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José Hamilton Maciel Silva
Presidente FBAM - Federação Brasileira de Academias de Medicina
Gestão 2016-2018

Apresentação

Com o lançamento da Revista SODALI-
CIUM, veículo que servirá como in-
tercâmbio de ideias com artigos de re-

nomadas figuras acadêmicas das mais variadas 
Academias Nacionais, estamos concluindo nos-
so período administrativo na Federação Brasi-
leira de Academias de Medicina – FBAM, cor-
respondente ao período 2016/18.

Enquanto dirigentes, não descansamos um 
só instante, sempre motivados no sentido de 
melhor servir a nossa Entidade maior - FBAM, 
procurando concretizar uma série  de atividades 
que foram desenvolvidas ao longo desse período. 

Publicamos 6 números do Boletim que de-
nominamos de “Auscultare” no sentido de servir 
de elo noticioso entre as nossas Academias, in-
formando os nossos trabalhos.

Estivemos participando de várias posses em 
diversos Estados da federação e realizamos “2 
Conclaves Acadêmicos”, um em São Paulo - SP 
e outro em Belo Horizonte – MG, subordinados 
ao tema “Ensino Médico” que tiveram grande re-
percussão, pelo nível dos debates e participação 
de importantes instituições nacionais.

Fizemos uma grande parceria com o CFM, 
que nos acompanhou em nossa trilha de ações.

Internacionalizamos a FBAM, através de 
uma viagem à Europa, quando fomos recebidos 
solenemente pela “Academia Nacional de Medi-
cina” da França em Paris e no “Hospital Karo-
linska” na Suécia, referência mundial em assis-
tência à saúde, e finalmente fomos recebidos por 
Sua Santidade o “Papa Francisco”, no Vaticano 
(em Roma-Itália) quando houve uma “troca de 
presentes” e recebemos sua benção. 

Visitamos a Academia Nacional de Medici-
na, no Rio de Janeiro e fomos convidados tam-
bém a participar das comemorações dos seus 
“188 anos de existência”. 

Finalizando, tentamos realizar o sonho da 
criação de um “Museu Nacional da Medicina” 
em Brasília, onde se instalaria, também, a nossa 
“sede nacional”.

O museu agregaria peças e contaria a histó-
ria da Medicina de cada Estado, com  contribui-
ção das Academias de todos eles. 

A princípio fomos recebidos pelo Gover-
nador Rodrigo Rolemberg e seus assessores da 
Terracap,  ladeados pelo  Ex-Governador de Ser-
gipe Albano Franco, para apresentar nossa pro-
posta e solicitar um espaço para realização de 
um “Museu Médico Nacional” em Brasília, ideia 
que foi bem acolhida, recebendo toda a simpatia 
e o aval para a concretização desse sonho, com a 
oferta do local.

Assim, acreditamos ter cumprido o nosso 
papel, como era o nosso dever.  

Foram dados  os primeiros passos e aos nos-
sos sucessores competirá  a sua continuidade.

Agradecemos a todos que contribuíram di-
reta ou indiretamente para que tudo isso pudes-
se acontecer.

Concluindo digo apenas: 
Muito Obrigado!
Valeu a pena!

“ Não é a saída do porto,
mas a chegada, que determina

o sucesso de uma viagem”.
(Autor desconhecido)
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Acadêmico
Abram Eksterman
Diretor do Centro de Medicina Psicossomática e 
de Psicologia Médica do Hospital Geral da Santa 
Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro

A subjetividade na prática médica

I

Conta-se que Leonardo da Vinci te-
ria respondido a alguém que o in-
terpelava por seu apego à pesquisa 

da Natureza e sua infinita curiosidade por 
seu funcionamento, em contraste com   sua 
distância às coisas da alma,  com uma frase 
que marcou época: “Ora, deixe às coisas da 
alma aos monges”. Leonardo é considerado 
o primeiro grande cientista do corpo da Era 
Moderna além de ser um dos maiores mes-
tres da arte de todas as épocas, assim como 
Sigmund Freud poderia ser considerado o 
primeiro grande cientista da alma da Era 
Contemporânea. Nos dias atuais, a despeito 
da genialidade de ambos, caberiam algumas  
correções  aos parâmetros que utilizaram  
em suas obras monumentais. Não poderia 
ser diferente. No caso de Leonardo,  o pri-
meiro grande discurso do método científico 

ainda estava para ser exposto por Descartes. 
Leonardo  intoxicou-se com a forma. Freud,  
ainda não havia se familiarizado com o fato 
de que seus mentores científicos estavam se 
tornando obsoletos diante das novas propo-
sições da física moderna e ainda namorava a 
dinâmica dos elementos dos objetos da rea-
lidade física, sobretudo na Psicologia.  Ain-
da não havia como pensar de maneira estru-
tural, estabelecer sínteses e conceber teorias 
complexas. Ao contrário, pensar cientifica-
mente na época de Freud ainda consistia 
reduzir o complexo aos elementos simples, 
pois a partir desses elementos pretendia-se 
entender o todo. Mesmo assim, estiveram 
muito além de seus respectivos tempos. 

