
 

I ENCONTRO 
REGIONAL DE 
LIGAS 
ACADÊMICAS DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA
Regional ALASF Sul - Associação de Ligas 
Acadêmicas de Saúde da Família



Durante o VI Congresso Sul Brasileiro de Medicina de 
Família e Comunidade, em Florianópolis, Santa Catarina, a 
Diretoria Regional Sul da Associação Brasileira de Ligas 
Acadêmicas de Saúde da Família (ALASF) esteve reunida 
com representantes de ligas presentes no evento (Anexo 1) 
no que se configurou como o I Encontro Regional de Ligas 
Acadêmicas de Saúde da Família (ERLASF) da Região Sul.
Como método para organização do encontro, foi adotado o 
Planejamento Estratégico Situacional (PES) em sua forma 
reduzida, sendo seus resultados para organização da DR 
Sul

PLANEJAMENTO DE 
ATIVIDADES 2018-
2019
O que queremos alcançar



Eixo 1: Pesquisa
 

Promover parcerias de ligantes com acadêmicos e fase de Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC), dissertações de mestrado e teses de doutorado.

 
Construir e promover manual de pesquisa para orientação das ligas associadas.

 
Fortalecer o Grupo de Trabalho (GT) Pesquisa dentro da ALASF.

 
Buscar a visualização de temas de pesquisa por meio da execução de projetos de 
extensão com ênfase na educação popular, vinculados às demandas da população.

 
ALASF divulgar material com explanações acerca de pesquisa acadêmica.



Eixo 2: Adesão e Manutenção
 

Fortalecer grupo de WhatsApp “Acadêmicos MFC Região Sul” e “Acadêmicos 
MFC Brasil” para promoção de maior interatividade entre ligas e interessados em 

APS, MFC e Saúde da Família.
 

Divulgar a ALASF entre as ligas associadas e promover a percepção de que cada 
liga forma a ALASF, para além da diretoria que a compõe.

 
Divulgar formulário para entrada de Membros Colaboradores aos Grupos de 

Trabalho e à Regional Sul.
 

Criar canal/chat de discussões por meio do Site da ALASF, aumentando a 
interatividade.



Eixo 2: Adesão e Manutenção
 

Promover a Interdisciplinaridade das ligas associadas.
 

Trabalho de base e promover o diálogo entre as ligas associadas sobre 
a importância da MFC e Saúde da Família.

 
Promoção de encontros de trocas de experiência e diálogo entre ligas 

com maior frequência.
 

Buscar avaliar a vida do ligante, com todos seus afazeres, 
responsabilidades e dificuldades, em detrimento de cobrança inflexível 

de participação em reuniões.



Eixo 3: Extensão e Comunidade 
 

Promover a Educação e a Extensão Popular em Saúde como base 
teórica para intervenções em comunidades.

 
Promover a horizontalidade nos processos de troca entre ligas e 

comunidade, valorizando o conhecimento popular.
 

Evitar a prática de métodos de intervenção verticais, na maioria das 
vezes autoritários.

 
Promover e fortalecer o trabalho colaborativo entre Liga Acadêmica e as 

Unidades APS



Eixo 4: Incentivo
 

Auxílio financeiro e subsídio de custo para 1 representante de cada liga participar do 
CBMFC e CSBMFC.

 
Abertura de auxílios já existentes para estudantes de outros cursos interessados em 

Saúde da Família.
 

Promover e divulgar o Repositório da ALASF para troca de experiência entre ligas 
 

Promover Simpósio de Ligas Acadêmicas, bem como trabalhos e publicações 
conjuntas.

 
Fortalecer o GT Materiais e publicar Revista da ALASF para divulgação do trabalho 

das ligas associadas.



Eixo 5: Estratégia
Reunião semestral para elencar demandas visualizadas pelos(as) 

membros(as) da DR Sul.
 

Debate interno pelas ligas associadas de temas abordados em congressos 
de MFC e eventos promovidos pela ALASF, Associação Estaduais de 
MFC ou Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade 

(SBMFC), para que os estudantes possam participar com maior 
propriedade teórica.

 
Divulgar e promover a participação dos integrantes das ligas associadas 

de cursos online disponibilizados pelo Ministério da Saúde (MS) e 
Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS).



 
Eixo 5: Estratégia

 
Promover discussões de temas protagonizados pelos próprios estudantes 

por meio de metodologias ativas.
 

Divulgação de variados métodos seletivos de acesso às ligas para 
avaliação interna e execução de acordo com cada realidade.

