Sociedade Brasileira de Medicina
de Família e Comunidade
“25 anos cuidando da Família Brasil”
- um compromisso com a Atenção Primária à Saúde
- Saúde para todos -

A Medicina de Família e Comunidade (MFC) é uma especialidade médica que desenvolve, de forma integrada e
integradora, práticas de promoção, proteção e recuperação da saúde dirigidas a pessoas, famílias e comunidades. Estes
atributos a tornam uma especialidade estratégica na conformação de sistemas de saúde mais eficazes, equânimes e
custo-efetivos.
A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) é a entidade nacional, de caráter científico,
que representa os médicos de família e comunidade no Brasil, promovendo o reconhecimento, o desenvolvimento e
qualificação desta especialidade médica em nosso país.
Esta Sociedade nasceu em 1981 e comemorará no dia 05 de dezembro de 2006 seus 25 anos de existência. É
filiada à Organização Internacional do Médicos de Família (WONCA), à Confederação Ibero-Americana de Medicina
Familiar (CIMF), à Associação Médica Brasileira (AMB) e à Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM). Atualmente
conta com mais de 2000 associados, 9 associações estaduais e 25 representantes regionais nos estados brasileiros.
Ao longo desses anos, tem trabalhado com dedicação e persistência, promovendo esta especialidade em prol da
saúde da população, porque sabe da importância do papel que o médico de família e comunidade tem na prestação de
cuidados de saúde mais adequados às necessidades das pessoas e da população.
Até recentemente, antes de ter início a implementação do Programa de Saúde da Família, a SBMFC passou por
períodos de maior e menor atividade, mas, nunca se distanciou de um dos seus principais objetivos que é o de contribuir
para a consolidação da Atenção Primária à Saúde no Brasil e da melhoria da qualidade do cuidado à saúde da população
brasileira.
Já realizou 8 Congressos Nacionais, o último, em Junho e 2006, na cidade de São Paulo com a participação de
2.000 congressistas. Tem participado de fóruns nacionais e internacionais, mantido relação cooperativa junto ao
Ministério da Saúde e ao Ministério da Educação, especialmente no campo da qualificação da Estratégia de Saúde da
Família e da Residência em Medicina de Família e Comunidade. Tem também desenvolvido ações junto às secretarias
estaduais e municipais de saúde, principalmente através de suas associações e organizações estaduais.
Estamos em processo de qualificação da preceptoria em MFC e da elaboração de diretrizes clínicas. Participamos
do PROMEF, programa de educação continuada em Medicina de Família e Comunidade em parceria com a ARTMED.
Desenvolvemos a Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e co-promovemos a Revista APS.
Durante a trajetória da SBMFC, no mundo e no Brasil, ocorreram diversos acontecimentos marcantes na área da
saúde, destacando-se o movimento sanitarista brasileiro que culminou em nosso país na promulgação da constituição
de 1988 que garante aos cidadãos direito à saúde e confere ao estado o dever de promovê-la.
Atualmente, com a consolidação do SUS, a organização da Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil, finalmente
começa a ocupar o lugar que merece. A APS é uma forma de garantir um serviço de saúde mais universal, integral e com
equidade, pois sua organização tem como base a criação de serviços de saúde de forma regionalizada e humanizada,
dando conta da diversidade de nosso território e do povo brasileiro.
Neste momento em que a SBMFC comemora seus 25 anos, desejamos homenagear três instituições:
- O povo brasileiro, a “Família Brasil“ em toda sua pluralidade de cores, cheiros, gestos, valores e tradições
- As equipes do Programa de Saúde da Família, que lá no seu local de trabalho, muitas vezes sem condições adequadas,
sem o instrumental necessário, se envolve e se dedica às pessoas, às famílias e à comunidade na qual está inserido.
- O médico de família e comunidade, que ainda não tem o reconhecimento e a valorização e valoração que merece pela
sua especialidade e pelo trabalho que desenvolve.
A SBMFC acredita que, trabalhando a saúde como direito de cidadania, as riquezas, as potencialidades, a
pluralidade e o respeito às diferenças poderão aflorar e será possível concretizar o lema maior da Atenção Primária à
Saúde: Saúde para todos. O Médico de Família e Comunidade está inserido e faz parte deste processo.
Convidamos você e toda sua família para compartilhar conosco deste momento.
