
 

 

Liga de DST 

 Diretoria atual: 

 Victor Leite Perini 78 (victorlperini@hotmail.com)  

Graziele Costa Santos 78 (grazifiel@hotmail.com)  

Priscila Henriques 78 (priscila_hs47@hotmail.com)  

Alexandre Calandrini 79 (alexandre.calandrini@hotmail.com)  

Marilia Ito Sato 79 (mariliaito@gmail.com)  

Raissa Rodrigues Tartari 79 (raissa.tartari@gmail.com)  

 Época preferencial do Curso Introdutório:  

Maio (2ª/3ªsemana)  

 Atividades da liga:  

Ambulatórios todas as quartas-feiras às 17:00 (atendimento feminino) e 17:30 

(atendimento masculino) com aulas teóricas/apresentação de casos após o 

atendimento. Público alvo da liga: O curso introdutório é aberto para todos os anos, 

porém somente alunos do segundo ano podem prestar a prova. Os alunos 

permanecem na liga do segundo semestre do 2º ao segundo semestre do 5º ano.  

 Público alvo:  

Alunos do segundo ano da graduação da medicina 

 Preceptores:  

Dr.Ricardo Seiji Shiratsu; Dra. Julia Teixeira Sperry Cezar; Dra. Elizabeth Deak; 

Dra. Mariana H. Matsuo; Jade Cury Martins.  

 Informação adicional:  

Esta liga é a mais antiga e uma das mais respeitadas da Escola, contando com um 

grande volume de pacientes e funciona como uma casinha do HSP mesmo, sendo um 

serviço de referência em toda a cidade de São Paulo. 

Na liga, os atendimentos são feitos pelos próprios alunos, em trios, com posterior 

discussão de caso com os preceptores. Com isso, desenvolvemos tanto aspectos da 

relação médico-paciente, pois somos nós mesmos que estamos frente a frente com os 

pacientes durante os atendimentos, como também aprendemos sobre o global de 

uma consulta – tirando a história, fazendo o exame físico, discutindo e aplicando a 

conduta. Além dessas aptidões, também é possível desempenhar outras funções 

como coleta de sangue no primeiro ano da liga e posteriormente existe uma série de 

técnicas pratico/cirúrgicas como aplicação de medicamentos (tratamento tópico, 

injeções), eletrocauterização, crioterapia, realização de biopsias e diversos outros 

procedimentos realizados nas salas de cirurgia da própria casinha. 

A liga tem atendimento para pacientes masculinos e femininos, e abrange áreas de 

GO, urologia e dermatologia direcionadas para o tema DST, não muito valorizado na 

nossa graduação. 