 
 



Eixo 6: Valorização
 

Construção de carta pela ALASF abordando temas relacionados à MFC 
que não são abordados nos currículos da maior parte das universidades 

da Região Sul.
 

Parceria com outras ligas de outras especialidades na construção de 
eventos e debate de temas importantes na APS.

 
Divulgação de estágios em APS e MFC: Estágio Nacional em Medicina de 

Família e Comunidade (ENMFC), Prefeitura do Rio de Janeiro, HCPA, 
GHC...

 



Durante o debate, foi relatado por diversos estudantes, a 
dificuldade de implementação de pesquisa dentro das Ligas 

Acadêmicas, por motivos como falta de conhecimento sobre o 
processo de pesquisa, dificuldade de seguimento e aplicação 
de projetos, surgindo então relatos de projetos de extensão e 

pesquisa associados, facilitando o processo. Além disso, 
comentado sobre a possibilidade de atuar juntamente com 

pesquisas acadêmicas de outros cursos, como TCC, teses de 
mestrado e doutorado, criando um trabalho coletivo e benéfico 

a ambos.
 



ADESÃO  

A temática mais presente nos relatos foi dificuldade 
de adesão e manutenção dos ligantes e como isso 
interfere fortemente no progresso das atividades 
dentro da liga acadêmica e na extensão à 
comunidade. Foi enfatizada a importância de se 
individualizar cada membro e suas razões de 
participação/ausência mas promover medidas que 
mantenha viva a energia e movimentação dos 
estudantes. Medidas como contato com outras ligas, 
divulgação da ALASF e seus grupos de trabalho 
foram citadas para isso.



HORIZONTALIDADE 

Em relação à extensão à comunidade dos trabalhos 
planejados, enfatiza-se ter como base a 
horizontalidade entre estudante e morador/a da 
comunidade, evitando a assimetria expressa na ação 
que parte do/a profissional de saúde na condição 
de professor/a em direção ao/a usuário/a dos 
serviços de saúde na condição de aluno/a, sem 
considerar as situações de risco de cada 
comunidade e sem levar em conta o conjunto das 
ações de saúde desencadeadas nesse sentido.



INCENTIVO
No CSBMFC, dois terços dos/as inscritos/as 
eram estudantes, demonstrando a 
crescente participação e interesse na 
especialidade, porém houve relatos de 
grupos que não puderam estar presentes 
por questões financeiras ou estratégicas, por 
isso, a ALASF planeja organizar subsídio 
para representantes de ligas acadêmicas 
estarem presentes nos congressos e 
também meios para que estudantes de 
outros cursos, que tenham interesse em 
saúde da família e comunidade, possam 
usufruir dos benefícios conseguidos aos 
estudantes de medicina.



Como maneira de manter as ligas ativas e 
eficientes no desenvolvimento de 
conhecimento e projetos, é necessário 
pensar estrategicamente, realizando 
planejamento de atividades, 
semestralmente ou conforme necessidade 
do grupo. Sendo importante que os/as 
ligantes tragam suas demandas pessoais e 
também os temas discutidos em congressos 
de MFC. Para promover autonomia, foi 
sugerido apresentação pelos próprios 
alunos/as e reuniões frequentes.

 



As ligas acadêmicas são um ambiente 
de aprendizado, troca entre os alunos e 
aprofundamento em temas pouco 
debatidos no currículo atual. No 
CSBMFC, que trouxe como tema 
“Acesso de populações negligenciadas”, 
ficou claro o quanto é uma temática 
omitida. Por isso, a ALASF idealiza a 
construção de uma carta para os cursos 
de medicina, relatando a importância 
desse debate.



 

MFC é uma especialidade crescente, 
tomando seu espaço como essencial no 
manejo da Atenção Primária à Saúde. 
Apesar disso, vemos entre os/as 
colegas médicos/as e outros 
profissionais, certo pré-conceito. Na 
nossa roda, foi unânime o plano de 
conscientização através do contato, 
conversa e construção conjunta. Por isso, 
é importante aliar-se a outras ligas 
acadêmicas, construindo eventos e 
realizando aulas conjuntas.



O conhecimento é sempre 
melhor quando compartilhado. 
Seja professor e seja aluno dos 

seus colegas. Dê sempre seu 
melhor, mas não tente ser o 
melhor. Nesse caminho que 

achamos que temos que andar 
sozinhos é muito mais 

gratificante e fortalecedor 
caminhar juntas e juntos



Mantenha contato!

alasf.mfc@gmail.com

Email

https://www.alasf.com.br/

Site

@ALASFmfc

Redes sociais


