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"A SBMFC realizani a Prova Escrita do pr6ximo Concurso para Titulo de Especialista enl
Medicina de Familia e Comunidade (TEMFC) durante 0 7° Congresso Brasileiro de
Medicina de Familia e Comunidade. Este Congresso aconteceni em Belo Borizonte - MG,
de 25 a 28 de maio de 2005. 0 periodo de inscri<;oes esta previsto para iniciar ainda m
2004. Os pre-requisitos para a inscri<;ao e a bibliografia nao deverao sofrer grande
altera<;oes em rela<;ao as do Concurso anterior, mas em breve serao divulgado mai
detalhes no site da SBMFC: www.sbmfc.org.br"
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Apresenta<;ao

t com grande satisfac;iio que estamos lanc;ando
Amazonense de Medicina de Familia e Comunidade.

0

programa ojicial da 11 Jornada

Discutir temas de real importlincia para a medicina de familia no nosso estado '
primordialpara que nossa especialidade sefortalec;a cada dia mais.

o

trabalho em equipe torna-se essencial, fazendo desse evento, uma jornada
multidisciplinar, discutindo a medicina dentro de uma visiio da Saude da Familia,
agregando, assim, todos os projissionais da saude.
Aproveitamos a oportunidade para mostrar nossa produ<;ao cientifica, COIn
apresenta<;ao de trabalhos desenvolvidos dentro do Programa Saude da Familia no no 0
Estado.
Comissao Organizadora

Temas
(1) A situa<;ao atual da Sociedade Amazonense de Medicina de Familia e Comunidad
(2) Hipertensao Arterial (mesa redonda);
(3) Situa<;ao atual do PSF no Estado do Amazonas
(4) Diabetes: diagn6stico e fatores associados .
(5) Pre natal no PSF (mesa redonda)
(6) Assistencia Social no PSF
(7) Puericultura: estrategia de acompanhamento
(8) Aten<;ao primaria em doen<;as reumaticas
(9) DST/AIDS situa<;ao atual no Amazonas
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Inscrifoes e Prazos
As Inscriyoes poderao ser feitas a partir do dia 01 de julho, atraves de ficha de
inscriyao (em anexo) e entregue a urn dos membros da Comissao Organizadora. Os
academicos e medicos residentes deverao apresentar comprovantes.

o valor da inscriyao:
R$ 50,00
R$ 30,00
R$ 30,00
R$ 10,00
R$ 5,00

Profissional
Profjssional Socio da SAMEFAC
Medico Residente
Academico
Academico Socio da SAMEFAC

Para inscriyoes de trabalhos, seguir instruyoes no site da SAMEFAC
(www.samefac.cjb.net). devendo 0 autorprincipal estardevidamente inscrito naJomada.

Programa~ao Oficial

do Evento

DIA 30 DE AGOSTO - S e2un d a- ~.
elra
09:00 Abertura Oficial
09:20 ASBMFC

10:00
10: 15

12:00
14:00
14:45
15:45
16:00
16:45

Presidente do Evento I Convidados
Dr. Gustavo (Diretor de Eventos da
SBMFC)
A situac;ao atual da Sociedade Amazonense de Dr. David Vieira (Representante
Medicina de Familia e Comunidade
SBMFC no Amazonas)
Intervalo - visita aos posteres
Mesa Redonda: Hipertensao Arterial
Presidente: Dra. Patricia Sicchar
Fatores de risco
Palestrantes: Dra. Luisa Ani Sicsu
Complicac;oes na atenc;ao primaria: como
(SEMSA/Hiperdia)
conduzir
Ati vidade fisica para 0 hipertenso
Intervalo
Diabetes: diagn6stico e fatores associados
Dra. Gilcilene Cavalcante (SEMSA)
Nutric;ao para 0 paciente hipertenso e diabetico Dr. Eliana (Nutricionista)
Intervalo - visita aos posteres
Atenc;ao primaria em doenc;as reumaticas
Dr. Luis Fernando Passos
(reumatologista - UPAM)
Poster comentado
A definir

DIA 31 DE AGOSTO - T er«;a- ~elra
.
Mesa
redonda:
Pre
natal
e
PSF
08:00
Papel da enfermagem na conduc;ao do pre natal
Principais afecc;oes no pre natal
DHEG: condutas em atenc;ao primaria
09:45 Puericultura: estrategias de acompanhamento
10:30 Intervalo - visita aos posteres
10:45 Assistencia Social no PSF
11:30 Poster Comentado
12:00 Interval0
14:00 Situac;ao atual do PSF no Estado do Alnazonas

Presidente: Dr. Maria Tereza
Palestrantes: Dra. Marcia Melo
(Supervisao PMF); Dr. Iran Grij6
(SAGO)
Dra. Carla Norat (Supervisao PMF)
Dra. Socorro (Supervisao PMF)
A definir
Dra. Heliana Nunes Feij6 Leite
(SDSAM/UFAM)

15:00 Intervalo - visita aos posteres
15:15 DSTIAIDS situac;ao atual no Amazonas
Dr. Luis Claudio (SEMSA)
16:15 Encerramento e prelniac;ao dos melhores trabalhos
.. r

Contatos com a comissao organizadora
A partir do dia 01 de julho, estaremos recebendo os pagamentos referentes as in cri<;oe
Na Home Page da SAMEFAC estani a disposi<;ao a ficha de inscri<;ao e informa<;o gerai
obre 0 evento.

Para outras informa<;oes:
Home page: www.samefac.cjb.net
E-mail: samefac2004@yahoo.com.br
Telefones para contato:
9602-1968 (David Vieira)
9989-6668 (Nilson Ando)

.

