
Eleições SBMFC  
 
Roteiro de perguntas para o debate 
 

1) Ambos já foram membros da diretoria em gestões anteriores da SBMFC. Fale para 
nós sobre sua passagem pela SBMFC. Qual você considera ser a sua marca 
nesse período? Que projetos/ações mais importantes que você desenvolveu? 
 

2) Vamos falar do SUS. Temos um sistema de saúde que é um exemplo para o mundo. 
Temos muito orgulho disso e vamos lutar sempre por ele (é dever da SBMFC, está 
em nosso estatuto). Mas existem grandes desafios para o SUS na atualidade… o 
subfinanciamento é certamente um dos principais. É um problema tácito, está dado, 
e é um problema de origem, muito agravado na conjuntura política atual. Mas PARA 
ALÉM do subfinanciamento, quais desafios você vê para o SUS? 
 

3) Temos cerca de 45 mil ESF, mas somos apenas 6 mil médicas e médicos de família 
e comunidade. Na melhor das hipóteses, a residência chegou a formar 1000 
MFC/ano. Sabemos que a expansão da RM é difícil, uma que que, entre outros 
fatores, temos apenas 30% de ocupação dessas vagas aproximadamente. Sendo 
assim, qual o papel você vê para a especialização em larga escala E para a 
residência médica no momento atual? 
 

4) Sobre a atuação do(a) MFC… há quem defenda que o MFC deve atuar apenas no 
SUS, que a MFC na saúde suplementar desvirtua os princípios da especialidade… 
Assim, qual sua visão sobre os CAMPOS DE TRABALHO do MFC na prática 
privada, seja no âmbito da assistência como no âmbito do ensino ou da 
gestão? 
 

5) Sobre a SBMFC… Estar diretor da SBMFC e especialmente estar presidente da 
SBMFC não é tarefa fácil. Exige-se dedicação, princípios e também uma boa dose 
de doação pessoal… Nesse sentido, quais os desafios você vê para a 
organização do processo de trabalho da diretoria da SBMFC? 
 

6) Sobre os nossos congressos… Os CBMFCs têm sido a cara da MFC no país, 
representam nossa identidade. Por outro lado, como temos defendido, e espero que 
sigamos defendendo, uma política de não utilização de patrocínios da indústria 
farmacêutica, sua sustentabilidade é bastante frágil. Há quem defenda inclusive que 
não se deveria aceitar também patrocínio de operadoras de planos de saúde… 
Nesse sentido, qual sua visão e que planos tem sobre a organização dos 
nossos congressos? 
 

7) Sobre os benefícios de ser sócio da SBMFC… Considerando a capacidade de 
trabalho finita da diretoria para a execução de ações e os recursos financeiros 
limitados, baseados majoritariamente nas anuidades e com elevados índices de 
inadimplência, que planos tem para melhorar a situação da SBMFC e permitir 
que ela ofereça mais benefícios aos sócios? 


