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A Liga de Oncologia Pediátrica e Adulta da UFRGS - LOPA tem como
alvo disponibilizar aos alunos conteúdos teóricos da área de oncologia
geral e pediátrica a fim de aperfeiçoar os conhecimentos sobre a
fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e atualizações das neoplasias mais
prevalentes. Ela é formada por acadêmicos de medicina e enfermagem e
tem como foco atuar como ferramenta para o enriquecimento da
formação acadêmica e de propagação do conhecimento em Oncologia. A
Liga propõe-se a complementar o conhecimento teórico e prático
adquirido durante a graduação e permitir que alunos cursando diferentes
semestres possam aprimorar seus entendimentos e trocar experiências
com profissionais da área acerca das doenças mais prevalentes e
importantes na atualidade. Sendo assim, a Liga torna-se útil no sentido de
complementar essa formação e de proporcionar um contato maior dos
alunos com a especialidade. Consiste em um relato de experiência sobre
as ações desenvolvidas pela LOPA no período de outubro de 2018 a
Agosto de 2019. A Liga promove encontros teóricos mensais de duração
média de 1h e 30 min expostos por professores da UFRGS, médicos
contratados do HCPA e profissionais convidados. Durante o período
analisado a liga promoveu seis encontros teóricos com a participação
total de 168 alunos. As atividades foram divulgadas nas redes sociais e
tiveram os seguintes temas: Oncologia Pediátrica, Câncer de Mama e
Próstata, Dezembro Laranja e a Prevenção do Câncer de Pele,
Comunicação de Más Notícias na Oncologia, Câncer: Passado, Presente
e Futuro e Cuidados Paliativos. Os acadêmicos que compareceram às
aulas puderam complementar seus conhecimentos em Oncologia dentro
de sua formação clínica tanto quanto para aqueles que vislumbram como
sua futura área de atuação. Além dos encontros teóricos mensais, a Liga
promove o incentivo a práticas de atividades voltadas à comunidade
externa, como campanhas para prevenção de doenças oncológicas a
exemplo de grandes campanhas nacionais como o ?Abril Branco?
referente ao dia mundial de combate ao câncer. O intuito de inserir os
alunos nestas atividades é torná-los mais aptos para informar a
população sobre prevenção, rastreio e diagnóstico. A liga destina-se a
atender à necessidade dos alunos da graduação, de reconhecer as
doenças mais prevalentes e a reforçar o olhar clínico para o paciente
como um todo, tendo em vista que o câncer segue figurando entre as 3
principais demandas aos serviços de saúde brasileiros.