Organiza9ao do Evento
Comissao Executiva
Nilson Ando Presidente da Jornada
David Vieira Secret<irio Geral da Jornada
Luciana Tesoureira da Jornada
Claudia Siqueira Comissao Social
Andreia Hara Comissao de Estrutura
Patricia Sicchar Divulga<;ao

Comissao Cientifica
Antonio Benigno
Carla Norat - Presidente
Marc Storck
Marcia Melo
Nilson M. Ando
Patricia Sicchar

Comissao de Apoio
Alessandra Barbosa
Dirceu
Jonizete
Jose Maria Cotta
Katia Priscylla Neves
Waldecy Monteiro

SOCIEDADE SUL MATOGROSSENSE DE MEDICINA DE FAMILIA E
COMUNIDADE
Estaremos criando a associa<;ao de Mato Grosso do SuI eln 03/09/04,faremo tbeln 0 I
ncontro dos Medicos de Familia de MS.Solicitamos a divulga<;ao e informa<;oe de c mo
recebermos a revista,ficamos socios da SBMFC e atualizamos os endere<;o no congre 0
no Rio.
Agradecelnos,Yvone Prieto
Yvoneprieto@bol.com.br

- - - - - - - - - - - - -

Reviu .. Br..ilein dc: Mc:dicioa
de FamlliaeComunidadc:
- - - - - - - - - - - - -

AMMFC ASSOCIACAO MINEIRA DE MEDICINA DE FAMiLIA E
COMUNIDADE
www.smmfc.org.br
JornalInterAtivo
A AMMFC comunica 0 lan<;amento do InterAtivo, orgao informativo da entidade. 0
primeiro numero foi apresentado urn dos trabalhos premiados pela comissao julgadora, que
aborda "a dor como compreensao do ser", em que analisa os fatores que mobilizam 0
usuario a procurar os servi<;os de saude alem do habitualmente esperado; dentro do projeto
capacita<;ao de A a Z, foi apresentado pelo Dr. Rodrigo Pastor Alves Pereira 0 tema
"Acolhimento", com uma envolvente abordagem do tema; na entrevista do mes, Dr.
Vinicius Araujo e 0 Professor Luiz Gonzaga Pimenta discutem 0 ontem e 0 hoje na
Medicina de Familia e Comunidade. Para 0 proximo numero, destaca-se a entrevista com a
Professora Barbara Starfield realizada durante 0 VI Congresso Brasileiro de Medicina de
Familia e COlnunidade no Rio de Janeiro. 0 InterAtivo esta disponivel online no site
www.srmnfc.org.br.
ReunHio dos ucleos Regionais da AMMFC sera em Agosto. Regimento interno esta
em discussao na Diretoria
A reuniao dos Nucleos Regionais de Minas Gerais ocorrera em Agosto deste ano. Para ela
estao convidados todos os medicos de familia interessados em formar nucleos em suas
regioes. A diretoria da AMMFC esta discutindo a proposta de regimento para os nucleo e
eln breve publicara em seu site urn modelo padrao para os nucleos que ja estao se formando.
Os responsaveis ate 0 momenta sao 0 Dr. Flavio Lucio Gon<;alves Coelho - Presidente da
AMMFC - e Dr. Leonardo Can<;ado Monteiro' Savassi - Diretor de Informatica. Para
Inaiores informa<;oes, fique atento ao grupo de discussoes da AMMFC
(listaAMMFC@yahoogrupos.com.br), e no site.

Happy Hour
AMMFC na mesa de bar. Toda ultima quarta-feira do mes a partir das 19:00 horas a
AMMFC promove urn happy hour no Bar Brasil, na esquina da rna Aimores com rua
Maranhao. Nele discutimos temas sobre Medicina de Familia, Nucleos Estaduais,
InterAtivo, alem de generalidades e trivialidades. Participe!
Grupo de discussoes daAMMFC
Para participar do grupo de discussoes daAMMFC, basta enviar email para: listaAMMFCsubscribe@yahoogrupos.com.br (para se cadastrar) e posteriormente
listaAMMFC@yahoogrupos ~ com.br (para enviar e-mails).
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NOTADAASSOCIA<;AO CATARINENSE DE MEDICINADE FAMiLIAE
COMUNIDADE.
A associa<;ao catarinense de Medicina de familia e comunidade esta em franca
atividade. No dia 16 de Junho conseguimos nosso registro em cart6rio e tamo
providenciando CNPJ e a filia<;ao junto a SBMFC, alem disso, realizamos quinz nalm nt
uma reuniao que reline todos os profissionais em aten<;ao primaria intere ado ill
participar das atividades da Sociedade Catarinense.
Durante as reuni5es discutimos contelidos pertinentes a Aten<;ao Primaria c ill
fitoterapia e planejamos outras atividades como 0 prin1eiro congressso catarin n d
Inedicina de familia e comunidade, assiln con10 0 fomento aforma<;ao de nlicl 0 r gionai
da a ocia<;ao.
Todo os medicos interessados em participar da ACMFC entrem eln
cono co via mail: fabflavi@yahoo.com.br ou participe de nossa lista d di cu
Internet, basta enviar Uln e-lnail para: assinar-acmfc@grupos.com.br ou
http://www.grupos.com.br/grupos/acmfc e fazer sua inscri<;ao. Eln ca 0 d
envie urn e-mail para:administradores-acmfc@grupos.com.br .
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Flavia Henrique
Presidente da Associa<;ao Catarin n
de Medicina de Familia e COlTIunidad
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