Na prática médica ainda persiste hoje 
o reducionismo aos elementos que compõe 
um quadro clínico, mesmo já se admitindo 
que não há doença dissociada da pessoa e 
de  seu contexto; assim como não há doente 
sem seu médico, ambos comprometidos em 
uma relação subjetiva.. Estudar essa comple-
xidade parece ser a prioridade maior da arte 
médica em qualquer setor atual. Sem o que 
despojaríamos o doente de qualquer traço 
de sua humanidade e a Medicina de seu pró-
prio objeto de estudo e intervenção que é o 
ser humano.

Max Weber, no início do século pas-
sado, deixou-nos um dito bastante atual: 
“A marca de nossos tempos é caracterizada 

A marca de 
nossos tempos é 
caracterizada pela 
racionalização e pela 
intelectualização e 
acima de tudo, pelo 
desencanto do mundo.
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pela racionalização e pela intelectualização 
e acima de tudo, pelo desencanto do mun-
do. Precisamente os derradeiros e mais su-
blimes valores retraíram-se da vida pública, 
ou  para dentro  da vida mística, ou  para 
dentro  dos limites fraternos das relações hu-
manas pessoais. Não é por acaso  que nossas 
maiores expressões artísticas sejam íntimas e 
não monumentais”.  Poderíamos acrescen-
tar agora que não é por acaso que, nos dias 
atuais, é imperativo que nos voltemos para 
o mistério da intimidade, o mundo da sub-
jetividade. Ao que tudo indica só ela pode-
rá  nos revelar a singularidade de cada pa-
ciente e restituir-lhe, no campo terapêutico, 
a especificidade de cuidados  corrompida 
por protocolos e estatísticas generalizantes. 

Weber antecipou o colapso do sistema 
de segurança construído pela criatividade 
para proteger o ser humano  dos azares da 
vida face à vulnerabilidade do corpo diante 
dos perigos do mundo circundante, das pri-
vações e sofrimentos e, sobretudo, diante do 
terror propiciado pela consciência da morte. 
Tem sido assim, ao longo dos séculos, levan-
do-o a desenvolver defesas e erigir espaços de 
segurança para garantir sua sobrevivência e 
sua realização como ser existente. E assim se 
levantaram as muralhas de Mohenjo Daro e 
Harapa no vale do Shindu, ou em Ur na Me-
sopotamia, ou ao longo do Nilo, protegidos 
pelo Senhor máximo ungido por um deus, 
mesmo  vivendo submetidos a promessas e 
esperanças, dentro de uma cidade sagrada 
que lhes garantiria pelo menos a felicidade 
depois da morte. Pudemos historicamente 
acompanhar o fim das muralhas protetoras 
com o esmagamento da linha Maginot na 
primeira grande estupidez perpetrada no sé-
culo XX com a primeira guerra mundial que 
destruiu o mito da cidade sagrada e desfez o 
sentido gregário que parecia garantir segu-
rança.  Freud, sem anunciar e sem o saber, 
criando um instrumento  psicológico para 

substituir a cidade sagrada em “Das Ich und 
das Es” ( O Ego e o ID) apontou para o indi-
víduo a fonte de sua sobrevivência e retirou 
da subserviência à autoridade o foco de sua 
segurança. Morrer pela pátria tornou-se pro-
gressivamente uma ilusão nefasta na medida 
em que morriam nas trincheiras de maneira 
estúpida e para coisa alguma. Como sempre 
os herdeiros do autoritarismo reagiram e ti-
veram seu momento culminante de loucu-
ra messiânica e quase conseguiram destruir 
seus países, senão quase o planeta em que 
viviam. Pelo final do século XX alguns focos 
do autoritarismo ainda sobreviviam (como 
ainda sobrevivem), gerando ameaças sérias,  
graças à manutenção de povos ainda incapa-
zes de pensar e obrigando-nos a concordar 
com o humanista Lev Tolstoi que , critican-
do a educação da época em que viveu, dizia: 
“fazemos, hoje, mais pastores para rebanhos 
que rebanhos para pastores”.  Mas esse tipo 
de pastor - não é difícil prever diante das li-
ções da História - já está à beira do abismo. 
Assim creio e espero que minha crença não 
esteja  intoxicada por ilusões. 

