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Prefácio
 ALASF é uma associação de acadêmicos brasileiros, que, unidos pelo interesse em comum na área 

Ada Saúde da Família e Comunidade, articulam-se em Ligas Acadêmicas dentro de suas 
instituições de Ensino Superior. Nosso objetivo é promover uma aproximação entre essas Ligas, 

estimulando sua criação e manutenção e facilitando o compartilhamento de experiências e conhecimentos 
através de atividades, da integração e de intercâmbio entre esses acadêmicos.
 Portanto, com tal intuito de auxilia-las e vendo a grande diculdade que muitos discentes organizadores 
de ligas apresentam ao propor um cronograma de aulas teóricas, elegemos alguns eixos temáticos com base nos 
livros preconizados pela SBMFC, a m de auxiliar as ligas com sugestões de tópicos a serem abordados nas 
atividades por elas realizadas.
 Queremos rearmar que tais tópicos são apenas eixos sugestivos e nossa ideia não é padronizar todas as 
ligas, nem mesmo criar um sistema rígido de ensino. Ressaltamos a importância da individualidade criada pela 
diversidade regional, pela tutoria dos docentes responsável e pela criatividade dos discentes organizadores.

  Atenciosamente 
Coordenação  ALASF



Tratado de Medicina de Família e 
Comunidade
Autor: Gustavo Gusso, José Mauro 
Ceratti

Manual de Medicina de Família e 
Comnidade
Autor: Ian H. McWhinney

Estratégias da Medicina 
Preventiva
Autor: Geofrrey Rose

Medicina Centrada na Pessoa
Autor: Moira Stewart

Bibliograa utilizada
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1. Medicina de Família e Comunidade

Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Saúde da Família



A abordagem da Medicina de Família e Comunidade de uma maneira ampla é 
preceito primordial para toda e qualquer Liga Acadêmica que envolva a Atenção 
Primária à Saúde (APS), uma vez que a partir do entendimento do MFC como um 
médico generalista que atua de forma complexa e longitudinal com uma população 
heterogênea pertencente a um território, por meio de técnicas de baixa densidade 
tecnológica, é que pode-se construir os demais conceitos contemplados pela APS. 
Segue-se assim alguns eixos interessantes que podem ser abordados:

Ÿ Quem é o médico de família e comunidade?
Ÿ Conhecendo a USF e a ESF.
Ÿ APS e seu papel dentro do SUS.
Ÿ Abordagem familiar.
Ÿ Atenção domiciliar.
Ÿ História da Medicina de Família e Comunidade no Brasil.
Ÿ A MFC ao redor do mundo (ex: Canadá e Europa).
Ÿ A medicina de família como prática privada.
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2. Trabalhando a Interdisciplinaridade

Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Saúde da Família



Assim como já apresentado, a APS não engloba apenas a atuação do MFC, mas 
depende de toda uma equipe qualicada e trabalhando em conjunto para que seja 
efetiva nos cuidados primários aos indivíduos. Frente a isso, sugerimos alguns eixos 
passíveis de serem abordados
:
Ÿ Conhecendo os componentes mínimos das Equipes de Saúde da Família e suas 

funções no cuidado.
Ÿ Trabalhando o fazer de uma forma integrada.
Ÿ Conhecendo o NASF e o CAPS.
Ÿ Funções e importancia das reuniões em equipe.
Ÿ Interdisciplinaridade voltada para o cuidado.
Ÿ Como resolver situações conitantes na equipe.
Ÿ Como criar vínculo com a equipe.

Sugestões: Incentive a participação dos demais prossionais da Saúde da Família 
para ministrar aulas e estimule o convívio dos acadêmicos com os prossionais das 
unidades de saúde que frequentam.
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3. Medicina Centrada na Pessoa

Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Saúde da Família

EIXOS SUGESTIVOS DE AULAS TEÓRICAS
PARA LIGAS ACADÊMICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA



 ALASF - Página 11

A MFC, como uma especialidade que visa cuidar de pessoas de todas as idades, 
gêneros e etnias, com os mais diversos agravos, sempre levando em consideração, 
além das enfermidades biológicas, as características psicológicas e sociais que 
afetam o indivíduo naquelas circunstâncias, tem como base a Medicina Centrada na 
Pessoa (MCP), que busca encontrar abstrações e generalizações dentro da 
individualidade de cada pessoa. É um assunto bem amplo e sua abordagem é 
fundamental para as Ligas Acadêmicas. Alguns tópicos da MCP que podem ser 
abordados são:

Ÿ Conhecendo o método clínico centrado na pessoa.
Ÿ Explorando a doença e a experiência da doença.
Ÿ Entendendo a pessoa como um todo.
Ÿ Elaborando um plano conjunto de manejo dos problemas.
Ÿ Incorporando Prevenção e Promoção de Saúde.
Ÿ Intensicando o Relacionamento entre Pessoa e Médico.
Ÿ Sendo Realista.

