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Acadêmicos do Curso de Medicina da FAMERP; 2Preceptor da Infectio – Liga de
Infectologia e Chefe do Departamento de Doenças Dermatológicas, Infecciosas e
Parasitárias da FAMERP
Introdução: A Infectio - Liga de infectologia da Faculdade de Medicina de São José do Rio
Preto – FAMERP, fundada em 2010, é vinculada ao departamento de doenças
dermatológicas, infecciosas e parasitárias. A liga foi criada no intuito de aprimorar o
conhecimento de seus membros, através de um enfoque teórico-prático de diversas doenças
infecto-parasitárias. Metodologia: A Liga de Infectologia é composta por alunos do 3º ao
6º ano de Medicina e 3º e 4º anos de Enfermagem e filiada a Sociedade Brasileira de
Infectologia. As atividades de ensino consistem em aulas teóricas, com abordagem prática,
de temas definidos. Objetivos: Aprofundar o conhecimento dos seus membros a respeito
das doenças infecto-parasitárias através de seminários e discussões realizadas
quinzenalmente; desenvolver pesquisas científicas e trabalhos de extensão acompanhados
pelo Orientador e Corpo Docente; promover atividades comunitárias que ofereçam
prevenção, educação e assistência à saúde e organizar e oferecer cursos, simpósios e outras
atividades relacionadas com as áreas de atuação da Liga, sendo os mesmos, estendidos aos
demais estudantes e profissionais da área de saúde, não associados à Infectio. Resultados:
i) aulas sobre os mais diversos temas relevantes à formação médicas, de acordo com as
propostas da liga; ii) elaboração de trabalhos científicos pelos membros da Liga a partir do
banco de dados da Disciplina de Doenças Infecto-parasitárias da FAMERP/FUNFARME,
com linhas de pesquisa individuais e coletivas; iii) extensão: “IV Encontros das Ligas:
Feira da Saúde”; II Simpósio de Doenças Dermatológicas e infecto-parasitárias. Proposta:
Curso de Antibioticoterapia. Extensão: Educação& Saúde em Escola Pública. Conclusão:
A Liga de Infectologia tem sua metodologia apoiada no tripé universitário e direciona o
conhecimento da graduação para a sociedade.
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