eventos científicos:

“ (...) Além das atividades práticas, há a discussão dos casos e

aula. Assim, eventualmente, a gente tem algumas atividades

fora, por exemplo, a gente vai ter um Congresso Paulista de

Endocrinologia e Metabologia  e a nossa Profa. X nos

encorajou bastante a fazer pesquisa, trabalhos científicos e

participar do evento nem que seja como ouvinte. Então é algo a

mais.” (E4)

Do ponto de vista dos docentes, a motivação para o envolvimento dos estudantes

em atividades de pesquisa cientifica envolve tanto a apresentação de trabalhos em

Congressos como a publicação em revistas científicas:

“(...) Começamos agora, na verdade, em termos de pesquisa

científica. A Liga esteve por um período parada e quando

assumi aqui na Disciplina, eu a ativei, e estamos começando

com atividades boas nesse sentido, tanto é que temos dois
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trabalhos a serem apresentados em Congressos e provavelmente

esses trabalhos serão publicados.” (P4)

Os preceptores também defendem a integração entre ensino, pesquisa e extensão

universitária nas Ligas, cuja produção científica deve ter apoio institucional:

“ (...) A gente previu que uma das funções da Liga é que haja

produção científica. No nosso caso, eu estou tentando fazer. A

gente defende muito na Universidade que haja integração entre

ensino, pesquisa e extensão e eu coordeno também o núcleo de

pesquisa. Então a ideia é que a Liga faça parte desse núcleo e

que se apoie a produção científica vinda da Liga.” (P3)

Um outro aspecto mencionado pelos preceptores refere-se ao tema do Programa

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do Centro Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), cujo requisito é que o aluno esteja

cursando a graduação e que se dedique de fato às atividades acadêmicas e de pesquisa.

Esse Programa visa apoiar a política de Iniciação Científica desenvolvida nas

Instituições de Ensino e/ou Pesquisa, por meio da concessão de bolsas de Iniciação

Científica (IC) a estudantes de graduação integrados na pesquisa científica. A cota de

bolsas de (IC) é concedida diretamente às instituições e estas são responsáveis pela

seleção dos projetos dos pesquisadores orientadores interessados em participar do

Programa. Os estudantes tornam-se bolsistas a partir da indicação dos orientadores

(BRASIL - PIBIC):

“(...) Esses estudantes, muitas vezes, desenvolvem trabalhos

dentro da própria Liga e, às vezes, trabalham em outras áreas

correlatas por meio do PIBIC (Iniciação Científica).” (P2)

Assim, as Ligas Acadêmicas não apenas se enquadram nos objetivos do PIBIC1,

mas constituem-se em um cenário real e legítimo de produção de conhecimentos

¹http://www.cnpq.br/web/guest/pibic.
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científicos pelos estudantes que delas participam, o que constitui mais uma motivação

para a participação destes nas diversas LA da EPM.

Na verdade, as LA da EPM muitas vezes caminharam em paralelo com as

pesquisas desenvolvidas com bolsas PIBIC.  A título de exemplo, cita-se a criação da

Liga de Urologia (Fig. 7), na qual os alunos que foram indicados para bolsas para as

atividades da própria Liga.

Figura 7. Fundação da Liga de Urologia

Publicada no Jornal da Paulista (abril de 1999), a matéria anuncia a associação da
pesquisa à Liga recém-criada de Urologia, inclusive indicando para bolsas PIBIC
alunos selecionados para atuar na LA.

Como mencionado anteriormente, a participação dos alunos das LA em

Congressos, Seminários e Oficinas torna-se uma atividade muito apreciada pelos
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estudantes, e incentivada pelos docentes, como podemos destacar em uma entrevista

realizada com um dos preceptores que ministrou palestra durante o II Congresso

Nacional da Associação Brasileira das Ligas Acadêmicas de Cirurgia (ABLAC),

realizado na UNIFESP, de 21 a 28 de agosto de 2015:

“ (...) Os estudantes da LA de Técnica Operatória formam um

grupo de estudo com a finalidade de desenvolver a parte

acadêmica, com foco na pesquisa e na habilidade em cirurgia.

