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Resumo  

 A Liga Acadêmica de Clínica Médica (LACM) é um projeto de extensão voltado aos 

acadêmicos do curso de medicina da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). A LACM tem 

o intuito de propiciar um ambiente de compartilhamento de conhecimento envolvendo a área 

de clínica médica -caracterizada pelo encontro de inúmeras outras especialidades médicas. A 

LACM possibilita a seus integrantes a construção de saberes ao aliar o embasamento teórico -

com a discussão de casos clínicos em suas reuniões quinzenais- e a vivência da prática médica 

mediante a realização de plantões pelos ligantes. 

Os encontros acontecem quinzenalmente na área acadêmica do Hospital Universitário Dr. 

Miguel Riet Corrêa Jr com apresentação e discussão de casos clínicos seguidos de posterior 

revisão teórica referente ao tema exposto aos ligantes. Tais discussões além de propiciarem o 

desenvolvimento do raciocínio diagnóstico dos participantes abordam questões relacionadas a 

ética e ao bom exercício da prática médica. Dessa maneira, a Liga atua na formação dos futuros 

profissionais. Aliado a isso, a LACM conta com a realização de plantões por seus integrantes 

junto ao setor de Emergência da Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande, assim como 

na UTI da mesma. Dessa forma, o acompanhamento dos profissionais de saúde e o contato com 

os pacientes aproxima o ligante da realidade que será encontrada por ele no exercício de sua 

futura profissão. 

Além disso, cabe ressaltar a atuação da LACM na comunidade acadêmica e municipal rio-

grandina. Os encontros teóricos são abertos ao público e possibilitam o compartilhamento de 

conhecimento entre os presentes. Ainda, com o intuito de atender profissionais e acadêmicos 

da área da saúde de Rio Grande e região, a LACM objetiva a realização de eventos que debatam 

temas relevantes para a realidade da área. Assim, é possível que a construção de saberes 

ultrapasse a sala de aula e seja benéfica para o meio no qual os ligantes estão inclusos. 


