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INTRODUÇÃO: 
A Liga Acadêmica de Patologia (LIPAT) da Universidade de Passo Fundo (UPF) foi 
fundada no ano de 2013 por um grupo de acadêmicos do terceiro ano do curso de 
Medicina, com a orientação de um professor vinculado ao Módulo de Patologia da 
UPF. A difusão da especialidade de modo a formar novos profissionais, a orientação da 
coleta e a identificação correta de materiais para análise, assim como o reforço do 
papel do médico patologista no diagnóstico das doenças são os principais objetivos do 
grupo. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
A Liga, hoje, conta com dezesseis acadêmicos dos cursos de Medicina, Odontologia e 
Enfermagem. Realiza reuniões quinzenais com a discussão de temas pertinentes à 
especialidade junto ao professor orientador e professores convidados. Desde a sua 
fundação, implementam-se anualmente: palestras e simpósios para acadêmicos e 
profissionais da área da saúde com temas como melanoma, câncer de mama, câncer 
bucal, dentre outros, monitorias de Patologia Geral aos acadêmicos de Medicina, 
atividades sociais através de orientações sobre a prevenção de parasitoses, a correta 
higiene bucal para alunos de escolas do ensino fundamental e doações de brinquedos 
às crianças internadas em um hospital da região. Além disso, há constante 
desenvolvimento de pesquisas e apresentações de relatos de casos assim como a 
publicação de um e-book – Atlas de Microscopia, a fim de facilitar os estudos 
acadêmicos. A LIPAT busca sua inserção tanto no ambiente acadêmico como na 
comunidade em geral com intuito de auxiliar na prevenção e na facilitação do 
diagnóstico de doenças, bem como difundir seu trabalho. 
 



 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Os resultados das atividades desempenhadas pela Liga já podem ser percebidos 
através do reconhecimento atingido em nível acadêmico, visto na adesão às diferentes 
ações desenvolvidas pelos ligantes, e na busca pela formação profissional em Patologia 
de membros do grupo. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