E assim vejo o médico e a própria Me-
dicina assediados por um mundo em crise 
que em grego significa “transformação”. Não 
sabemos se poderemos resistir, mas sabe-
mos que teremos de mudar, evoluir, expan-
dir nossa humanidade, inerente à nossa na-
tureza, e dar esse passo decisivo para nossa 
emancipação  e liberdade autênticas, e dis-
postos a realizar a máxima ética de Hillel o 
velho, cem anos antes de Cristo: “Não fazei 
ao próximo o que não queres que façam a 
ti”.  Para isso já percebemos uma extraordi-
nária transformação na natureza de nossas 
ambições: desejamos mais possuir um “Eu” 
que ficar submetidos a algum tipo de poder, 
salvo se ainda estivermos sufocados pela ig-
norância.  Todos os tipos de poder estão em 
crise colocando os parâmetros hierárquicos 
tradicionais igualmente em crise. Assim a 
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mulher vem alcançando o espaço social que 
lhe era próprio; assim a criança não é mais 
confinada pela concepção dos pais a ser ape-
nas um projeto de adulto e a infância abriu-
-se para  direitos inéditos; o simples traba-
lhador empurra sua relação de submissão ao 
empregador para um concerto  cooperativo; 
assim como o subordinado militar e mes-
mo o eclesiástico pensam mais em vínculos 
cooperativos com seus superiores.   Popula-
riza-se a disseminação democrática do co-
nhecimento que, de longe, não é mais um 
privilégio de uma casta dominante, como o 
era no tempo dos escribas e das bibliotecas 
dos mosteiros.  E a cultura humana passou 
a ser accessível a qualquer habitante do pla-
neta, assim como a língua e as fronteiras não 
limitam mais, como limitavam, a convivên-
cia e o respeito. E estamos entrando, como 
anteviu Marshall McLuhan, a era da “aldeia 
global”, rompendo o conflito tradicional de 
integração versus isolamento, da mesma for-
ma como esmaece outro conflito mais psi-
cológico de subjetividade versus objetivida-
de. Sentir era proscrito; refletir, produto da 
educação, era prescrito.  E hoje busca-se a 
integração do sentir com o refletir.

II
 Ensinava-nos Hipócrates , o Pai da 

Medicina, há mais de dois mil e quinhen-
tos anos no primeiro livro de Epidemias a 
“aprender da natureza comum de todos os 
casos e a natureza singular de cada caso, de 
cada doença, do paciente e do regime  prescri-
to bem como daquele que o prescreve”.  Nada 
mudou nessa recomendação, menos o dever 
de  atualizá-la. Assim como na etimologia 
da palavra “médico”.  “Médico” vem do latim 
“medicus”, daí “mederi”, que significa, “dar 
atenção médica”, “curar”, com base no  pro-
to-indoeuropeu “med”, “medir”, “limitar”, 
“considerar”, que produziu no grego “me-
domai”, que significa “ter a mente em”, e no 

avesta “vi-mad”, ou seja “médico”, equivalen-
te ao latim “meditari”, ou seja “refletir”, “jul-
gar” e que finalmente produziu “meditar” ou 
“meditação”. Médico, posso concluir, é o que 
consegue “pensar” o sofrimento do paciente. 
É o único personagem, na cena terapêutica, 
que pode efetivamente fazer o diagnóstico 
do doente. 

Como psicanalista posso me atrever a 
interpretar o mito grego do nascimento da 
Medicina, cujos personagens principais são 
o deus Apolo; sua amante, a princesa Corô-
nis; a deusa Ártemis, irmã de Apolo; o cen-
tauro Quíron e, finalmente, o filho desditado 
do amor entre Apolo e Corônis, Asclepius, 
que se tornou o deus da Medicina. Conta o 
mito  que Apolo, apaixonado pela princesa 
Corônis,  consumaram sexo e dele resultou 
Corônis ficar grávida. Para se assegurar que 
Corônis permanecesse fiel a ele, manteve 
um corvo vigiando-a que acabou surpreen-
dendo Corônis com Ischis, filho do rei dos 
Lápites, Denunciou o feito a Apolo que to-
mado de ciúmes queixou-se à irmã gêmea 
Ártemis que, como deusa da caça, influen-
ciada pelas dores do irmão, acertou com 
uma flecha o coração da infeliz princesa. Já 
na pira e começando o corpo de Coronis a 
arder, apiedado do destino do filho, Apolo 
retirou o bebê ainda vivo do corpo da mãe 
morta e o entregou para criar ao centauro 
Quíron que o cuidou com extraordinário 
desvelo e o transformou em um médico in-
falível. Asclépius nasceu em Epidauro, onde, 
até hoje, mantém-se as ruínas de seu templo. 
Tão extraordinária era sua arte de curar,  que 
jamais falhou  em livrar seus consulentes de 
doenças e sofrimentos. Era sabido ser capaz, 
inclusive, de ressuscitar mortos, o que valeu 
uma reclamação de Hades, senhor dos ínfe-
ros,  ao irmão Zeus, senhor do Olimpo, que 
não lhe deu ouvidos. Mas, puniu Asclépius e 
o fulminou com um raio quando lhe chegou 
a notícia que ele havia recebido uma bolsa 
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com ouro, prêmio por ter ressuscitado um 
rei morto. Lembrando com isso que não de-
vemos confundir o bastão de Asclépius com 
o caduceu de Hermes, deus do comércio.  
Todos os médicos, seguidores de Asclépius, 
passaram a ser considerados “asclepíades”.  
Assim se considerava Hipócrates. 

