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Professores responsáveis pela LiCAD, Departamento de Cirurgia da FAMERP

Introdução: A Liga de Cirurgia do Aparelho Digestivo (LiCAD) é filiada ao Departamento
de Cirurgia da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP, à Disciplina
de Cirurgia Geral, ao Centro Acadêmico Euryclides Zerbini - CAEZ e ao Centro
Acadêmico de Enfermagem de Rio Preto – CAERP, órgãos representativos oficiais dos
acadêmicos de Medicina e Enfermagem da FAMERP, respectivamente. A LiCAD foi
fundada em 03 de maio de 2006, com a finalidade de mobilizar, orientar os acadêmicos e a
sociedade em geral em prol do aprimoramento e desenvolvimento das atividades e estudos
na Gastroenterologia. Objetivos: Aprimorar o conhecimento e a prática dos membros da
Liga no que concerne ao estudo da Gastroenterologia clínica e cirúrgica, suas patologias,
bem como tratamento e prevenção destas. Métodos e Procedimentos: Além do cronograma
de aulas teóricas semanais realizado pela Liga, oferecemos aos nossos membros aulas
práticas de técnicas cirúrgicas para aperfeiçoarem suas habilidades e projetos de pesquisa e
iniciação científica para nossos alunos. Resultados: A LiCAD, em conjunto com o CAEZ
participou pelo terceiro ano consecutivo da “Feira das Ligas”, evento realizado para
esclarecer a população de São José do Rio Preto sobre diversos temas concernentes à
saúde, tendo a Liga participado com a elaboração e distribuição de panfletos educativos
sobre sinais e sintomas dispépticos. Em 2011, também participamos novamente do
“Workshop de Medicina” realizado pelo Centro Acadêmico para vestibulandos, onde
apresentamos o curso e a profissão médica, além de ensinar aos participantes noções
básicas sobre técnicas cirúrgicas. Conclusão: A LiCAD procura exercer suas atividades
necessárias aos acadêmicos que dela fazem parte e de toda a comunidade que está
envolvida com a Liga de forma a promover Ensino, Pesquisa e Extensão em
Gastroenterologia, objetivando assim expandir o conhecimento acadêmico e contribuir
para o desenvolvimento da sociedade.
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