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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA SOCIEDADE 1 

BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE – SBMFC 2 

 3 

Aos quatorze de novembro do ano de dois mil e quatorze, às 13:00hs, na sala Onix do 4 

Centro de Convenções de Ribeirão, na cidade de Ribeirão Preto / São Paulo,  realizou-se a 5 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA SOCIEDADE BRASILEIRA 6 

DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE – SBMFC, com a presença dos 7 

representantes de dezesseis estados, além do presidente e secretário geral da SBMFC, a 8 

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

Secretário Geral; Dr. Rubens Araújo – Representante do Estado de Sergipe; Dra. Dulce 10 

Souza – Representante do Estado do Acre; Dra. Walquíria Soares – Representante do 11 

Estado do Maranhão; Dr. Rodrigo Lima – Representante do Estado de Pernambuco; Dra. 12 

Ana Lúcia Ramos – Representante do Estado de Alagoas; Dr. Fábio Schwalm – 13 

Representante do Estado do Rio Grande do Sul; Dr. Ricardo de Souza – Representante do 14 

Estado do Rio Grande do Norte; Dra. Carolina Dias Araújo – Represente do Estado de 15 

Goiás; Dr. Marco Tulio Ribeiro – Representante do Estado do Ceará; Dr. Fabiano 16 

Guimarães – Representante do Estado de Minas Gerais; Dr. Carlos Peloso – Representante 17 

do Estado do Rio de Janeiro; Dra. Lilian Mancilha – Representante do Estado de 18 

Tocantins; Dr. Maurício Agapito – Representante do Estado de Mato Grosso do Sul; Dr. 19 

Marcos Edelweiss – Representante do Estado de Santa Catarina; Dr. Giles – Representante 20 

do Estado da Paraíba; Dr. Giuliano Dimarzio – Representante do Estado de São Paulo. As 21 

ordens do dia são apresentadas: 1 – Apresentação; 2 – Informes / Congresso; 3 – Contexto 22 

Brasileiro atual; 4 – Comissão de Exercício Profissional; 5 – Prestação de Contas da 23 

SBMFC; 6 – Associacionismo e Adimplência; 7 – Plano de Ações da SBMFC; 8 – 24 

Comunicação e Dia do MFC; 9 – Repasse das Ações das Estaduais; 10 – 25 

Encaminhamentos.  Dr. Thiago inicia destacando a importância das associações na atuação 26 

enquanto braços da SBMFC nos estados e expõe a dificuldade de contato com os estados 27 

do Amapá, Piauí e Roraima, sem qualquer representação. Coloca que um dos maiores 28 

desafios a serem vencidos é a reativação das associações em situação irregular e o apoio 29 

para a criação das inexistentes. Dr. Marcos Edelweiss solicita a inclusão de dois pontos de 30 

pauta: site e sede do Seminário Nacional de P4. Dr. Thiago continua com os informes 31 
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relativos aos próximos eventos. Dr. Daniel, MFC uruguaio, é recebido na reunião e 32 

convida os presentes a participar e a ajudar na divulgação do Congresso Iberoamericano de 33 

Medicina Familiar, que será realizado em Montevidéu, Uruguai, entre os dias 18 e 22 de 34 

março de 2015. Dr. Thiago destaca que é fundamental a participação dos brasileiros e 35 

sinaliza a importância política do evento. Em relação ao 13º Congresso Brasileiro de 36 

Medicina de Família e Comunidade, Dr. Thiago afirma que a expectativa é de que seja a 37 

maior edição do evento já realizada. Dr. Marco Túlio sugere a criação de um espaço 38 

família durante o congresso e a realização de Mostra de ACS para o evento. Dr. Paulo fala 39 

na inserção de espaço para a enfermagem e demais profissionais de saúde no evento. Dr. 40 

Thiago informa que o site se encontra aberto para submissão de atividades. Continua 41 

relatando o encontro presencial com a comitiva da WONCA, no Rio de Janeiro, em função 42 

de demandas do WONCA Rio 2016. Informa que a estimativa é entre 6 e 7 mil 43 

participantes e que possivelmente será o maior evento da especialidade já realizado. Fala 44 

do formato do evento e que é fundamental o apoio dos estados na divulgação. Dando 45 

sequencia a pauta, Dr. Thiago inicia reflexão sobre o atual momento político brasileiro e 46 

expõe o desafio que será a expansão do número de vagas de residência nos próximos anos 47 

e a necessidade de qualificação dos preceptores. Os presentes discutem sobre as 48 

dificuldades e a necessidade de sensibilização no sentido de apresentar o que é a MFC. Dr. 49 

Giuliano problematiza a questão da obrigatoriedade do primeiro ano de residência em 50 

MFC. Discute-se. Dr. Rubens destaca a preocupação com o paciente que será atendido por 51 

este residente. Retoma sinalizando a possibilidade da MFC como pré-requisito para outras 52 

especialidades. Discute-se. Dr. Thiago faz um balanço das reflexões feitas e apresenta os 53 

posicionamentos que a SBMFC vem publicando há anos, todos publicados no site da 54 

entidade. Dr. Paulo convoca os conselheiros para a formação da Comissão de Exercício 55 

Profissional, demanda estatutária da diretoria de Exercício Profissional, e pede que cada 56 

estado indique um representante. As indicações deverão ser feitas por e-mail, com 57 

mensagem para a diretora de Exercício Profissional da SBMFC, Dra. Denize Ornelas. Dr. 58 

Thiago apresenta o balanço financeiro da SBMFC. São apresentadas as despesas fixas e 59 

variáveis, as receitas e verifica-se que não há sobra de recurso. É apresentada também a 60 

situação de adimplência e inadimplência dos associados de cada estado e os presentes 61 

discutem estratégias para aumentar o número de adimplentes. O secretário executivo 62 
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Rogério Machado explica a rotina de trabalho e como são realizados os contatos e ações de 63 

busca dos inadimplentes. Discute-se a criação de um plano de adimplência. O secretário 64 

Rogério enviará para cada estado o banco de dados completo para que seja realizada uma 65 

verificação dos associados e atualização dos cadastros com a exclusão daqueles que não 66 

atuam mais na área. Será realizada também uma análise das contribuições para verificação 67 

do índice de adimplência dos associados que contribuem com débito e boleto. Dr. Thiago 68 

Trindade deu por encerrada a reunião às 19:30hs. Eu, Rogério Machado, secretário 69 

executivo da SBMFC, redigi a presente ata, que segue assinada por mim, pelo secretário 70 

geral e presidente, a qual submeto a apreciação de todos. Aos quatorze de novembro de 71 

dois mil e quatorze.  72 
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