Também, a rede de relacionamentos é maior e há a

oportunidade de organizar  eventos médicos”. (ABLAC, 2015)

No que diz respeito ao acesso à literatura especializada, componente

fundamental em qualquer atividade de pesquisa, de acordo com as entrevistas

realizadas, os docentes relataram que os alunos em sua maioria, não encontram

dificuldades em fazer pesquisas bibliográficas. Os estudantes têm muita curiosidade em

realizar a busca por informação científica e essa característica é valorizada por seus

preceptores:

“(...) Pela própria geração deles, os estudantes querem coisas

rápidas, curtas e objetivas. A pesquisa, em sí, é feita por

curiosidade, mais do que uma exigência, então, o desempenho

dos alunos aqui da EPM está relacionada com essa

característica.” (P2)

No que diz respeito a buscas de informação em bases de dados propriamente

ditas, um outro preceptor (P1) comentando ter escrito um livro sobre a Gestão do

Conhecimento Médico, afirmou que:

“Os alunos têm o conhecimento insuficiente sobre a busca

bibliográfica de temas inerentes à área médica. Há a

necessidade de preencher essa lacuna, pois a maioria dos

alunos sabe que existe uma base de dados relacionada à parte

clínica, que são secundários, e a base de dados primária de

busca bibliográfica. Então, ao longo do estágio, ou fazendo

cursos, queremos fazer alguns treinamentos para eles, com a

finalidade de melhorar essa deficiência.”
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Podemos observar, também, no relato de uma preceptora que a busca ativa de

informação por parte dos estudantes não é uma prática constante:

“(...) Eu não sinto que os alunos façam pesquisas na prática do

dia a dia. A gente dá o material na sala de aula, fornece as

referências, mas eu acho que eles procuram com mais

frequência quando estão na iniciação científica”. (P5)

Nesse aspecto particular, Graziosi et al (2015) discutem que na pesquisa

científica existem várias alternativas, em geral complementares, para a obtenção de

dados e informações requeridas; uma delas é a pesquisa bibliográfica. Esta tem por

finalidade conhecer as diferentes formas de contribuição científica que se realizaram

sobre determinado assunto ou fenômeno. Geralmente, o levantamento bibliográfico é

feito em bibliotecas públicas, universidades e, especialmente, em acervos virtuais na

internet.

Nessa perspectiva, observa-se que os alunos das LA possuem informação sobre

as bases de dados, porém, entende-se que eles sintam alguma dificuldade em realizar

criticamente buscas nesse material bibliográfico, talvez pela falta de orientação a

respeito durante o período da graduação, o que ocorre durante a sua permanência nas

LA, em contato com os preceptores e com o grupo de estudo.

Por outro lado, um preceptor entrevistado (P4), considera que:

“Os alunos buscam os meios de comunicação social, como por

exemplo, no celular e na Internet de um modo geral e, a

Biblioteca, no sentido tradicional da palavra, aquela que a

gente ia para fazer pesquisa - ficava esperando as fotocópias -

já está ultrapassado. Hoje em dia os alunos se comunicam

virtualmente mais diretamente.”

A busca ativa de informação foi um aspecto muito pouco comentado pelos

alunos entrevistados, haja vista que alguns preferem elaborar as suas pesquisas,

geralmente, com a colaboração de um (a) profissional de Biblioteconomia, através de

pesquisa local (em alguns casos) ou pelo canal de comunicação por Internet –

Atendimento ao Usuário - da maioria das Bibliotecas.



59

Nesse sentido também destacamos a Biblioteca Central (BC) do Campus São

Paulo da UNIFESP, cuja missão é democratizar, reunir, conversar, preservar e divulgar

a produção científica, e que oferece à comunidade estudantil o suporte informacional e

demais serviços necessários ao desenvolvimento das atividades acadêmicas de ensino,

pesquisa e extensão.

A BC também proporciona suporte aos docentes e discentes em estratégias de

busca nas principais fontes de informação na área da saúde, orientação de trabalhos

acadêmicos de acordo com as normas de Vancouver e ABNT, orientação para

submissão de manuscrito em revistas nacionais e internacionais, orientação ao uso dos

gerenciadores bibliográficos, além de disponibilizar espaço digital para pesquisas

acadêmicas. (palavras mencionadas por uma Bibliotecária, colaboradora da UNIFESP).

