
Fundada em abril de 2016, a LAAMP é uma entidade sem fins lucrativos e de caráter 
multiprofissional e interdisciplinar com duração ilimitada e organizada e coordenada por discentes 
do curso de Medicina das Faculdades do Estado da Paraíba. Assim, colaborando ativamente para 
uma dinamização do processo de ensino-aprendizagem na área de saúde, fornecendo aos seus 
membros conhecimento técnico-científico sobre temas relacionados à sedação, abordando-os 
dentro da medicina perioperatória;

Membros: 
Presidente: Maria Graziella Brilhante Andrade
Tel.: (83) 98787-0539
E-mail: graziellabrilhante@hotmail.com

Vice-presidente: Bruna Batista Mesquita de Carvalho
Tel.: (83) 98600-6318
E-mail: bruna.batista10@gmail.com

Secretário (a): Isadora Benevides Silva Gondi Nascimento
Tel.: (83) 99164-6013
E-mail: isadorabenevides@hotmail.com

Tesoureiro (a): Gabriela Neto Rodrigues
Tel.: (83) 98878-8393
E-mail: gabrielaneto1995@hotmail.com

Diretoria de Comunicação: Barbara Freitas Neves
Tel.: (83) 99307-2532
E-mail: barbarafn95@gmail.com
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Diretoria de Pesquisa: Ariano Brilhante Pegado Suassuna
Tel.: (83) 98880-9093
E-mail: arianobrilhante@yahoo.com.br

Objetivos
A Liga Acadêmica de Anestesiologia e Medicina Perioperatória, fundamentada em 

princípios éticos, morais e democráticos, tem como objetivo geral incentivar seus membros a 
desenvolverem projetos de Iniciação Científica na área de anestesiologia e da saúde de uma 
forma geral, a fim de despertar a atenção da comunidade acadêmica para esse importante feito de 
cunho acadêmico-social, assim como também promoção e prevenção da saúde à população.

Atividades da Liga: 
• Atividades quinzenais, previamente marcadas em dia e horário fixados, conforme cronograma 

de atividades. Qualquer alteração deverá ser comunicada com, pelo menos, uma semana de 
antecedência;

• Apresentação de um caso clínico em forma de seminário durante as reuniões;
• Apresentação ou discussão de artigo científico a cada ano;
• Aprofundar o conhecimento dos seus membros a respeito da anestesiologia;
• Organizar e oferecer cursos, palestras, simpósios, jornadas e outras atividades relacionadas 

com as áreas de atuação da Liga.
• Desenvolver pelo menos um projeto de pesquisa, artigo cientifico, periódico ou resumo, com 

publicação em congressos, simpósios e/ou revistas da área durante o período de permanência 
na liga, podendo assim, receber ou não o certificado.

• Divulgar o resultado de pesquisas sobre sedação que possibilitem a melhor abordagem do 
tema por profissionais e estudantes.

Coordenadores: 
• Dra. Maria de Fatima Oliveira dos Santos
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