
Como fundar uma Liga de 
Medicina de Família e 

Comunidade? 
Este tutorial foi criado especialmente para vocês, amantes da 

MFC que ainda não possuem uma Liga Acadêmica de Saúde 

da Família em suas faculdades ou universidades. Diante disso e 

da extrema importância das ligas na graduação, a ALASF 

reservou, nas linhas seguintes, dicas para ajudá-los a fundar uma 

Liga de MFC. Não percam mais tempo! É este o momento. 

Esperamos vocês do outro lado da página!

Associação Brasileira de Ligas acadêmicas de Saúde da Família



Ter uma diretoria - discente e 
estatuto. Cada liga tem uma formação 
diferente, de acordo com as necessidades 
do momento. Há ligas, por exemplo,  que

têm presidente, vice, tesoureiro e secretario e eles 
decidem entre si tudo que diz respeito às atividades 
(normalmente essa formação ocorre quando a liga 
está no inicio). Com o passar do tempo e da 
necessidade de cada liga, pode-se ampliar os cargos 
e funções criando departamentos. Em relação ao 
estatuto, ele é de grande importância e toda liga deve  

A liga está vinculada a uma 

Instituição de Ensino Superior (IES) 
como projeto de extensão?

Se vocês tiverem apoio da IES, certamente terão maior 
liberdade para realizar as atividades semanais, como 
as reuniões e para desenvolverem pesquisas cientícas.

ter um. Procure estatutos de outras ligas, será de ótima
ajuda pois poderá servir de base para o seu.

Encontrar um professor da 
Faculdade que se interesse sobre 
o assunto e aceite ser o 
coordenador da Liga.

Se existe um departamento de MFC, este é o lugar 
para procurar. Entretanto, como existem ainda 
poucas Faculdades com tal nível de organização, 
procure alguém do Departamento de Medicina 
Preventiva, Saúde Coletiva, Medicina Social, ou 
mesmo Clínica Médica. Porém, tem que ser alguém 
que realmente goste e entenda a MFC. O 
coordenador tem a função de representar a liga 
diante da faculdade e orientar atividades e 
pesquisas que a Liga venha a desenvolver. Terá 
também caráter consultivo em relação às decisões 
da diretoria (da liga).

Arranjar um grupo de colegas 
interessados. Três a quatro já é um ótimo 
número, mas quanto mais melhor! 



Procurar uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS) ou Unidade de Saúde da Família 
(USF) que aceite receber a liga como 
campo de estágio. Se sua faculdade possuir 

esta infra-estrutura será mais fácil. Caso não possua,
basta tentar dialogar com o diretor da unidade. Feito 
o acordo, procure médicos que aceitem preceptorar os 
alunos e converse também com os outros prossionais 
(enfermeiros, agentes comunitários e auxiliares de 
enfermagem). Dê preferência a médicos com 
residência em MFC. Entretanto, se não existirem em 
número suciente, aceite médicos mesmo sem formação, 
mas que possuam este perl: que gostem de MFC e se 
identiquem com ela.O ideal é que cada médico não 
que com mais de dois alunos.

Acertar os horários entre alunos e 

preceptores. Ache um horário na agenda 

dos preceptores que possa suportar atividades 
diferentes. Ficar o semestre inteiro só fazendo papa-
nicolau, por exemplo, é maçante! Encontre também os 
melhores horários para os alunos, variando com o ano 
em que estão.
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Conforme a liga for se estabilizando, 
abra espaço para outros cursos como 
enfermagem, terapia ocupacional, 
odontologia, etc.

Procure preceptores entre os outros prossionais que 
também sejam identicados com o Programa Saúde 
da Família.

Montar uma agenda de atividades. É 
interessante que no primeiro semestre os alunos 
tenham uma visão geral do que é o PSF.

Proponha, então um rodízio entre tudo o que os diversos 
prossionais fazem: visitas domiciliares com Agentes 
Comunitários de Saúde, Auxliares de Enfermagem, 
Enfermeiros e Médicos; consultas médicas e de 
enfermagem; grupos educativos; intervenções na 
comunidade, etc.



Realização de processo seletivo 
anual para os novos ingressantes. 

Aplique uma prova sobre conceitos básicos da MFC e 
sobre as palestras que foram ministradas.

Após um ano de funcionamento, 
prepare um curso introdutório para 
novos ingressantes. Convide os 
preceptores para dar as aulas e cobre uma 
quantia pela inscrição a m de angariar 
fundos para as atividades da liga. 



Estimule os ligantes à 
comparecerem aos congressos 
estaduais, nacionais e 
internacionais de MFC.

Percebemos, nos últimos anos, que quanto mais os 
acadêmicos participam de congressos, mais se envolvem 
e se interessam com MFC. As estatísticas mostram que 
está crescendo muito o número de graduandos que 
procura pela residência de MFC.

Com o tempo, organize aulas e 
linhas de pesquisa sobre MFC e 
Atenção Primária à Saúde para os 

alunos da liga participarem. Todo aluno gosta 
de ter em seu currículo algo envolvido com pesquisa 
e talvez isso seja uma importante porta de entrada 
para a liga. Sobre as aulas, tente promover uma visão
ampla da MFC. A a ALASF poderá lhe ajudar nisso!



Falem conosco!

Esperamos que tenham gostado das dicas!

alasf.mfc@gmail.com

Entre: h�p:/alassf.wix.com/alasf

Cadastrem suas ligas na ALASF!

Este tutorial foi criado em 2012 e 

atualizado pela atual diretoria da 

ALASF (2015-2017). Agradecemos à 

gestão anterior pelo excelente trabalho!
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