Em suma, entendemos que a realização das pesquisas bibliográficas pelos alunos

leva-os ao amadurecimento científico e à ampliação de sua visão profissional,

colocando-os em contato com as questões éticas, ensinando-os na elaboração das

pesquisas científicas e na realização de projetos futuros.

6. Pontos críticos e sugestões de aprimoramento das Ligas Acadêmicas

A escassa literatura a respeito das LA apresenta algumas críticas à participação

dos estudantes nas mesmas. Dentre estas, destaca-se a formulada por Torres (2008) que

aponta para a possibilidade de o estudante dispender muito tempo de sua permanência

na Universidade participando de uma ou (muitas vezes) de várias LA.  Outros como

Hamamoto Filho (2011) atentam para a hipótese do contato do estudante principalmente

de séries iniciais anteciparem suas escolhas de especialidades profissionais futuras, além

de ocupar o cotidiano do estudante de Medicina de forma crescente, e de proporcionar

vivência clínica, socialização e qualificação profissional.  Entretanto, nas entrevistas

realizadas, estas realidades apontadas não foram evidenciadas.

Com referência ao aprimoramento das LA, assim se manifestou um docente:

“ (...) A ideia da LA é que a gente consiga transitar melhor

entre as disciplinas e as categorias profissionais. O ideal seria

que essa mesma lógica de funcionamento fosse para o currículo,

onde o exemplo de outras Universidades (que conseguem fazer
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um currículo mais integrado, mais interdisciplinar. Seria um

sonho se a gente conseguisse fazer isso num futuro próximo).

Por enquanto, eu acho que a Liga ajuda a gente a tirar um

pouco essa rigidez curricular e departamental da Universidade

de hoje”. (P3)

O caráter de responsabilidade social das atividades de extensão das Ligas

mostrou-se pouco presente nas entrevistas. Um docente observou que a participação nas

LA proporciona ao aluno a visão e a reflexão sobre a ajuda mútua e responsabilidade

social frente ao seu desempenho profissional:

“ (...) No caso da LA de Saúde Coletiva, a ideia é oferecer a

oportunidade de reflexão de como nós, profissionais, temos a

responsabilidade social de atuar na saúde para melhorar as

demandas da população. Também, tem uma outra coisa, o que

fazemos na LA está relacionado diretamente com nosso interior;

proporcionar condições para que o estudante interaja com

outras profissões, então, por isso, a gente reforça muito o

caráter multiprofissional”. (P3)

Esta é, na verdade, uma discussão atual e extremamente pertinente das Ligas

Acadêmicas, cujos fundamentos são baseados em diversos documentos voltados para as

políticas públicas de saúde. É de fundamental importância o mapeamento das

necessidades de atenção à saúde da população atendida, desde a fase de concepção e

planejamento de uma Liga Acadêmica, a fim de integrar as atividades da mesma ao

contexto maior e mais complexo, representado pelo SUS. Este, além de cenário de

práticas de ensino e aprendizagem, deve ser a fonte privilegiada de objetos de pesquisa

a serem desenvolvidos pelas Ligas.
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Como demonstrado ao longo deste trabalho, as Ligas Acadêmicas, no Brasil,

surgiram historicamente nas primeiras décadas do século XX, no contexto de atividades

de extensão universitária (atenção à sífilis e outras moléstias prevalentes na ocasião).

Posteriormente - e os registros históricos sobre esse período são vagos - foram

organizadas tal como hoje se apresentam: entidades criadas a partir de iniciativas

estudantis, voltadas para uma área da atuação médica (mais ou menos específica, na

dependência da LA), com a participação ativa de um orientador (médico ou docente da

Instituição, que exerce voluntariamente esta atividade).  Com periodicidade variada

(mas fora dos horários ocupados pelo currículo formal do Curso Médico), ocorre o

atendimento a pacientes por alunos em níveis variados de escolaridade, devidamente

supervisionados pelo orientador, bem como atividades de ensino (discussões,

apresentações de temas, dentre outros) e pesquisa (que varia desde apresentações em

eventos científicos a publicações). As atividades voltadas para o ensino parecem ser as

mais valorizadas, sendo, em muitos casos abertas à comunidade acadêmica da EPM. De

acordo com os próprios orientadores entrevistados, dos três aspectos (ensino, extensão e

pesquisa), este último não raro ocupa um lugar de menor relevância, no cotidiano das

Ligas. Assim, os estudantes são menos solicitados a fazer buscas à literatura científica

com a frequência desejada. Tal fato pode explicar a lacuna dos entrevistados quando

interrogados a este aspecto.

