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Objetivos
1. Reunir acadêmicos dos cursos de Medicina do Estado de Pernambuco interessados na área de
Perinatologia para formação complementar, envolvendo intercâmbio de conhecimento, com
participação de profissionais desta e de outras áreas, visando acrescentar à formação neste
âmbito, tanto científica quanto humanamente;
2. Incluir como potenciais áreas de interesse e de atuação da LAP: a Perinatologia clínica, a
pesquisa em Perinatologia e ciências correlacionadas, o ensino e extensão, sejam de forma
integrada ou focando, em determinados momentos, áreas de interesse específicas, conforme
possibilidades e disponibilidade das partes;
3. Aplicar tais conhecimentos e experiências (da gestante/recém-nascido) à população, visando
à orientação, à prevenção da morbimortalidade materno-fetal, ao diagnóstico e ao tratamento
de distúrbios Obstétricos e Neonatais em nosso meio, além de difundir a importância da
Perinatologia na prática clínica do médico generalista, ampliando a visão dos
acadêmicos/futuros profissionais da saúde, para uma abordagem completa do paciente;
4. Propiciar aos membros efetivos atividades teóricas, práticas, inserção em pesquisas, projetos
de extensão e participação em congressos, pelo constante contato e intercâmbio com órgãos e
pessoas competentes nestes campos, funcionando como um núcleo de propagação/distribuição
de novas/potenciais oportunidades para o membro aprofundar-se no tema;
5. Buscar uma integração com outros Estados, Universidades ou instituições de saúde,
fomentando o intercâmbio de conhecimento e experiências, aproximando assim os acadêmicos
de todas as esferas envolvidas nos processos de saúde da gestante/neonato;
6. Aproximar o meio acadêmico/ universitário da comunidade, tanto a leiga como a de outros
serviços os quais carecem de atualizações/ revisões e são voltados praticamente apenas para
serviço/prática da perinatologia.

7. Divulgar amplamente os resultados, atividades realizadas e conhecimentos adquiridos, na
perspectiva de difusão do conhecimento, da melhoria da assistência e assim, na diminuição de
desfechos negativos no período perinatal.

Resumo:
A gestação, o parto e o primeiro mês de vida são períodos da vida humana de extrema
importância para a saúde pública, bem como são fontes inesgotáveis de prática no campo da
medicina e desenvolvimento de pesquisas científicas. Apesar do esforço mundial em reduzir os
índices de mortalidade materna e neonatal, itens presentes nos Objetivos do milênio
estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2000 e fundamentais para ter-se
uma análise real das condições de saúde e socioeconômicas de um país, ainda que estejam em
importante declínio, ainda hoje o Brasil apresenta elevados índices de mortalidade materna e
neonatal, acima do aceito pela ONU e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), principalmente
na região nordeste do país. Problema de ordem pública, a normalização de tais índices é desafio
constante no campo da saúde pública e deve ser motivo de trabalho incessante dos profissionais
de saúde. O projeto Liga Acadêmica de Perinatologia (LAP) propõe que estudantes de medicina
do Estado de Pernambuco realizem atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão,
devidamente orientados por docentes e profissionais da área, que permitam proporcionar uma
complementação em sua formação, não com o objetivo de formar precocemente especialistas,
mas que os façam aumentar sua percepção social os façam continuar adquirindo conhecimentos
científicos e que continuem crescendo como seres humanos.

