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A LAMSA (Liga Acadêmica Multidisciplinar em Saúde do Adolescente) é uma instituição do 

curso de Farmácia da UFMS, a qual abrange estudantes de diferentes áreas, principalmente, 

relacionadas à saúde. Esse projeto busca desenvolver habilidades que extrapolam aquelas 

cobradas em grades conteudistas, trabalhando, assim, com temas como: o olhar subjetivo ao 

próximo, o respeito às escolhas individuais e às distintas orientações sexuais e a necessidade 

do cuidado com as pessoas com as quais se conviverá no ambiente de trabalho. Com toda essa 

complexidade, a Liga propõe um maior foco para o adolescente, visto a sua fragilidade em um 

período de transição de hábitos, questionamentos sobre a sociedade em que vive e diversas 

descobertas. Dessa forma, tal atividade objetiva a formação não apenas de um profissional, 

mas, sobretudo, de um indivíduo com subjetividade e capacidade questionadora sobre as 

injustiças que irá vivenciar. Para isso, o projeto realiza extensões na modalidade de curso e/ou 

evento com o intuito de oferecer ensinamento para aqueles que se interessam nos assuntos 

expostos, sendo membros da LAMSA ou não. Respeitando o caráter extensionista, essas 

ações são planejadas para priorizar o público externo. Uma dessas extensões é apresentada 

pela Primeira Jornada de Formação para os Cuidados Integrais em Saúde, feita com o auxílio 

dos Coletivos “Bem te quero”, “Massa” e “Elas podem”, expõe um tema essencial para a 

busca de uma sociedade que cultiva a cultura de paz. O trabalho é formado pelo Curso de 

Violência de Gênero e mais 4 oficinas. A parcela de maior destaque - julgamento pessoal - foi 

a segunda oficina com o tema: “Identificando relacionamentos abusivos.”, a qual foi um 

grande foco dessa extensão e da ministrante principal, esta foi participante do Coletivo “Elas 

Podem”, no dia nove de junho com duração das 16 às 18 horas. O encontro possuiu mais de 

30 participantes, sendo que esses eram tanto integrantes da UFMS quanto pessoas externas a 

ela. A intenção da palestrante era simular uma roda de conversa para que a construção do 

conhecimento fosse feita ativamente pelos estudantes; diante dessa proposta, foram utilizados 

sites que possibilitam a fala do indivíduo anonimamente, para que esse pudesse expor seus 

pensamentos e posicionamentos e, se fosse de desejo do participante, também havia a 

possibilidade de dialogar, de forma identificada, pela plataforma Google Meet. O objetivo 

primordial do encontro era desenvolver o aspecto crítico dos participantes na detecção de 

relacionamentos com um teor abusivo e para que, diante a identificação, soubessem lidar com 

essas condições. Com esse objetivo, a ministrante buscou entender situações já vividas pelos 

participantes e consideradas não saudáveis, sendo os exemplos trazidos não só no ambiente 

amoroso, mas também no familiar, nas amizades, no âmbito profissional e estudantil. Um 

fator de grande relevância percebido é o posicionamento que a atividade extensionista 



proporcionou, pois ela demonstrou que os indivíduos não devem apenas julgar os outros como 

possíveis abusadores, já que devem ter uma visão de criticidade sobre suas próprias ações 

para entender até que nível também podem fazer mal aos outros em seus relacionamentos. 

Durante o evento, buscou-se revelar algumas características em comum entre as relações 

abusivas, como a diminuição da autoestima da vítima e uma possível privação de liberdade, 

sendo que houve a busca constante por relatos pessoais dos colegas a fim de buscar um 

ambiente de conforto e compreensividade. Somado as descrições narradas pelos participantes 

e as exposições feitas pela palestrante quanto a identificação dessas situações, também houve 

um diálogo de suma importância sobre a forma de lidar com tais condições individuais 

quando elas ocorrem com si mesmo e com outros indivíduos próximos, fazendo com que 

fosse entendido que, apesar da dificuldade de apontar em relacionamentos de outras pessoas 

que esses eram abusivos, é necessário demonstrar o que é uma relação com essa condição, 

para que a vítima faça essa identificação e não se sinta constrangida e/ou inibida. Nesse 

sentido, é valido entender que o teor da oficina apresentada possui uma significativa validade 

para a formação dos participantes quanto indivíduos subjetivos, a fim de que através da 

percepção de relações de abuso, seja fortalecido a busca pela formação de uma sociedade em 

que prevaleça a cultura de paz. Somado a esse fator, a relevância de ministrar essa aula para 

futuros profissionais de saúde que lidarão com cidadãos que sofreram essas condições e se 

encontram em situação de fragilidade é alta, já que a posição de uma enfermeira ou médico, 

por exemplo, deve ser de acolhimento. Por isso, em consonância a tal perspectiva, essa 

extensão foi importante para os estudantes da medicina pela imprescindibilidade de se 

envolver com seu paciente como um todo, buscando não somente se restringir a uma 

investigação puramente mecânica acerca da patogenia com a qual se pode deparar. Ademais,  

esse evento teve uma significativa contribuição para tais estudantes não só por evidenciar a 

importância de buscar localizar possíveis casos de relacionamentos abusivos que podem estar 

presente em seus pacientes, mas também propiciar que eles mesmos enquanto médicos (em 

conjunto com a equipe hospitalar, focando na Atenção Primária na Saúde) possam contribuir 

com a interversão dessa situação e ajudar para que esses pacientes não se tornem vulneráveis 

a outros problemas relacionados com possível complicações, ocasionando, por exemplo, 

distúrbios psíquicos, marcados por quadros de baixa autoestima, ansiedade ou depressão. 

Portanto, essa oficina é apenas uma demonstração a Jornada de Formação para Cuidados 

Integrais em Saúde que, apesar da condição de realização remota devido a pandemia, ainda 

conseguiu alcançar seus objetivos. 
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