
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTFÓLIO LIGA DE ANATOMIA 

  



 

LIGA ACADÊMICA DE ANATOMIA HUMANA E CLÍNICA - LIANAC 

 

A Liga Acadêmica de Anatomia Humana e Clínica - LIANAC foi fundada em 

25 de abril de 2019 por acadêmicos do curso de Medicina da Universidade do Estado do 

Pará, campus VIII, é uma entidade sem fins lucrativos, não religiosa, apartidária e com 

sede na cidade de Marabá – PA, que tem ligantes dos cursos do centro de saúde e 

biológicas da UEPA e do curso de enfermagem da Faculdade Carajás. Hoje possuímos 

12 ligantes sendo 3 da faculdade Carajás e 9 da UEPA, com 8 pessoas na diretoria 

finalizando um total de 20 ligantes mais a coordenadora. 

 

LOGO DA LIANAC 

 

 

Os objetivos da LIANAC na área de EXTENSÃO são: 

I. Desenvolver atividades de extensão à comunidade; 

II. Promover visitas de colégios, escolas técnicas e público interessado ao Departamento 

de Anatomia, ministrando aulas teórico-práticas sobre os Sistemas e Componentes do 

Corpo Humano, visando um melhor entendimento do público-alvo sobre a Anatomia 

Humana básica; 

III. Estabelecer parcerias com as Unidades Básicas de Saúde, hospitais da região e 

Instituto de Medicina Legal; 

IV. Promover atividades comunitárias que ofereçam prevenção, educação e assistência à 

saúde. 

Os objetivos da LIANAC na área de ENSINO são: 

I. Mobilizar estudantes em prol do desenvolvimento, promoção e difusão dos estudos de 

Anatomia, contribuindo para formação acadêmica dos alunos desta universidade; 
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II. Integrar o corpo discente e docente dos cursos que possuem como disciplina 

obrigatória Anatomia Humana, no aprendizado e desenvolvimento prático e teórico da 

Anatomia Humana; 

III. Contribuir na formação acadêmica, voltada às áreas de Anatomia, de seus membros 

durante o curso de graduação; 

IV. Valorizar o método científico conforme as demandas das práticas da saúde, que está 

baseada nas necessidades sociais em saúde; 

V.  Promover a apresentação de temas e aulas práticas pelos membros da Liga; 

VI.  Contribuir na formação, de seus membros, no tocante à Anatomia Radiológica; 

VII. Aprofundar o conhecimento dos seus membros a respeito da Anatomia Clínica, assim 

como, os casos clínicos mais comuns, enfocando Anatomia, Histologia e Fisiologia, 

através de seminários e discussões quinzenais; 

VIII. Ampliar o aprendizado através da integração dos temas da LIANAC a patologias e, 

assim, trazer benefícios aos discentes; 

IX. Antecipar e/ou complementar a vivência teórico-prática dos discentes nas disciplinas 

da graduação; mediante, visitas técnicas ao Instituto Médico Legal e visitas técnicas aos 

hospitais, sob a supervisão do professor coordenador ou colaboradores responsáveis; 

X. Promover, conscientizar e estimular a capacitação focada no respeito ao cadáver.  

 

Os objetivos da LIANAC na área de PESQUISA são: 

I. Desenvolvimento e pesquisa aplicada das Ciências Anatômicas;  

II. Desenvolver o hábito de observação, registro e divulgação de informações coletadas; 

III.  Estimular a publicação de trabalhos científicos e participação em congressos pelos 

alunos da UEPA; 

IV.  Promover a dissecação cadavérica;  

V Promover intercâmbios científicos e associativos com outras Instituições e Ligas. 

 

Atividades Realizadas pela LIANAC 

Aconteceu no dia 07/04/2019 no início da organização dos nossos documentos para 

iniciarmos as atividades da Liga, uma ação social na Aldeia indígena Kyikatejê na sua 

tradicional festa da safra da castanha, os atendimentos ocorreram em parceria com a liga 

de pedriatria – LAMPED, com 40 atendimentos de glicemia, 50 atendimentos de pressão 
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arterial e 21 atendimentos de pedriatria. Foi uma linda experiência para nossa liga, que 

ainda dava seus primeiros passos. 

 

 

 

 

31/05 - Foi realizada a aula inaugural da LIANAC, na UEPA-Marabá, foi um evento para 

aberta à comunidade acadêmica, com o tema anatomia do sistema esquelético e anatomia 

clínica por diagnóstico por imagem, ministrada pela Prof.ª orientadora Cilene Aparecida 

e pelo Prof. Renor Neto. 
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03/06 – foi realizado o processo seletivo para admissão de novos membros da LIANAC, 

o processo seletivo foi realizado em duas etapas: prova teórica e entrevista, ambos 

realizadas na UEPA – Marabá. 

 

 

12/08 – Foi realizada a recepção dos novos ligantes, apresentação da diretoria e da 

professora orientadora, além da apresentação do projeto e do funcionamento da LIANAC. 
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16/08 – A LIANAC participou da ação social promovida pelo Hospital de Barreto, os 

ligantes desempenharam atividades como aferição de PA e glicemia. 
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26/08 – houve uma aula sobre o sistema cardíaco, ministrada pelos membros diretores 

Gabriela Leandro e Wennyo Camilo. A aula ocorreu na UEPA – Marabá. 

  

 

09/09 – Foi realizada uma aula sobre sistema vascular, sendo ministrada pelos membros 

diretores Marcelo Júnior e Eduarda Logrado. Além disso, foi realizado uma gincana com 

os membros, sendo divididos em equipes veias x artérias. 
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23/09 – Ocorreu uma aula sobre sistema respiratório, ministrada pela orientadora prof.ª 

Cilene, no laboratório de anatomia da UEPA – Marabá. 
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07/10 – Os membros diretores Lucas Henrique e Meyson Silva ministraram uma aula 

sobre a parte alta do sistema digestório e as glândulas salivares. 

 

24/10 – Foi ministrada uma aula no laboratório morfofuncional, pelo prof. Renor Neto, 

sobre radiologia torácica. 

 

 

11/11 – Os membros diretores Gabriela Lima e Adriele Francisca ministraram uma aula 

sobre o sistema digestório parte baixa e glândulas anexas, no laboratório de anatomia da 

UEPA – Marabá. 

02/12 – vamos fechar o ano com a nossa ultima aula sobre anatomia da cabeça e pescoço! 

07/12 -  Nossa festa de encerramento do ano de 2019 que foi só sucesso!!! 
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 Aula de infecções sexualmente transmissíveis para comunidade surda, em apoio 

a curso de Libras/Letras 
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Atividades em andamento: 

 

 Validação de modelo anatômico de baixo custo do olho por deficientes visuais 

 Confecção de modelo anatômico de baixo custo do olho 

 

 

Encontro com deficientes para determinar o andamento da pesquisa. 

 

 Estudo das Variações Anatômicas do Tronco Celíaco em Exames de Tomografia 

Computadorizada 

 

 O uso do microscópio de baixo custo como tecnologia educacional no ensino de 

histologia 