O presente trabalho evidenciou como motivos para os estudantes frequentarem

as LA na EPM, destacando-se o desejo de complementar o currículo formal da Escola,

principalmente no que diz respeito ao “colocar em prática a teoria aprendida”.

Diversos entrevistados manifestaram-se quanto à importância do contato do estudante

com os pacientes, sobretudo em conjunto com colegas de outras séries e com a

supervisão efetiva para o atendimento de enfermos, por pequenos grupos de alunos. As

atividades teóricas das LA mostravam-se produtivas, por serem dirigidas pela própria

prática vivenciada pelos estudantes. A “aridez” do chamado “ciclo básico” foi também

objeto de crítica, devido ao grande conteúdo teórico em detrimento do escasso contato

significativo com o ser humano fragilizado pela doença.

A pesquisa também evidenciou a possibilidade oferecida pelas LA de realização

de pesquisas científicas, embora uma significativa lacuna na capacidade de realizar

buscas de informações científicas criticamente fosse mencionada, tanto pelos
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supervisores como pelos alunos (mesmo os que estavam envolvidos em atividades tais

como a Iniciação Científica).

Ao contrário de alguns trabalhos na literatura, não se observou, nas entrevistas,

uma relação direta do aluno entre a frequência à Liga e uma tendência à “especialização

precoce” do estudante. Estes ressaltavam que escolhiam a LA principalmente pela

possibilidade de tomar mais contato com uma determinada área da Medicina de seu

maior interesse, sem que este contato fomentasse o seguimento da especialidade.

Um aspecto de grande relevância apontado pelos entrevistados foi a

possibilidade das LA desenvolverem, ao longo do curso (e não apenas em etapas

ulteriores, como o Internato), uma visão mais humanizada da relação médico-paciente.

As LA não objetivam simplesmente “preencher lacunas curriculares”, mas

acrescentar uma nova visão ao estudante, que extrapola a teoria estuda, voltando-se para

si mesmo e sua prática.  Assim, as LA podem contribuir positivamente na formação da

identidade médica do aluno (apontada como o “ser médico”), ao inseri-lo com

responsabilidade na prática da profissão que escolheu.

Chama à atenção o relato de um preceptor que, em tom emocionado, confirma

que os alunos das LA se sentem extremamente gratificados por participar das ligas, haja

vista que grande parte desses alunos se beneficia com a oportunidade de poder

questionar as condutas que caracterizam as moléstias dos pacientes.

Conclui-se que as LA vêm assumindo progressivamente um importante papel na

construção dos saberes do estudante de medicina, no seu desenvolvimento pessoal como

futuros médicos e também na possibilidade de planejarem e realizarem atividades de

pesquisa, auxiliados por um suporte indispensável da competência da consulta à vasta

literatura atualmente disponível.
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Apêndice 1

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado(a) entrevistado(a):

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa científica denominada

”Ligas Acadêmicas de Medicina na Unifesp: papel na formação do graduando e

importância da busca ativa de informação científica”, conduzida nesta Escola.

O objetivo principal do estudo é “investigar o processo de participação dos

estudantes nas Ligas Acadêmicas (LA) na Escola Paulista de Medicina, da

UNIFESP, no que diz respeito ao desenvolvimento da própria formação médica

e à utilização sistemática da informação veiculada pela literatura científica em

suas atividades. Leia cuidadosamente a declaração abaixo e, se for de seu

desejo, subscreva-a. Sinta-se à vontade para antes formular qualquer questão

à pesquisadora, no sentido de dirimir suas eventuais dúvidas.

