
 

 

Liga de Geriatria e Gerontologia 

 Diretoria atual : 

Presidente: Irineu Kenji 78 (ken_ogoshi@hotmail.com)  

Vice presidente: Camila Kase 79  

Diretores de ambulatório: Erika Plascak Jorge 79 e Bruno Simião 79  

Diretor Científico: Vinícius Menezes 79  

Coordenador Fonoaudiologia: Bruna Fulachi  

Tesoureira: Anelise Pinotti 79  

 Época preferencial do Curso Introdutório:  

Ultima quinzena de Novembro/ Primeira Quinzena de Dezembro   

 Atividades da Liga: 

A Liga é basicamente prática, sendo que nos dividimos em 4 grupos de atendimento, 

A, B, C e D. Os grupos A e B atendem um paciente cada um em uma segunda feira, 

enquanto que na segunda feira seguinte os grupos C e D atendem, sendo dessa forma 

um atendimento quinzenal por pessoa.  

Cada grupo é composto por um aluno do quarto, um do terceiro e um do segundo 

ano de Medicina, além de uma dupla de meninas da fono, sendo que esse número 

pode ser alterado de acordo com a demanda da Liga. Por exemplo, existem grupos 

atualmente com 2 alunos do terceiro ano, sendo que procuramos comportar o 

máximo de números de alunos possível sem que o atendimento seja prejudicado. 

A discussão de caso é feita apenas com R4s da Geriatria da Escola Paulista da 

Medicina, sendo que a orientação de alunos da Liga faz parte do cronograma da 

Residência em Geriatria da EPM. 

O atendimento se inicia às 18 horas e tem duração média de 3 horas. Os pacientes são 

próprios do ambulatório da Liga, e tem seus retornos marcados aproximadamente a 

cada 3 meses. São dadas aulas teóricas na ultima quarta feira do mês de acordo com 

a demanda de conteúdo dos alunos. Isso está sendo mudado para um programa fixo 

de aulas, mas ainda está em andamento.  

 Público alvo : 

Alunos de medicina do primeiro, segundo e terceiro ano de medicina, sendo que o 

início das atividades da Liga se faz no ano seguinte ao curso introdutorio. Por 

exemplo, se um aluno do primeiro ano passar na prova, ele sera convocado a 

participar da Liga quando estiver no segundo ano. Um aluno do terceiro ano será 

convocado quando estiver no quarto.  

 Preceptores: 

Professora Doutora Maysa Seabra Cendoroglo  

 


