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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA SOCIEDADE 1 

BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE – SBMFC 2 

 3 

No dia 01 novembro do ano de dois mil e dezessete, às 14h, na sala 16 da Expo Unimed, 4 

na cidade de Curitiba / PR realizou-se a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 5 

DIRETOR DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E 6 

COMUNIDADE – SBMFC, com a presença dos representantes de vinte e quatro, além do 7 

presidente, vice-presidente, diretora financeira e secretário geral da SBMFC, a seguir 8 

denominados: Dr. Thiago Gomes da Trindade – Presidente; Dr. Paulo Poli Neto – Vice-9 

presidente; Dr. Daniel Knupp – Secretário Geral; Dra. Samantha França, Diretora 10 

Financeira; Dr. Rubens Araújo – Representante do Estado de Sergipe; Dr. Pablo de 11 

Andrade – Representante do Estado do Acre; Dra. Walquíria Soares – Representante do 12 

Estado do Maranhão; Dra Tássia Carneiro – Representante do Estado de Pernambuco; Dra. 13 

Kátia Macário – Representante do Estado de Alagoas; Dr. João Henrique Kolling – 14 

Representante do Estado do Rio Grande do Sul; Dra. Andrea Taborda – Representante do 15 

Estado do Rio Grande do Norte; Dr. Sandro Batista – Represente do Estado de Goiás; Dr. 16 

Emílio Pacheco – Representante do Estado do Ceará; Dr. Guilherme Bruno – 17 

Representante do Estado de Minas Gerais; Dr. Moisés Vieira Nunes – Representante do 18 

Estado do Rio de Janeiro; Dra. Gecilda Ramalho – Representante do Estado de Tocantins; 19 

Dr. Maurício Agapito – Representante do Estado de Mato Grosso do Sul; Dra. Marina 20 

Galhardi – Representante do Estado de Santa Catarina; Dr. Marcos Vasconcelos – 21 

Representante do Estado da Paraíba; Dr. Renato Walch – Representante do Estado de São 22 

Paulo; Dr. Nilson Ando -  Representante do estado do Amazonas; Dr. Marcelo Pelizzaro – 23 

Representante do Distrito Federal; Dr. Diego Brandão – Representante do estado do 24 

Espírito Santo; Dra. Sofia Bernardo – Representante do estado de Mato Grosso; Dr. Yuji 25 

Magalhães – Representante do estado do Pará; Dra. Nayla Andrade – Representante do 26 

estado do Piauí; Dra. Patrícia Gandin – Representante do estado do Paraná; Dra. Samantha 27 

Hosokawa – Representante do estado de Roraima. As ordens do dia são apresentadas: 1 – 28 

Apresentação; 2 – Informes / Comissões / situação e regras para os cursos chancelados pela 29 

SBMFC; 3 – Informe por estado; 4 – 14º CBMFC; 5 – Contexto Político; 6 –Relatório de 30 

Gestão; 7 – Prestação de Contas; 8 – Situação de Adimplência; 9 – Estruturação das 31 
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Estaduais; 10 – Regramento para Congressos; 11 – Mudança de Sede da SBMFC; 12 – 32 

Eleição do próximo CBMFC; 13 – Outros. A reunião inicia com a apresentação dos 33 

participantes. Dr. Thiago apresenta a pauta. Dr. Rodrigo inicia fala acerca da diretoria de 34 

comunicação da SBMFC, aponta a dificuldade em encontrar disponibilidade de fontes para 35 

atender a todas as pautas. Fala sobre grupo de apoio à diretoria de comunicação, composta 36 

por membros de cada estadual. Informa que o grupo foi desmobilizado. Pede que os 37 

estados indiquem algum representante, não precisa ser membro da diretoria da estadual, 38 

mas que tenha disponibilidade. Dr. Rodrigo informa que enviará e-mail para cada estado 39 

para composição do grupo. Ana Carolina, assessora de comunicação, se apresenta e reforça 40 

a disponibilidade em atendimento às estaduais. Dr. Renato Walch fala sobre a produção de 41 

material destinado aos diversos públicos, marketing, linguagem mais universal, campanha 42 

de publicidade, algo que trouxesse impacto a nível nacional para divulgação da 43 

especialidade. Dr. Rodrigo reforça que que a diretoria está aberta para receber as propostas. 44 

Dr. Thiago informa da parceria que a SBMFC tem com o canal Diário de um Posto de 45 

Saúde, produzido pela MFC Luísa Portugal. Fala do dia do médico de família no Brasil e 46 

do dia internacional do médico de família. Sugere aos presentes a produção de conteúdo 47 

local. Dr. Sofia informa que haverá comemoração no dia 30/11 em Cuiabá e solicita a 48 

presença de algum representante da SBMFC. Dr. Thiago fala da composição da comissão 49 

de exercício profissional e pede que os estados indiquem membro através do grupo de e-50 

mails ou Whatsapp do conselho, mesmo aqueles estados sem associação formada. Dr. 51 

Thiago informa sobre os eventos no próximo ano. Explica o que é a CIMF e informa sobre 52 

a realização da CUMBRE, Congresso Mundial Rural da WONCA na Índia, Congresso 53 

Mundial da WONCA, em na Coreia do Sul e Congresso Conesul, no Chile, em 2018. 54 

Informa que a representação do Brasil é bastante forte nestes eventos internacionais, 55 

sobretudo nos eventos da CIMFC. Dr. Rodrigo fala sobre o blog Causos Clínicos e 56 

estimula os presentes a escreverem. Dra. Raquel fala sobre a necessidade de fortalecimento 57 

dos GTs pelas estaduais e maior demanda da SBMFC. Dr. Thiago destaca que já há 20 58 

grupos de trabalho criados. Dr. Thiago fala que 2018 será o ano dos congressos regionais / 59 

estaduais. Destaca a importância de que não haja colisão de datas entre os eventos. Dr. 60 