Trazendo o mito para a linguagem oníri-
ca, podemos utilizar os recursos de interpre-
tação de sonhos como ensinado por Freud 
e largamente utilizado para conseguirmos 
compreender a experiência afetiva íntima 
expressa no indivíduo pelos sonhos e na cul-
tura através dos mitos. Os personagens cen-
trais passam a ser nessa linguagem atributos 
que identificam  poderes e funções  do foco 
da narrativa mítica, qual seja, a identidade e 
atuações do médico.  O médico é considera-
do filho do deus solar, Apolo, simbolizando 
a beleza, retidão, sabedoria, profecia e ver-
dade.  Lembremos que Apolo era também 
considerado o deus da cura e administra-
va à distância sem se envolver diretamen-
te com assuntos humanos. Era famoso seu 
templo em Delfos, sempre frequentado por 
consulentes querendo conhecer o próprio 
destino. Ser filho de um deus e órfão pre-
coce de mãe pode ser predestinação a exer-
cer missões especiais. Disso se encarregou 
Quíron, o centauro, meio animal (cavalo) e 

meio gente, que alcançou o mais alto grau 
de humanização entre os de sua espécie, e 
foi um sábio entre os centauros, mentor de 
um número considerável de grandes heróis 
gregos. Assim conseguimos entender que a 
arte médica confunde-se com a arte divina 
e sua natureza é essencialmente, na origem, 
metafísica. Assim como a doença e o sofri-
mento eram igualmente uma punição espi-
ritual. Portanto, o médico deveria ser uma 
espécie de demiurgo, um intermediário en-
tre deuses e humanos, capaz de apaziguar a 
fúria das punições dos deuses e aplicar seus 
remédios místicos.  Foi Hipócrates quem 
trouxe à arte médica uma “Fisiologia”, uma 
ciência do corpo desvinculada de decisões 
divinas ou metafísicas.  Mas, só com Freud, 
conseguimos entender que os arcaísmos 
paradigmáticos e  divinos da Medicina re-
feriam-se a impulsos e afetos inconscientes 
com repercussões decisivas sobre a orga-
nização física. Dentro desse contexto mís-
tico o médico era sobretudo um sacerdote 
exercendo um ofício esotérico como um Dr.
Fausto enclausurado em sua ciência e preci-
sando vender a alma ao diabo para saber que 
também é gente. Lembremos o mito de As-
clépius onde, movido pela ganância deixa de 
cumprir seu destino místico e aceita o ouro 
do rei Hipólito por ter sido por ele ressusci-
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tado..  Para lembrar ao médico suas funções 
e seu destino, Hipócrates criou o famoso ju-
ramento, válido até hoje, embora atualizado. 
Contudo, evoluir para a Fisiologia não é o 
mesmo que renunciar à importância da vida 
emocional na economia da vida ou mesmo 
suprimir a existência e o poder dos afetos e 
sua importância na formação de doenças e 
sofrimentos. Ao contrário, como vemos nos 
achados psicossomáticos, são essenciais para 
abrirmos uma concepção mais completa da 
patologia e mais integrada da terapêutica. 

São referidos sete filhos atribuídos à 
união de Asclepius e Epione: cinco filhas 
(Hygeia, Panacea, Iaso, Aceso e Aglae) e dois 
filhos (Podalirius e Machaon)  Os dois filhos 
são bem conhecidos da descrição de Home-
ro, pois participaram da guerra de Troia e o 
próprio Machaon foi ferido e morto no úl-
timo ano do confronto. As filhas, sobretudo 
Hygeia e Panacea tiveram cultos  próprios.  
Sobretudo Hygeia era a protetora do esta-
do de saúde.  Panacea estava comprometida 
com os remédios e tornou-se sinônimo de 
remédio universal. Iaso era a deusa da re-
cuperação e Aceso a deusa do processo de 
cura.  Aglae tornou-se a deusa da beleza e 
magnificência. Cada qual, portanto, respon-
sável por um dos aspectos de uma terapêuti-
ca perfeita. Portanto, todo percurso do pro-
cesso terapêutico era acompanhado pelos 
respectivos guardiões divinos dos quais os 
médicos eram seus respectivos intérpretes e 
agentes.

Ao mito de Asclepius não poderiam fal-
tar algumas interpretações sobre o bastão 
adornado por uma serpente, como o deus 
da Medicina é representado e, até hoje, é o 
símbolo da instituição médica. Há muitas e 
muitas confusões. O bastão, cajado, cadu-
ceu, modernamente o cetro, ou o bastão de 
comando militar é obviamente símbolo do 
poder. A serpente bíblica da Gênese, não 
está apenas no Pentateuco mas faz parte da 

crença universal que associa a serpente ao 
Conhecimento e paralelamente à dicotomia 
Bem e Mal. A rigor, a essência  dessa dis-
tinção entre o Bem e o Mal é a raiz de toda 
Ética e, portanto, da possibilidade de convi-
vência social até à culminância da emergên-
cia de Civilização. Não é pouco para quem 
adquire  essa sabedoria. Penso que o bastão 
de Asclépius significa que ele, como deus da 
Medicina, domina o Bem e o Mal, ou dito de 
forma biológica, domina  a Vida e a Morte, 
ou tem poder sobre ambas. É o que ainda 
hoje, o paciente comum, e mesmo o pacien-
te instruído nos últimos escalões da cultura, 
ainda espera, de maneira ostensiva ou ocul-
ta, que o médico contenha esses poderes e 
saiba utilizá-los. Ai daqueles que esquece-
rem sua origem divina e a consequente prá-
tica de poderes sobrenaturais!

