VII CÚPULA DE MEDICINA FAMILIAR E COMUNITÁRIA
QUARENTA ANOS DE ALMA ATA: MEDICINA FAMILIAR E SAÚDE DA FAMÍLIA, UM CAMINHO PARA A PAZ

A VII Cúpula de Medicina Familiar e Comunitária será realizada em Cali, na Colômbia, no quadro dos quarenta anos de
Alma Ata, em março de 2018, 13 e 14,
As Cúpulas ibero-americanas de medicina familiar são eventos importantes, pois constituem um espaço político e técnico
para a reflexão sobre o primeiro nível de atenção e seu papel nos sistemas de saúde. A partir da metodologia utilizada em
sua organização que incluiu a formação de grupos de discussão durante o evento, eles permitem o intercâmbio de idéias
entre governos, organizações profissionais e instituições de treinamento. As Cúpulas também geram recomendações para
apoiar o desenvolvimento e a melhoria da Atenção Primária e da Medicina Familiar.
O tema central desta VII Cúpula abordará o papel da Medicina Familiar e da Atenção Primária no desenvolvimento de uma
Cultura de Paz e também como desenvolver uma abordagem eficiente sobre os efeitos da Violência na saúde, quando se
trabalha diretamente com pessoas, famílias e comunidades, os marcos da nossa especialidade. É uma questão
fundamental em todo o mundo e o trabalho contra a violência tem sido uma recomendação específica da OMS e da OPAS,
desde 2002. Sabemos que a intolerância e várias formas de violência devem ser entendidas como sintomas de uma
sociedade doente. Eles quase se tornaram sistêmicos, afetando especialmente os mais frágeis, comprometendo seus
direitos fundamentais como seres humanos.
Como médicos de família, sabemos que a violência e a intolerância têm um impacto forte e negativo na saúde das pessoas,
o que também afeta os sistemas de saúde como um todo. Mas, eles afetam especialmente os cuidados primários, onde
realizamos nossas atividades e onde a maioria das pessoas é atendida. Acreditamos que a Medicina Familiar e a Atenção
Primária podem contribuir para garantir o direito fundamental à saúde e para construir uma cultura de paz baseada na
inclusão e convivência com as diferenças. Com isso em mente, o lema da VII Cúpula Iberoamericana de Medicina Familiar
é: Quarenta Anos de Alma Ata: Medicina Familiar e Saúde da Família, um caminho para a paz.
Outros eixos que serão desenvolvidos na Cúpula também são muito importantes. Eles representam problemas relevantes
para a medicina familiar no momento, em todo o mundo:
1. Pesquisa aplicada aos territórios;
2. Impacto econômico da medicina familiar nos sistemas de saúde
3. Medicina familiar e comunitária como fonte de cuidados de saúde mental
4. Prevenção quaternária: como fazer e como ensinar
5. Medicina familiar e comunitária e saúde dos migrantes
Acreditamos que o contributo desta Cúpula trará benefícios para todos os médicos de família em nossa região e para todas
as sub-regiões WONCA como um todo.
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PS: As Cúpulas são eventos que podem ser atendidos apenas por convite e através da Sociedade Científica, representante
da Medicina Familiar de cada um dos países ibero-americanos (www.cimfwonca.org ). No caso de qualquer pessoa
interessada em participar da Cúpula não ter conseguido entrar em contato com uma das Sociedades, envie um email para
contacto@cimfwonca.org , justificando seu interesse. Serão consideradas as possibilidades de participação de todas as
aplicações que recebidas até o dia 10 de fevereiro de 2018. Vale ressaltar que não haverá nenhum tipo de patrocínio para
a viagem ou a permanência no local do evento. Lembramos que, após a Cúpula, teremos o I Congresso Sub-Regional
Andino de Medicina Familiar – Wonca-Iberoamericana CIMF - (www.socmef.com/congresomf)
.

