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A IFMSA BRAZIL é parte da IFMSA (International Federation of Medical Student’s
Associations). Criada em 1951, atualmente é a maior organização estudantil do mundo
presente em mais de 120 países, possuindo parcerias oficiais com a ONU, UNESCO, OMS
e WMA (World Medical Association).
A IMSA BRAZIL foi fundada em 1991 na Universidade Estadual de Londrina (UEL) e
atualmente está representada em mais de 120 escolas médicas espalhadas pelos 26
estados brasileiros com mais de 5000 membros filiados.

EIXOS DE ATUAÇÃO
•

REPRESENTATIVIDADE: a IFMSA Brazil é reconhecida pelo Conselho Federal de
Medicina (CFM) como entidade representativa de estudantes de medicina,
compondo as seguintes comissões: Assuntos Políticos, Integração do Médico
Jovem, Ensino Médico e Pro-SUS. E também é reconhecida pela Associação
Brasileira de Educação Médica (ABEM) como Instituição Estudantil Associada.
Além disso, possui parcerias oficiais com a SBMFC (Sociedade Brasileira de
Medicina da Família e Comunidade) e ABLAM (Associação Brasileira de Ligas
Acadêmicas de Medicina).

•

MOBILIDADE ESTUDANTIL: há 25 anos, a IFMSA Brazil anualmente promove a
mobilidade de mais de 1000 estudantes de medicina brasileiros para todas
regiões do Brasil e do mundo. Além de ser uma oportunidade de aprendizado e
engrandecimento acadêmico, onde você tem contato com recursos humanos e
tecnológicos diferentes na medicina, os intercâmbios se mostram uma excelente
experiência cultural e de autoconhecimento, mudando de maneira singular a
vida de cada participante.

•

SAÚDE PÚBLICA: com uma visão de saúde pública global, tem o propósito de
levar à comunidade educação em saúde, através da informação, ações em
prevenção à saúde e atividades que estimulem os hábitos saudáveis de vida,
além de qualificar estudantes de medicina para lidar humanamente com
quaisquer adversidades inerentes à profissão médica e realizar debates de temas
da saúde que muitas vezes não são discutidos durante o curso.

•

SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA: exercemos atividades temáticas sobre HIV,
saúde materna, combate ao homofobismo, violência doméstica e assédio sexual.
Temos o intuito de sensibilizar e educar a comunidade local para a defesa da
saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos igualmente em todas as idades e
etnias, sem discriminação.

•

DIREITOS HUMANOS E PAZ: realizamos projetos sociais voltados às minorias,
populações carentes e marginalizadas, além de defendermos e apoiarmos
políticas públicas que buscam reduzir a violação dos direitos humanos.

•

EDUCAÇÃO MÉDICA: proporcionamos atualização em educação médica aos
acadêmicos de medicina, impactando positivamente na formação do médico
brasileiro, através de cursos, palestras, mesas, redondas, jornadas e simpósios.

•

PESQUISA CIENTÍFICA: produzimos atividades relacionadas à leitura e escrita de
artigos científicos, discussões de assuntos em literatura, bem como capacitações
em pesquisa científica e estímulo à participação de eventos e publicações
nacionais e internacionais.