III
O balanço entre saúde e doença se-

ria produzido, segundo os ensinamentos 
de Hipócrates seguido por Galeno (ca.
129-ca.199/217) pelos quatro humores: 
sangue, linfa, bile amarela e bile negra), 
responsáveis pelos quatro humores, teoria 
que varou os séculos entre o quarto A.C ao  

Subjetividade é um 
sistema funcional 
constituído de estruturas 
apreendidas na 
experiência de conviver 
e na aprendizagem de 
elementos culturais, 
destinado às adaptações 
ao ambiente humano. 
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décimo sétimo da E.C.,  respectivamente 
produzindo o humor sanguíneo, fleumáti-
co, colérico e melancólico. Foi certamente 
o padrão diagnóstico mais longo da histó-
ria da Medicina. Até hoje tais ideias circu-
lam camufladas nas mais variadas teorias 
psicossomáticas e que abrem as portas de 
uma moderna concepção do sofrimento 
humano baseada na teoria de sistemas e 
que nos obriga a incluir a experiência sub-
jetiva para entendermos o sofrimento e 
utilizarmos instrumentos terapêuticos ade-
quados aos conhecimentos atuais que in-
cluem o doente submerso em sua biografia 
e seu contexto social, o médico com suas 
concepções e seu momento vivencial, além 
de seu contorno ambiental. Mas, teríamos 
que renunciar ao modelo causal derivado 
do reducionismo físico-químico tão caro 
a Emil du Bois-Reymond, Ernst Brücke e 
Hermann von Helmoltz.

Temos um conceito para substituir a 
teoria dos humores que herdamos dos pais 
da Medicina, Hipócrates e Galeno. Esse 
conceito está estribado nos estudos que se 
iniciaram  quando resolvemos, através da 
disciplina batizada de Psicologia, assumir 
que o estudo da alma também é do pesqui-
sador da Ciência, contrariando a opinião de 
Leonardo da Vinci e nos aproximando mais 
das sugestões tímidas deixadas pelos gênios 
clássicos da Grécia, e de incursões mais ou-
sadas, como as de Paracelso, ou nitidamente 
românticas como as de Goethe em seu mo-
numental “Dr.Fausto”, um médico,  que, no 
final da vida, resolve vender a alma ao diabo 
para ter sua experiência de amor.  Amor que 
Goethe, no final da Primeira Parte,  faz ar-
der, não entre o magicamente rejuvenescido 
Fausto com Margarida, mas com esta na fo-
gueira da Inquisição. 

Efetivamente os livros de Freud, depois 
de duramente atacados durante pelo menos 
meio século (continuam sendo) foram quei-

mados em praça pública em 1938 em Muni-
ch, numa histórica  manifestação nazista que 
rendeu um irônico comentário de Freud: 
“Estamos evoluindo: na Idade Média teriam 
queimado a mim”.  Por que tanto furor con-
tra a intimidade do conhecimento da alma?  
Por que nós médicos ainda confundimos e 
até anunciamos aos nossos pacientes que 
“eles não tem nada”, ou o distúrbio é “apenas 
emocional”, ou  é “psicossomático necessi-
tando apoio psicológico”? Por que, mesmo 
as agências de saúde, oficiais ou particulares, 
apoiam menos as terapêuticas psicológicas 
que as somáticas? E destinam a elas menos 
verbas e menos prestígio como se o “ima-
ginário” não tivesse senão importância abs-
trata, não perceptível e sem consequências 
maiores, quando sabemos o entrelace funes-
to dos distúrbios emocionais na composição 
do corpo e na sua degradação, assim como 
as consequências trágicas no contexto fa-
miliar, social, no trabalho,e, na verdade, em 
todas as instâncias da vida pessoal e pública. 
Tragédias sociais, econômicas, familiares e 
pessoais ocorrem por conta desses repudia-
dos “distúrbios emocionais”, que esconde-
mos debaixo dos tapetes de nosso aparente e 
mentiroso bom comportamento social. Esse 
mundo emocional chamamos neste texto de 
“Subjetividade”.