“Acredito ter sido suficientemente informado(a) a respeito das informações que

li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo cujo objetivo encontra-se

acima transcrito. Eu discuti com a pesquisadora Zuleika Molina Hornero sobre

a minha decisão em participar neste estudo. Ficaram claros para mim quais

são os propósitos da investigação científica, os procedimentos a serem

realizados, a ausência de constrangimentos, bem como os possíveis

desconfortos e benefícios, tendo a garantia de confidencialidade quanto aos

dados que fornecerei. Ficou claro também que minha participação é isenta de

despesas ou ganhos financeiros. Estou ciente de que poderei retirar o meu

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter

adquirido, incluindo os aspectos vinculados à minha ligação com o Serviço à

qual a Liga de que participo está vinculada. Sei também que quaisquer outras

informações de que necessite poderão ser prestadas pelo meu Orientador,

Prof. Dr. José A. Maia de Almeida, no CEDESS desta Escola, localizado na

Rua Pedro de Toledo, 859 – Tel: (11)5576-4874.

Data:  ____/____/____
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Nome do participante da pesquisa
Assinatura

“Declaro que obtive, de forma apropriada e voluntária, o presente
Consentimento Livre e Esclarecido deste sujeito de pesquisa para a
participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumprir todos
os termos aqui descritos.”

Data:  ____/____/____

Nome da pesquisadora
Assinatura
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Apêndice 2

ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM OS PROFESSORES
ORIENTADORES DAS LIGAS ACADÊMICAS DE MEDICINA DA

UNIFESP

Em sua opinião, por qual motivo os estudantes procuram fazer parte da Liga

de...?

Que critérios de seleção são utilizados para a avaliação dos alunos

interessados em ingressar na Liga?

Há registro da data de fundação/criação da Liga? Possui estatuto?  Quantos

alunos participam atualmente da Liga?

Como são elaboradas as atividades educativas dos alunos da Liga, no que

se refere a atendimentos, programas comunitários, desenvolvimento de

campanhas de saúde e outros?

Com que frequência os estudantes da Liga participam de algum evento

científico (Congresso, Simpósio, Seminário etc.)?

Qual a média anual de apresentações científicas ou publicações realizadas

pelos estudantes dentro do ambiente da Liga?

Os estudantes demonstram conhecer os objetivos e as normas de

funcionamento da Liga?

De que forma acredita que as atividades da Liga influenciem a formação

médica dos participantes?

Que características da Liga acredita que poderiam ser agregadas ao

currículo da Escola, com o objetivo de melhorar a formação médica?
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Com que finalidade(s) observa que os estudantes buscam informações em

fontes científicas?

Em sua experiência, essa busca resulta em material obtido de boa

qualidade científica?

Os estudantes demonstram bom conhecimento a respeito do que sejam

bases de dados, redes de informação e estratégias de busca crítica?

Como vê a inserção de algum tipo de capacitação dos estudantes para

realizarem pesquisas bibliográficas críticas e de boa qualidade?
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Apêndice 3

ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM OS ESTUDANTES
PARTICIPANTES DE LIGAS ACADÊMICAS

Por qual motivo você se interessou em fazer parte da Liga de _________ ?

De que forma acredita que as atividades da Liga influenciem a sua

formação médica?

Que características da Liga acredita que poderiam ser agregadas ao

currículo da Escola, com o objetivo de melhorar a formação médica?

Quais são as atividades desenvolvidas pelos estudantes na Liga?

Com que finalidade(s) você busca informações em fontes científicas?

Há alguma dificuldade em localizar bibliografias específicas?

Com que assiduidade você faz pesquisas bibliográficas para complementar

suas atividades na Liga? E para a sua vida acadêmica, em geral? Em sua

opinião, essa busca resulta em material obtido de boa qualidade científica?

Que dificuldades você encontra em localizar material bibliográfico na

literatura científica?

Você tem conhecimento a respeito do que sejam bases de dados, redes de

informação e estratégias de busca crítica?

Como vê a inserção de algum tipo de capacitação dos estudantes para
realizarem pesquisas bibliográficas críticas e de boa qualidade?
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Anexo 1

Parecer do comitê de Ética da Universidade Federal de São Paulo
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