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A nova diretoria da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), gestão 2008-2010,
trabalha em ritmo acelerado. No final de 2009, teremos o 10º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade,
de 03 a 06 de dezembro, no Costão do Santinho em Florianópolis, atual sede administrativa da SBMFC.
A Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (RBMFC) chega ao seu 15º exemplar, completando
cinco anos de circulação contínua. É mais um marco histórico para os Médicos de Família e Comunidade (MFC)
brasileiros.
Neste período, viveu a fase de implantação, com planejamento, elaboração e divulgação, seguida da segunda
fase, de consolidação, atingindo a atual regularidade e qualidade técnico-científica de suas edições com um Corpo
Editorial estruturado. Nesta chamada terceira fase da Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, com
Conselho Editorial amplo formado por respeitáveis Médicos de Família e Comunidade Brasileiros e Internacionais, a
representatividade é crescente, representada pelos meios formadores de MFCs espalhados pelo país, tornando-a cada
vez mais uma Revista de alcance e representação nacional.
Com a ampliação de Serviços de Residência em Medicina de Família e Multiprofissional, de Cursos de
Especialização em Saúde da Família, e Mestrados Profissional e Acadêmico em Atenção Primária e Saúde da Família, a
RBMFC se apresenta aos coordenadores, orientadores e alunos como parceria de todos os serviços que promovem a
excelência do conhecimento em Atenção Primária à Saúde, Saúde da Família e da nossa Especialidade, como espaço
privilegiado para a publicação de seus artigos de conclusão.
A RBMFC se renova e aprimora-se como principal veículo de comunicações científicas de nossa especialidade
no país e na América Latina. Fruto de um árduo trabalho de captação de artigos e do empreendedorismo de seus
diretores, revisores e editores, a nossa Revista cada vez mais centraliza o debate e o conhecimento em Medicina de
Família e Comunidade nos meios científicos. A RBMFC caminha a passos largos para a indexação nas principais bases de
dados nacionais e internacionais, cumprindo as etapas necessárias para este processo.
Neste número 15, temos muito que comemorar. O leitor poderá se deliciar com artigos que ilustram os princípios
da Atenção Primária à Saúde e de nossa especialidade. Duarte, Costa e Sousa-Mota discutem acessibilidade em pacientes
vivendo com doenças da clínica cirúrgica; Caramori e Longhi demonstram competência cultural e abordagem comunitária
ao discutir o estado nutricional dos índios kaingang gaúchos. Joia debate a atenção ao idoso sob a perspectiva da integralidade.
Além deles, fatores relacionados ao controle da Hipertensão e do Diabetes, e depressão no idoso trazem a tona discussões
acerca da excelência do atendimento em Saúde da Família.
Na sessão diretrizes, trazemos uma “dupla diretriz”, pois ao mesmo tempo que propõe uma metodologia de
busca de informações para a prática de Atenção Primária à Saúde, debate o tema da osteoporose em homens.
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Finalmente, dois relatos de caso sobre a implantação e funcionamento da Estratégia Saúde da Família: Flora traz
intrigantes reflexões acerca da prática de sua equipe dentro de uma estrutura social desafiadora de grande centro urbano,
e Pádua discorre sobre os passos da implantação e planejamento de uma equipe do interior de Minas e seu impacto na
rede municipal.
Vamos em frente.
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