Subjetividade é um sistema funcional 
constituído de estruturas apreendidas na 
experiência de conviver e na aprendizagem 
de elementos culturais, destinado às adap-
tações ao ambiente humano. Identifica a 
natureza humana. Esse é o processo pelo 
qual o ser biológico se torna humano. O que 
constitui o que chamamos de Humanização. 
São sinônimos de humanização  “Humano”, 
“Não Objetivo”, “Afetivo”, “Emocional”.   To-
das se referem a um espaço transcendente, 
aquele onde são processados os vínculos que 
unem pessoas, bem como as instituições e os 
vários componentes do espaço social. Todo 
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ato humanizante interfere na qualidade das 
relações humanas e, em consequência, na 
estrutura social.  Seu estudo tem utilizado 
os mesmo paradigmas que os da física quân-
tica, que estuda as relações entre partículas. 
Ensinava Danilo Perestrello que a importân-
cia da subjetividade para o estudo da práti-
ca médica seria: 1) configurar o sentido do 
fator emocional das doenças; 2) acentuar a 
importância do estudo das relações huma-
nas; 3) abrir uma perspectiva terapêutica 
para o estresse social; 4) utilizar a relação 
médico-paciente como recurso terapêutico; 
5) incluir a patogenia das síndromes funcio-
nais no catálogo dos sofrimentos humanos 
accessíveis à terapêutica. Perestrello, em seu 
livro “A Medicina da Pessoa” critica os pos-
tulados básicos ainda vigentes que domi-
nam  a concepção médica do ser humano. 
Com base nesses ensinamentos pude sinte-
tizar essa nova perspectiva ressaltando os 
seguintes elementos: a mecânica do corpo, 
o princípio da causalidade na formação de 
um estado mórbido, o princípio terapêutico 
de eliminar a causa para cessar a doença e o 
concepção de saúde com o consequente res-
tabelecimento do funcionamento normal do 
corpo para enfatizar que: a) o corpo huma-
no não é apenas formado por partes articu-
ladas; b) a doença, localizada em uma parte 
do corpo,  não é necessariamente resultante 
de uma causa;  c) o tratamento consiste em 
uma série de intervenções complexas muito 
além de ser apenas um combate a causas; d) 
a cura não ocorre quando só é restabeleci-
do o estado anterior à eclosão da doença. Se 
assim fosse voltaríamos ao estado em que o 
paciente estava propenso a produzir, junto 
com seu contexto, a doença. Afirma recente-
mente Fritjof Capra em inspirado texto que 
“entender a saúde como um estado de balanço 
dinâmico implica que a doença é consequên-
cia de um desequilíbrio  e desarmonia, que 
pode surgir em vários níveis do organismo e 

pode gerar sintomas de natureza física, psico-
lógica ou social”. Acrescentaria: ou um com-
plexo desses três níveis, como tem sido nos-
sa experiência.  A inclusão da subjetividade 
na estrutura do pensamento médico leva 
necessariamente à humanização da prática e 
se associa aos notáveis trabalhos de Antro-
pologia Médica, como os expôs seus mais 
destacados expoentes: os professores ale-
mães Victor von Weizsäcker e Viktor Emil 
von Gebsattel,  e o sábio espanhol Pedro La-
ín-Entralgo. 

Costuma=se atribuir a William Osler, 
notável educador canadense, introdutor da 
residência médica e que se projetou como 
professor de Medicina primeiro na Universi-
dade McGill e depois na Universidade John 
Hopkins, a celebrada frase: “não há doenças; 
há doentes” e que eu aprendi como tendo 
sido anteriormente veiculada pelo médico 
francês e pai da fisiologia moderna, Claude 
Bernard. Ouvi a mesma frase, “ad nause-
am”, de meu mestre Danilo Perestrello (frase 
emblemática e inspiradora  de seu livro “A 
Medicina da Pessoa”). E para tanto é indis-
pensável saber o que é uma pessoa e como 
ela fica doente. E, sobretudo, como relacio-
nar-se com ela e conseguir estabelecer com 
ela,  acima de tudo, um diálogo terapêutico.

IV
O doente é uma pessoa. Pessoa é um 

sistema bio-psico-social (aproveitando a 
feliz expressão de George Engel), organiza-
do como ser histórico e interdependente do 
mundo que o cerca. Interagir com pessoas 
não é uma dádiva espontânea da Natureza. É 
indispensável a aprendizagem, como se fora 
um “software” a ser instalado imediatamen-
te após o nascimento e atualizado constante-
mente ao longo da vida. A rigor, humanizar 
a Medicina significa incluir o conceito de 
pessoa na interação clínica tornando a práti-
ca uma proposta antropológica, diferencian-
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do-a de qualquer outra intervenção biológi-
ca.  A interação clínica se efetiva no espaço 
do diálogo terapêutico e, em consequência, 
torna-se tarefa urgente preparar o profissio-
nal para interagir com pessoas, sem o que 
esse profissional estará restrito a realizar 
apenas intervenções biológicas  e  precaria-
mente preparado para intervenções antro-
pológicas.  Ensina-nos Pedro Laín-Entralgo: 
“...nosso corpo é o  lugar morfológico-fun-
cional das várias estruturas psicoorgânicas 
em que e com que se realiza e se manifes-
ta nossa realidade e enquanto encarnada e 
corporalmente suscitada, a intimidade é o 
modo em que e com que a atividade dessas 
estruturas se revela a cada homem, própria 
e como pessoa. Descritivamente considera-
dos, o corpo e a intimidade se acham entre 
si em complementaridade polar; são, em 
efeito, os dois polos que operativamente se 
expressa a realidade unitária psicoorgânica 
da pessoa.”(pg.155).

