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O 11° Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade e o XXVII Congresso
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde acontecerão ambos em Brasília, nas datas
respectivas de 23 a 26 de junho de 2011 e de 9 a 12 de julho de 2011. São eventos
importantes para mobilização, discussão e troca de experiências entre os participantes, bem
como, aprofundar questões sobre a política de saúde, visando o aperfeiçoamento do Sistema
Único de Saúde – SUS.

O tema do congresso de Medicina de Família e Comunidade é &quot;Medicina de Família e
Comunidade: agora mais do que nunca&quot; e segundo Gustavo Gusso (Presidente da
SBMFC) e Sandro Rodrigues Batista (Presidente do 11° CBMFC), será a oportunidade de
reafirmar a Atenção Primária à Saúde como estratégica para a garantia do direito à saúde para
todos os cidadãos brasileiros e a medicina de família e comunidade como uma especialidade
essencial para o alcance desse objetivo e continuação da estruturação do nosso Sistema Único
de Saúde.
O Congresso do Conasems tem como função congregar os gestores municipais e estaduais
de saúde, trabalhadores e usuários dos serviços públicos de todo o Brasil, para discutir as
políticas de saúde adotadas pelas esferas federal, estaduais e municipais e o respectivo
impacto nos municípios, além de troca de experiências para a melhoria e fortalecimento da
gestão.
A OPAS/OMS no Brasil fará o lançamento de duas publicações recentes que fazem parte da
Série Técnica NavegadorSUS – O documento: A Atenção à Saúde coordenada pela APS:
Construindo as Redes de Atenção no SUS; e o resultado do Laboratório de Inovação –
Inovando o papel da Atenção Primária nas Redes de Atenção à Saúde: Resultado do
Laboratório de Inovação em quatro capitais brasileiras. No evento também será apresentado o
Portal para Gestores do SUS para os temas Redes de Atenção e APS ( http://new.paho.org/br
a/apsredes/
)
construído de forma conjunta entre OPAS, CONASS, CONASEMS e Ministério da Saúde.
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