Diretoria da SBMFC 2006/2008

MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE:
A FAMÍLIA BRASILEIRA TAMBÉM TEM O DIREITO DE TER O SEU.
Orientações para Participar da Comemoração :
Sugerimos que na semana entre os dias 3 a 9 de dezembro de 2006 tenha início a comemoração dos 25 anos da
SBMFC. Estaremos promovendo eventos nacionais nos dias 03, 05 e/ou 09 de dezembro e estimulamos que os médicos
de família e comunidade também promovam eventos regionais nestas datas. Será possível viabilizar assessoria de
imprensa para os eventos cadastrados na SBMFC que seja de interesse para a mídia.
Você poderá desenvolver alguma atividade no seu local de trabalho, junto à sua equipe e comunidade, em
comemoração aos 25 anos da SBMFC, que neste momento está homenageando as famílias brasileiras, as equipes do PSF
e os médicos de família.
Sugerimos, abaixo, algumas iniciativas neste sentido:
1) “Exposição do trabalho do médico de família e comunidade e da equipe do PSF”
Convidando a população brasileira a conhecer o trabalho do MFC, da equipe e do PSF, através da exposição de
resultados do trabalho nas UBS e outros serviços. Fazer uma apresentação do trabalho do médico de família e da equipe
do PSF ( pode ser de maneira formal e o informal também tipo música, poesia...) com os resultados em números ( e
letras...).
2) “Atividades de Grupo”
Celebrando a união na consolidação em torno do PSF e da Atenção Primária à Saúde no Brasil interação com a
população - os médicos de família e comunidade junto com equipe e grupos da comunidade convidam a população
brasileira a experimentar atividades de grupo Conversando sobre Saúde (temas como stress, violência, obesidade,
diabetes, hipertensão, dor articular, etc).
Realizar alguma “atividade de grupo” , mobilização a equipe de trabalho, os grupos de suas comunidades para
apresentar-se num parque (ou local similar onde reúnem-se pessoas), convidando a população brasileira a conhecer
melhor o PSF.
3) “Apoio à criação do dia do Médico de Família e Comunidade, dia 05 de dezembro”
Apresentar a Carta Aberta da SBMFC para a criação do dia do Médico de Família e Comunidade, dia 05 de
dezembro e solicitar manifestação de apoio aos colegas da equipe, aos usuários, a familiares, outros médicos, outros
profissionais, instituições, personalidades, solicitando que assinem o abaixo assinado anexo.
4) “Associe-se à SBMFC”
Se você ainda não é associado à SBMFC, aproveite o momento.
Uma sociedade científica forte e participativa é muito importante para a qualificação da especialidade, para lutar
por melhores condições de trabalho, para conseguir respeito de nossos pares, de nossas equipes e da sociedade em
geral. Além disso, os sócios da SBMFC recebem gratuitamente, duas Revistas Científicas: a Revista da Sociedade
Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e a Revista APS. Têm descontos importantes nas taxas de inscrição dos
eventos promovidos pela SBMFC, como Congressos, Provas para Título de Especialista, Cursos, PROMEF (sistema de
educação continuada parceria SBMFC / ARTMED).
Se você já é associado, colabore para que possamos fortalecer a nossa Sociedade, aumentando seu número de
sócios. Fale da SBMFC para algum colega médico que atue no PSF, na Atenção Primária e estimule -o a associar-se .
Associar-se à SBMFC é simples. Basta acessar o site: www.sbmfc.org.br e, no alto da página à direita, clicar em
ASSOCIE-SE.
Associando-se à SBMFC, você está automaticamente associado às Associações / Sociedades Estaduais de
Medicina de Família e Comunidade filiadas à SBMFC.
Material de apoio às atividades ( disponível no site e na sede da SBMFC )
1. Carta à população; 2. Texto de Comemoração dos 25 anos da SBMFC; 3. Carta Aberta da SBMFC - apoio à
criação do dia do médico de família e comunidade, dia 05 de dezembro
Cadastre seu evento na Secretaria da SBMFC pelo telefone : (21) 22645117 com nossa querida secretária Lene e
informe-se sobre os materiais disponíveis. Registre sua atividade e depois faremos divulgação no site da SBMFC. Maiores
informações acesse nosso site : www.sbmfc.org.br
Comemoremos juntos este momento especial !