O grande desafio que o médico atual-
mente enfrenta bem como suas instituições 
de classe, é se realmente diante dos novos 
métodos de medicina social e conveniada, 

conjugados com instrumentos diagnósticos 
por imagem e laboratoriais de pesquisas, 
precisamos de toda essa dimensão humana, 
desse todo “pessoa”, que consagra esse ideal 
de medicina humanizada e se ela atende às 
necessidades práticas que impõe o atendi-
mento democrático e universal, conforme as 
exigências políticas da atualidade social.  Se 
realmente precisamos de toda essa presença 
ética do humano para realizarmos efetiva-
mente uma melhor medicina incluindo nela 
a dimensão subjetiva. Lembremos sempre 
que subjetivo significa intimidade, intimi-
dade construída do tecido afetivo  que cria 
e recria constantemente a rede de relações 
humanas ao longo de nossa história pessoal, 
configurando uma biografia singular e nos 
consagra como existência. 

Esse grande desafio do médico atu-
al pode ser sintetizado em quatro questões 
cujas respostas poderão nos dar os elemen-
tos necessários para nossa reflexão: a) A 
condição humana é problema de saúde?; 
b) O conflito social é problema de saúde?; 
A realização humana é problema de saúde?; 
d) Qualidade de vida é problema de saúde? 
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Se não dermos importância a essas questões, 
baseadas em uma Medicina que tradicional-
mente se inicia no laboratório de dissecção 
anatômica e que se torna a base e o símbolo 
do pensar médico, consciente ou inconscien-
te e acaba moldando sua conduta, podemos 
dispensar nossa preocupação com a subje-
tividade.   A Anatomia se consagrou como 
eixo do pensamento médico como destaca 
a magnífica pintura de Rembrandt van Rijn 
“Uma lição de anatomia”,  onde o  doutor Ni-
colaes Tulp disserta aos atentos discípulos a 
forma de nosso corpo. A aprendizagem de 
Anatomia assim imortalizada pelo quadro 
realmente nos faz pensar se precisamos nos 
preocupar com divagações abstratas sobre 
subjetividade.

Anos atrás a Embaixada dos Paises Bai-
xos facilitou-me expor para os alunos ini-
ciantes do Curso de Medicina um filme que 
exibia uma versão coreográfica realizada 
pelo Royal Ballet of Netherland tomando 
como motivo o famoso quadro de Rembran-
dt. Acompanhado por magnífica música 
eletrônica moderna o corpo de baile exibia 
a cena silenciosa e imóvel da pintura como 
se fôssemos os contempladores do quadro, 
pintado em 1632, e estivéssemos no museu 

Mauritzhuis em Haia, onde se acha exposto. 
Os acordes eletrônicos em ritmo suave se in-
sinuam no ambiente e o cadáver no mármo-
re começa a ter pequenos abalos, enquanto a 
equipe do Dr. Tulp deixa o cenário. A música 
torna-se mais viva e o cadáver redivivo ro-
dopia pelo  palco buscando algo, em volteios 
desesperados. E personagens aparecem e 
desaparecem como fantasmas que o cadáver 
tenta segurar, abraçar, conter, mas tudo em 
vão,  tudo se desfaz. São como que sombras, 
lembranças. Ele já não pertence a esse mun-
do e ele como que busca os entes que amou. 
O cadáver já não é um desconhecido: é uma 
pessoa com uma história. E nesse momento 
é amparado pela equipe do Dr. Tulp e leva-
do em triunfo ao mármore, onde é colocado 
na  posição original. A emoção que produz 
a cena é impressionante. Percebemos que 
aquele cadáver era alguém e adquirindo his-
tória comove-nos e cria com os espectadores 
um vínculo.  

E com isso pretendia ensinar aos alunos 
que seus futuros doentes não são coisas, nem 
animais de experimentação. São pessoas. E 
precisam do vínculo com seu médico. Por 
quê? Porque não tratamos cadáveres, não 
temos o poder de ressuscitar mortos como 
o tinha Asclépius.  Médicos cuidam de vi-
vos que sofrem, para resgatar-lhes a vida que 
lhes falta. Para isso precisamos da “pessoa” 
e da pessoa em nós, médicos, para estabele-
cer um pacto de vida com aquele doente que 
busca nossa ajuda. 

V
Quando fui convidado, nos anos 70. a 

criar um novo programa de Psicologia Médi-
ca na Faculdade de Medina da UFRJ  privile-
giando o estudo da relação médico-paciente, 
imaginei, em primeiro lugar uma “Transdis-
ciplina”,  um setor de estudos associados aos 
vários campos cognitivos comprometidos 
na preparação do aluno para se tornar um 

