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Apresentação 

A Associação Capixaba de Medicina de Família e Comunidade (ACMFC) é           
uma entidade de caráter científico que busca fomentar o desenvolvimento          
da especialidade no Estado do Espírito Santo. Foi fundada em 31 de maio             
de 2008 e é afiliada à Sociedade Brasileira de Medicina de Família e             
Comunidade - SBMFC  

Em 25 de Janeiro de 2018 uma nova diretoria foi eleita para os anos de               
2018-2020 sendo composta por:  

Presidente – DIEGO JOSÉ BRANDÃO 

Vice-presidente – THIAGO DIAS SARTI 

Diretor Financeiro – JETELE DEL BEM SELEME PIANA 

Secretário Geral – PAULA ATHAYDE BRAGA MACHADO 

Diretor Científico – LEONARDO FERREIRA FONTENELLE 

Diretor de Graduação – DIMÍTRIA LENGRUBER SESQUIM 

Diretor Cultural e de Divulgação – CAMILA RODRIGUES FONSECA 

Diretor de Titulação, Formação e Exercício Profissional – EDGAR GATTI 

Diretores Suplentes – OLIVIA FERREIRA LUCENA e ROBERTA FONSECA         
PETROCCHI 

Foi realizado no dia 03 de fevereiro de 2018 o planejamento para o             
período de 2018-2020. Estiveram presentes nesse encontro todos os         
diretores titulares e a diretora suplente Roberta Fonseca Petrocchi. Esse          
planejamento será revisto semestralmente ou quando for julgado        
oportuno pela diretoria.  

Em seguida, serão apresentadas as propostas de intenções, atividades e          
ações da diretoria executiva (Presidente, Vice-presidente, Secretária Geral        
e Diretor Financeiro) e das demais diretorias. 
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Diretoria Executiva 

- Estimular o trabalho autônomo das diretorias e integrar os diretores           
suplentes às diretorias, em especial à de Cultura e Divulgação e de            
Graduação 

- Desenvolver planilha de fluxo de caixa financeiro 

- Representar a especialidade nas diversas entidades médicas do Espírito          
Santo 

- Estimular a entrada de novos sócios e a adimplência dos associados 

- Atualizar o cadastro dos sócios da ACMFC 

- Construir o II Congresso Capixaba de Medicina de Família e Comunidade            
para 2019 

- Iniciar os trabalhos para a realização do XVI Congresso Brasileiro de            
Medicina de Família e Comunidade em Vitória 

 

Diretor Científico 

- Fazer programação da 10ª Jornada Capixaba de Medicina de Família e            
Comunidade 

● Quando: 1º semestre 2018 
● Quem: diretoria + comissão (a definir) 
● Como: sugestões reunidas por Thiago Sarti para o II Congresso          

Capixaba de Medicina de Família e Comunidade 
● Por que: necessidade de educação continuada 

 

- Divulgar sumário de discussões científicas do grupo de WhatsApp mfc_es 

● Quando: mensalmente 
● Quem: yours truly 
● Como: postar no blog 
● Por que: necessidade de educação continuada 

 

- Fazer programação do II Congresso Capixaba de Medicina de Família e            
Comunidade 



● Quando: 2º semestre 2018; 1º semestre 2018 
● Quem: diretoria + comissão (a definir); comissão executiva do         

congresso 
● Como: reunir sugestões após a jornada; reserva do local 
● Por que: necessidade de educação continuada 

 

- Comunicação oral coordenada do II Congresso Capixaba de Medicina de           
Família e Comunidade 

● Quando: 2º semestre 2018; 1º semestre 2019 
● Quem: yours truly; + avaliadores ad hoc 
● Como: divulgar normas de submissão; abrir inscrições; avaliar        

selecionar e publicar trabalhos 
● Por que: estímulo à produção de conhecimento 

 

- Fora da governabilidade da ACMFC 

● Falta de reconhecimento da MFC/APS como área de pesquisa 

 

Diretor de Graduação 

- Colaborar com o Congresso Nacional da ABEM 2018 que será realizado            
em novembro na EMESCAM. 

- Fortalecer as Ligas Acadêmicas de Medicina de Família e Comunidade /            
Saúde coletiva, proporcionando-lhes espaço nos eventos realizados       
durante congressos, jornadas e encontros. 

- Promover a especialidade entre os graduandos de medicina 

 

Diretor Cultural e de Divulgação 

- Divulgar a especialidade aos profissionais que atuam na APS e à gestão             
municipal através de correspondências (mala direta), WhatsApp e outros. 

- Usar das mídias de comunicação para melhor representar a          
especialidade 

- Melhorar a identidade visual do blog (acmfccapixaba.org.br) 



- Cadastrar os residentes e médicos do programa Mais Médicos ao e-mail            
da associação. 

- Divulgar os eventos da especialidade, com apoio institucional, das ligas e            
diretórios acadêmicos. 

 

Diretor de Titulação, Formação e Exercício Profissional 

- Criar uma Comissão de Titulação, Formação e Exercício Profissional com           
sócios e representantes da Câmara Técnica do Conselho Regional de          
Medicina/Espírito Santo 

- Fortalecer a câmara técnica do Conselho Regional de Medicina/Espírito          
Santo. Abordando os seguintes temas: 

● Responsabilidade técnica das UBS. 
● Parecer técnico do CRM ES com relação ao número de consultas           

mínimo exigido por parte de alguns gestores públicos. 
● Inclusão da especialidade MFC no protocolo estadual de exames e          

medicamentos de alto custo. 


