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A liga de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço foi fundada em 2009 por
alunos do 4º e 5º anos de medicina da Faculdade de Medicina de São Jose do Rio Preto –
FAMERP com a proposta de aproximar os acadêmicos da graduação do 3º ao 6º anos com
as patologias e dia-a-dia da especialidade. Ao longo dos 02 anos da liga, foram
desenvolvidas diversas aulas as segundas-feiras a noite, quinzenalmente, abordando os
mais variados temas dentro desta área, proporcionando aos alunos um maior conhecimento
dos assuntos e dando uma visão ampliada da abrangência desta especialidade.
Desenvolvemos 04 campanhas de extensão para aproximar os alunos da população. Em
maio, participamos da campanha de orientação sobre Rinite, onde os alunos tiveram a
oportunidade de sanar as dúvidas da população a respeito desta patologia tão freqüente.
Houve a campanha da Saúde Auditiva onde buscamos orientar a população sobre os riscos
aos quais nos expomos diariamente e que podem trazer danos a nossa audição. Juntamente
com a Liga de Controle da Obesidade, pudemos organizar a campanha sobre Apneia
Obstrutiva do Sono, onde os alunos das duas ligas acadêmicas orientaram a população
sobre a sintomatologia e as conseqüências a saúde desta patologia. Na área de pesquisa, a
liga oferece-se como ponte entre os alunos e os professores, facilitando o acesso a projetos
de pesquisas do seu interesse. Além disso, no inicio deste ano organizamos, em conjunto
com o Departamento de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, o I Simpósio
de Emergências em Otorrinolaringologia que contou com a presença de mais de 200
participantes compostos de alunos da medicina, enfermagem, pós-graduação, residentes e
médicos das mais diversas áreas. Desejamos com o nosso trabalho, sempre apoiado no
tripé das ligas acadêmicas – ensino, pesquisa e extensão, proporcionar aos alunos uma
visão diferenciada e mais aprofundada desta tão vasta especialidade, a
Otorrinolaringologia.
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