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1 INTRODUÇÃO  

 
A Liga Acadêmica de Clínica e Cirurgia do Aparelho Digestivo – LACCAD / 

FURG é uma Liga Acadêmica de Medicina (LAM), a qual é definida como uma 
associação científica, com ou sem registro em cartório civil, livre, de iniciativa 
estudantil autônoma, com duração indeterminada, sem fins lucrativos, que reúne, em 
sua maioria, estudantes do curso de graduação em Medicina e professores 
universitários; mas, que pode reunir, também, residentes e médicos, além de 
estudantes e outros profissionais da saúde, com ou sem vínculo com uma 
universidade, como apoiadores (buscando-se a multidisciplinaridade), que visa 
complementar a formação acadêmica em uma área específica do campo médico, 
por meio de atividades que atendam o trinômio universitário de extensão, pesquisa e 
ensino (ABLAM, 2018).  

Dessa forma, a LACCAD é uma LAM vinculada ao curso de Medicina da 
FURG e surgiu devido à lacuna de uma Liga que estudasse o Trato Gastrointestinal 
e Anexos no referido curso e instituição, por meio de discentes e docentes da 
FURG, buscando o complemento de conhecimentos nas áreas de Gastroenterologia 
e Hepatologia por meio do ensino, extensão e pesquisa, de forma indissociável.  

O ensino compreende, quinzenalmente, aulas teóricas expositivas clínicas 
e/ou cirúrgicas ou apresentações de casos clínicos sobre distúrbios relevantes do 
Trato Gastrointestinal e Anexos. A extensão é constituída pela realização de eventos 
para a comunidade geral e acadêmica, visando a conscientização e prevenção, além 
de atividades de acompanhamento mensais, compreendendo cirurgias, endoscopia, 
colonoscopia, Ambulatórios de Gastroenterologia, Hepatologia e Proctologia (que 
são referência para a região, principalmente para o tratamento de hepatite C), 
atividades nas quais é instigado o contato e a relação médico-paciente. A pesquisa 
compreende estudo de artigos científicos relevantes para a Gastroenterologia e 
Hepatologia, além de grupos de pesquisa, no momento sendo 2 (um realizando 
estudos com pacientes monoinfectados com o vírus da hepatite C – VHC, e outro 
com pacientes coinfectados com VHC e HIV), embora a LACCAD seja uma entidade 
sempre aberta à realização de novas pesquisas. 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a relevância da fundação de uma 
LAM que estude a Gastroenterologia e Hepatologia de forma interdisciplinar entre 
ensino, extensão e pesquisa em uma universidade do extremo sul do Brasil, 
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pensando que este trabalho possa servir de base para inspirar a fundação de outras 
LAMs em outras instituições. 
 
2 METODOLOGIA  

 
Este trabalho consiste em um relato de experiência de constituição da 

LACCAD / FURG, sendo utilizado também de revisão bibliográfica. 

 
3 RESULTADOS e DISCUSSÃO   

 

O Trato Gastrointestinal humano é um sistema complexo e grande, 
constituído por múltiplos órgãos, formando um tubo longo que compreende desde a 
boca, esôfago, estômago, duodeno, jejuno, íleo, ceco, cólons, reto e ânus, com 
menos de 9 metros em organismos vivos, possuindo também órgãos acessórios: 
glândulas salivares, fígado e pâncreas (DANTAS, 2011; GROSSMAN & PORTH, 
2016). Devido ao seu grande tamanho e grande quantidade de órgãos, é um 
sistema que pode estar relacionado a muitos distúrbios, além de sofrer influência de 
hábitos muito comuns à população em geral, como o uso crônico e/ou abusivo de 
álcool. 

A exemplo de patologias do Sistema Gastrointestinal causados pelo uso do 
álcool está o câncer de esôfago (22% dos casos), pancreatite (25% dos casos) e 
cirrose hepática (30% dos casos); essa última, em 2012, teve o álcool associado a 
63% e 60% dos índices (de cirrose hepática), no Brasil, sendo responsável por 
cerca de 800 mil mortes anuais segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS 
(CISA, 2014; GOLDMAN & SCHAFER, 2014). 

Tratando-se do âmbito hospitalar, os distúrbios do Sistema Digestivo foram a 
quarta causa de maior morbidade hospitalar em todo o estado do Rio Grande do 
Sul, entre 2009 e 2014, e no município de Rio Grande – RS, entre 2005 e 2014, 
acendendo um alerta para os altos custos governamentais com a saúde pública 
devido a doenças com fatores de risco evitáveis (BRASIL, 2014). Somente as 
infecções gastrintestinais, por exemplo, geraram um custo total maior que 120 
milhões de reais devido a internações pelo SUS, em 2013 (sendo mais de 340 mil 
internações no ano e o custo médio por cada internação de 355,71 reais), além dos 
custos gerados com o afastamento de atividades laborais dos indivíduos devido aos 
distúrbios gastrointestinais – a diarreia e vômito, por exemplo, foram associados a 
mais de 14 milhões de casos de afastamento, em 2013, sendo 3,32 dias em média 
de afastamento, gerando um total de 49,8 milhões de dias não trabalhados 
anualmente, repercutindo na economia brasileira (ITB). 

 
         
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  
 Observando as informações trazidas, como a alta morbimortalidade e os 

altos custos dos distúrbios do Sistema Gastrointestinal, torna-se evidente que o 
estudo indissociável entre ensino, extensão e pesquisa para os discentes de 
Medicina através da fundação de uma LAM como a LACCAD, de forma precoce, 
sobre tais distúrbios (que são influenciados por fatores de risco prevalentes, 
acessíveis e evitáveis, como o álcool), é essencial para a formação integral dos 
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mesmos, tanto em questões individuais, como o autocuidado da própria saúde, 
como em questões de formação de um profissional engajado em levar a educação 
em saúde adiante para conscientizar a população em geral, visando a prevenção e 
promoção em saúde. 
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