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O CLUBE DE REVISTA COMO ATIVIDADE FUNDAMENTAL EM UMA LIGA 

ACADÊMICA DE MEDICINA EM BELÉM-PA. UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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Introdução: O clube de revista nada mais é do que uma forma de aprendizagem desenvolvida 

na segunda metade do século XIX, por um grupo de profissionais, que se reúnem, desde 

então, para discutirem e atualizarem o conhecimento técnico/científico dentro de uma área em 

comum. A princípio, o objetivo desse método era atualização da literatura médica, porém com 

o passar dos anos, houve o surgimento de conhecimento clínico, técnico e epidemiológica e 

bioestatístico, no qual adicionou ao clube de revista um novo sentido. Sendo assim, essa 

ferramenta tornou-se referência em aprendizagem médica, principalmente dentro de 

residências clínicas/cirúrgicas e liga acadêmicas voltadas para o meio da saúde.1 Além disso, 

o clube de revista dá ao acadêmico e ao residente uma oportunidade de treinar suas 

habilidades cognitivas e oratórias, por meio da exposição de artigos com a vocalização em 

meio a uma plateia e, inteligência crítica com a arguição e defesa do conteúdo apresentado. 

Muitas vezes, os estudantes não conseguem ter percepção de suas deficiências, o que fica 

mais claro na discussão de artigos, em grupos ou sistemas de pares.2 Logo, a assimilação da 

medicina baseada em evidência e do conhecimento clínico/cirúrgico, o clube de revista 

oferece uma melhor condução do paciente, o que permite os profissionais e acadêmicos 

aplicarem o conhecimento mais atual possível. A apresentação dos clubes de revista em ligas 

acadêmicas permite aos discentes terem uma maior visão sobre algum assunto especifico e 

permite o treino para futuras apresentações de trabalhos acadêmicos. Uma liga acadêmica é 

uma associação civil e científica livre, de duração indeterminada, sem fins lucrativos, com 

sede e foro na cidade da instituição de ensino que a abriga, que visa complementar a formação 

acadêmica em uma área específica, por meio de atividades que atendam os princípios do tripé 

universitário de ensino, pesquisa e extensão.3 Todas a Ligas são organizadas de forma 

estrutural, constituídas de uma diretoria administrativa e por membros efetivos. A diretoria 

normalmente é composta por presidente, vice-presidente e eventuais diretores que se fazem 

necessários para o correto e bom funcionamento do grupo, a citar: diretor científico, relações 

públicas, tesoureiro, secretário entre outros. O número de participantes em uma liga é 

variável, normalmente aumentando em função do tempo de existência da liga. O número de 

coordenadores também é variável, normalmente iniciando-se com apenas um professor ou 

profissional da área, aumentando proporcionalmente ao número de membros ligantes 

acadêmicos.4 Objetivos: Descrever a importância do clube de revista para os membros da 

liga acadêmica de medicina diagnóstica e clínica do Pará. Descrição da Experiência: Este 

estudo é um relato de experiência dos ligantes da liga acadêmica de medicina diagnóstica e 

clínica do Pará, fundada em 2016 por discentes e docentes do centro universitário 

metropolitano da Amazônia (UNIFAMAZ), que participaram do clube de revista, o qual teve 

como finalidade a discussão acerca de conhecimentos no meio da clínica médica e medicina 

diagnóstica e afins, através de artigos científicos atualizados em pelo menos 5 anos, 

fomentando o conhecimento adquirido pela grade curricular regular de uma faculdade em 

Belém do Pará com o método de aprendizagem baseada em problemas (PBL). O clube de 
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revista ocorre de maneira mensal ou quinzenal, sendo sua defesa realizada por duplas ou 

individual de acadêmicos de medicina ou outra área da saúde, sendo coordenada pela diretoria 

científica da liga acadêmica, composta por dois discentes, através da orientação quanto a 

escolha de artigos relevantes e atualizados e sob supervisão da orientadora, médica 

especialista em hematologia e professora da UNIFAMAZ. O clube de revista funciona através 

da exposição oral, com duração de dez minutos, de um artigo científico. A banca avaliadora é 

composto por discentes e docentes convidados, contendo, cada um, uma ficha de avaliação, 

no qual é composto por itens tais quais: postura, dicção, fluência da exposição das ideias, 

observância do tempo, capacidade de síntese, imparcialidade, domínio do tema, uso de 

fluxogramas, diapositivos claros, utilização de recursos audiovisuais, estruturação dos slides, 

escolha do artigo. Em relação a isso, esse método for normatizado pela liga, com os seguintes 

aspectos: selecionar com ate uma semana de antecedência, em consonância com a diretoria 

responsável pelo clube de revista, o artigo científico a ser apresentado, compartilhar com o 

tutor/preceptor e diretoria responsável que irá avaliar, uma cópia do artigo científico no dia da 

apresentação, apresentar oralmente o artigo científico em local e data pré-estabelecidos 

conforme cronograma disponibilizado pela liga acadêmica, a duração de apresentação deve 

conter 10 minutos, após cada apresentação haverá o momento de críticas referentes a 

exposição dando prioridade à banca avaliadora, qualquer cancelamento ou alteração de data e 

local deverá ser informado a diretoria responsável em ate 48 horas antes do clube de revista, o 

ligante apresentador deverá utilizar jaleco e point laser para a exposição. Durante o início do 

ano letivo, a diretoria científica ministra um curso para os ligantes com o tema: como se 

apresentar um clube de revista. Resultados: O clube de revista proporcionou aos membros da 

liga: aquisição de conhecimento na área de clínica médica e medicina diagnóstica, melhora da 

condução de pacientes fomentados na medicina baseada em evidência, melhora da oratória, 

capacidade crítica e cognitiva, além de servir na construção do raciocínio clínico, alicerçando 

a formação de futuros profissionais de saúde e pesquisadores, instituindo a medicina baseada 

em evidência . Conclusão: Percebeu-se que o método do clube de revista é de fundamental 

importância em uma liga acadêmica de medicina diagnóstica e clínica do Pará, pois subsidia e 

melhora o processo de aprendizagem acerca de temas atuais na clínica médica e medicina 

diagnóstica, complementa os conhecimentos adquiridos em uma grade curricular regular de 

uma faculdade voltada ao método de aprendizado baseado em problemas, além de auxiliar na 

formação médica e habilidades de oratória e critica. 

 

Descritores: Clube de Revista, Ensino, Liga acadêmica. 
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