Marina apresenta o congresso sul brasileiro de MFC, que será realizado entre os dias 9 a 11 61 

de novembro de 2018, em Florianópolis. Dr. Renato informa acerca do congresso regional 62 
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sudeste, que será realizado ente 11 a 14 de outubro em São Paulo. Dra. Tassia informa a 63 

possibilidade de um congresso Nordeste Rural, em Caruarú / PE, mas ainda sem data e 64 

mais informações definidas. Dr. Thiago sugere que o grupo Nordeste se reúna e pense na 65 

pauta de um evento para o ano de 2018. Discute-se a realização de evento em Brasília. 66 

Sugere realização de evento, em conjunto a posse da nova diretoria da SBMFC e 67 

assembleia para modificação de estatuto. Dr. Thiago relata a história da trajetória das sedes 68 

da SBMFC, e expõe a necessidade de fixação da mesma em Brasília. Justifica que a 69 

diretoria circula em sua maioria em Brasília, assim como outras instituições. Dr. Moisés 70 

informa sobre o congresso carioca de atenção primária, em dezembro no Rio de Janeiro. 71 

Dra. Sofia fala sobre o próximo congresso mato-grossense, ainda sem data definida. Dr. 72 

Thiago dá sequência e informa a que está sendo construído relatório da gestão, pede que os 73 

presentes respondam ao questionário compartilhado no docs. Pede que a resposta seja dada 74 

até a próxima semana. Rogério, secretário da SBMFC, apresenta os procedimentos para 75 

criação e reativação das associações inativas e coloca a secretaria administrativa à 76 

disposição para dar suporte os estados. Dr. Paulo fala sobre a realização do congresso, 77 

relembra a escolha da cidade. Apresenta os números do evento, atividades, número de 78 

participantes geral, por estado e por categoria. Apresenta as contas do evento. Informa que 79 

o orçamento do congresso será publicado no site e no aplicativo. Dr. Thiago abre espaço 80 

para os informes por estados. Dr. Emílio sugere juntar a comemoração do dia do MFC com 81 

um repasse de como foi o congresso. Dr. João informa que uma MFC foi premiada com o 82 

Prêmio Jabuti. Dr. Moises informa sobre a situação no Rio de Janeiro e o estado de greve 83 

na Atenção Primária. Dr. Thiago fala sobre a repercussão da situação no Rio, que virou 84 

modelo para o mundo. Fala sobre contexto político, dificuldades de articulação junto ao 85 

Ministério da Saúde e diálogo dificultado. Informa a busca de agenda junto ao DAB para 86 

amadurecimento de pontos da nova PNAB, proposta de carteira de serviços, MFC como 87 

área independente nos processos seletivos das residências. Discussão acerca da 88 

modificação da lei dos mais médicos, uma vez que há metas impossíveis de atingir. 89 

Defende que 40% das vagas de residência seja para MFC e que a mesma seja obrigatória 90 

para quem atuará na Atenção Primária. Informa sobre o projeto de lei que tramita acerca da 91 

carreira médica e modificação da lei dos mais médicos. Projeto está parada há mais de um 92 

ano, porém há consenso de incorporação de pontos na lei. Discute-se residência, oferta de 93 
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vagas, ocupação por região. Dra. Samantha realiza apresentação da prestação de contas da 94 

SBMFC. Fala sobre a inadimplência. Destaca que não é um trabalho apenas da brasileira e 95 

que é fundamental a participação e apoio das estaduais na busca pela regularização dos 96 

associados. Coloca a nova sede à disposição das estaduais.  Dr. Thiago fala acerca da 97 

adimplência e da necessidade de sensibilização dos associados. Fala sobre as vantagens de 98 

se associar, os descontos nos congressos, provas de título, Artmed. A chave de oferta da 99 

sociedade pode / deve ser educacional, com a oferta de cursos, palestras, etc.  Fala sobre a 100 

proposta para modificação do sistema de cobranças nos próximos meses. Propõe ajuste no 101 

valor da anuidade para R$ 390,00. Abre para apreciação do conselho. Dr. Paulo expõe o 102 

Best Practice. O reajuste no valor da anuidade é aprovado. Dr. Daniel apresenta a proposta 103 

do estatuto do congresso, que nasceu no congresso da WONCA. Destaca pontos 104 

importantes do texto. Informa que ajustará o texto com as observações realizadas na 105 

reunião da diretoria e encaminhará a versão corrigida para apreciação do conselho. Dra. 106 

Sofia apresenta a candidatura de Cuiabá como cidade sede para o 15º CBMFC / 2019. Dr. 107 

Diego apresenta a proposta de Vitória para sediar o 15º CBMFC / 2019. Dr. Daniel abre a 108 

votação para definição dos congressos de 2019 e 2021. Por 14 votos a 3 a cidade de Cuiabá 109 

é escolhida como sede do 15º CBMFC. Dr. Thiago Trindade deu por encerrada a reunião 110 

às 20h. Eu, Rogério Machado, secretário executivo da SBMFC, redigi a presente ata, que 111 

segue assinada por mim, pelo secretário geral e presidente, a qual submeto a apreciação de 112 

todos. À primeiro de novembro de dois mil e dezessete.  113 
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Daniel Knupp Augusto 121 
Secretário Geral 122 
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Thiago Gomes da Trindade 127 
Presidente da SBMFC 128 