Sugestões: Utilize ferramentas dinâmicas e lúdicas de ensino como rodas de 
conversas, demonstração da MCP com lmes e documentários e atividades de 
simulações de casos como o role-play.



4. Abordagem Clínica na APS

Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Saúde da Família
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Queremos deixar claro aqui que a abordagem clínica na APS é extremamente ampla, 
portanto a ideia nossa é apenas abordar alguns tópicos mais prevalentes. 
Importante ressaltar novamente que são tópicos sugestivos cada liga tem total 
liberdade para criar seu próprio cronograma de aulas e quais parte clínicas irão 
preferir abordar. Dos temas mais prevalentes que levamos em consideração, 
podemos destacar:

Ÿ Abordagem da saúde do idoso na APS.
Ÿ Abordagem da saúde do homem na APS.
Ÿ Abordagem da saúde da mulher na APS.
Ÿ Abordagem da saúde da criança na APS.
Ÿ Abordagem de saúde mental na APS.
Ÿ Abordagem da hipertensão arterial na APS.
Ÿ Abordagem da diabetes mellitus na APS.
Ÿ Abordagem de cefaleia na APS.

Sugestão: Apesar de muito amplo nosso leque clínico não podemos esquecer de 
trabalha-la com uma abordagem na APS e sob a ótica da médica de família e 
comunidade.
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5. Cenários especícos de atuação

Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Saúde da Família
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Como já dito, o MFC é um médico especialista em pessoas e tem como uma de suas 
principais característica avaliar a pessoa como um todo, levando em consideração 
sua família e comunidade. Dessa forma, o MFC é uma das especialidades mais 
capacitadas a cuidar de comunidades especícas, que tem demandas, muitas vezes, 
diferentes da população urbana. Conheça algum desses cenários de atuação:

Ÿ Trabalhando em unidades de saúde rurais.
Ÿ Trabalhando em comunidades tradicionais (ex: ribeirinhos ou indígenas).
Ÿ O MFC e sua atuação em favelas.
Ÿ Atuando em consultórios de rua.
Ÿ Utilizando a telesaúde e redes socais como ferramenta em cenários longínquos  de 

atuação.

Sugestões: É normal a diculdade das ligas de achar prossonais capacitados a tais 
temas, aproveite então de vídeos e documentários disponíveis. Além disso, entre em 
contatos com ligas que tem tais questões mais bem desenvolvidos e que apresentam 
práticas nessas atuações. Ex: ligas do RJ para o tema do consultório de rua e ligas do 
norte para comunidades tradicionais.
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6. Prevenção e Promoção de Saúde
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O Médico de Família e Comunidade também tem como um de seus pilares estimular 
a educação em saúde, hábitos preventivos e promover a saúde da comunidade em 
que atua. Porém sabemos que não é fácil atuar de ta forma, haja vista a grande 
diculdade que qualquer pessoa tem às mudanças de hábitos. Porém o MFC 
trabalha de forma longitudinal e próxima da população, facilitando sua capacidade 
auxiliar o indivíduo nesse processo de mudança. Segue-se, alguns tópicos que 
podemos discutir sobre tal tema:

Ÿ Príncipios da Medicina Preventiva.
Ÿ Entendendo o método preventivo de alto risco.
Ÿ Como fazer um ecaz rastreamento de doenças.
Ÿ Utilizando grupos comunitários para estimular a prevenção e promover saúde.
Ÿ Orientação sobre nutrição e atividade física.
Ÿ Abordagem à violência doméstica de cônjuge.
Ÿ Abordagem a abusos e abandono de idosos e criança

Sugestão: Há muita coisa boa sobre medicina preventiva no livro do Geoffrey Rose 
que colocamos na bibliograa. Muito válida a leitura!
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