Médicos cuidam de 
vivos que sofrem, para 
resgatar-lhes a vida 
que lhes falta. Para 
isso precisamos da 
“pessoa” e da pessoa 
em nós, médicos, para 
estabelecer um pacto de 
vida com aquele doente 
que busca nossa ajuda. 
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médico, um médico que entendesse de gen-
te e que nunca deixasse que qualquer estudo 
referente ao corpo não o remetesse à expe-
riência de uma vida humana, em qualquer 
época de seu desenvolvimento, desde o nas-
cimento até a morte. Transdisciplina seria 
um estudo permanentemente integrado às 
demais disciplinas da grade geral. Ou asso-
ciando um docente de Psicologia Médica ou 
preparando o docente do programa já esta-
belecido.  Imaginei a possibilidade de sugerir 
ao docente de anatomia que incluísse uma 
reflexão sobre a morte. Achei minhas ideias 
um tanto macabras para ensinar a quem 
acaba de ingressar numa Universidade. E 
me ocorreu que o aluno poderia se iniciar 
com o estudo da vida, justo no momento em 
que ela vem ao mundo.  Em uma sala de par-
to. Achei minha ideia excelente (estava no 
início da carreira), sobretudo porque o es-
tudante poderia acompanhar, durante seus 
seis anos do curso regular, o desenvolvimen-
to de uma criança, estudando Psicologia do 
Desenvolvimento, Dinâmica Familiar, Dinâ-
mica de Grupo, Saúde e Doença e as crises 
familiares, Medicina Familiar e outros temas 
que surgissem durante o controle tutorial do 
estudo. Soubera de uma experiência dessas 
no Canadá e achei, dentro de meus sonhos 
de neófito nas lides universitárias, que era 
uma boa ideia. Recebi muitos sorrisos, mas 
nenhum apoio. Contudo, meu programa de 
Psicologia Médica foi adotado nas várias clí-
nicas responsáveis pela iniciação em práti-
ca médica, com um docente específico para 
ministrar Psicologia do Desenvolvimento 
e Relação Médico-Paciente. A relação hu-
mana continuou como sempre: médico e 
paciente separados e enclausurados dentro 
de suas defesas emocionais. Aliás, com ra-
ras exceções de alguns médicos, ou médicas, 
educados e atenciosos, capazes de simpatia 
e humanismo espontâneo, o atropelo assis-
tencial aumentou bastante provocado pela 

gestão mercantilista, ou política, definindo 
estatísticas ao invés de qualidade.  Descobri-
mos com isso que a desejada aprendizagem 
da relação médico-paciente faz parte de um 
complexo educacional e que não basta boa 
educação e posturas filosóficas para efetivá-
-la. Mais uma vez os conhecimentos psica-
nalíticos permitiram um novo paradigma 
capaz de criar conhecimentos heurísticos 
que abriram novas e fecundas perspecti-
vas graças aos estudos e práticas realizadas 
por três notáveis médicos e seus seguido-
res: Michael Balint em Londres a partir de 
1949, Danilo Perestrello no Brasil a partir 
de 1958, e Isaac León Luchina em Buenos 
Aires a partir do início dos anos 70.  Talvez 
a grande descoberta médica do século XX, 
e ainda não concluída, tenha sido o próprio 
Homem, esse notável desconhecido. 

O que realmente consagra a Antropolo-
gia Médica dando vida ao Doente (objeto), 
transfigurando-o em Sujeito, portador de 
Consciência, o que o torna um Ser Histórico 
e, finalmente, uma Pessoa. O ato terapêuti-
co passa a exigir uma ação Inter ou Trans-
disciplinar , o que define,  justamente, uma 
Assistência Humana. Assistência humana é 
aquela a serviço da Consciência; Consciên-
cia é a característica essencial do humano; 
Consciência é saber-se existente na relação 
com um outro. Transcende o ato psicológi-
co de apeas identificar objetos e pessoas do 
espaço ecológico no qual se vive.  E, embo-
ra sabido desde os tempos hipocráticos, é 
bom, mais uma vez enfatizar que humanizar 
a prática médica impõe conhecer o doen-
te, e conhecer o doente obriga o profissio-
nal assistente a estabelecer vínculo com sua 
biografia e com as expressões afetivas que o 
caracterizam e que constroem com o médi-
co a relação terapêutica. Sobretudo, onde o 
“psicológico” e o “social” sejam compreen-
didos como formando complexos sistemas 
patogênicos, psicossomáticos, ou “biopsi-
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cossociais” na feliz conceituação de George 
Engel, cujo produto final deveria  ser, este 
sim,  o  objeto constante da ação terapêuti-
ca, efetivamente o verdadeiro e singular “pa-
thos” do doente.

VI
O desafio de desenvolver um novo ins-

trumento anamnéstico tive de enfrentar em 
1974, quando o professor Clementino Fra-
ga Filho encomendou-me criar uma anam-
nese que pudesse registrar no prontuário 
problemas psicossociais que atendessem às 
questões relevantes de uma nova anamnese 
que estava sendo implantada em seu Servi-
ço de Clínica Médica do Hospital Geral da 
Santa Casa do Rio de Janeiro e que deve-
ria ser aplicada na rotina do novo Hospital 
Universitário que estava sendo concluído na 
Ilha do Fundão. Tratava-se do Prontuário 
Orientado por Problemas (POP). Submeti, 
então, um capítulo para esse prontuário que 
designei “História da Pessoa”, destinado a 
diagnosticar “quem” era a doente, além de, 
através dos demais capítulos, diagnosticar-
-se “o que” era a doença.  Discuti o docu-
mento na época, demoradamente, com o 
professor Danilo Perestrello, com quem for-
mava a equipe do Departamento de Medici-
na Psicossomática do Serviço do professor 
Fraga. Danilo Perestrello concluía, então, 
seu importante livro “A Medicina da Pessoa”. 
O documento foi aprovado e foi integrado  
ao novo prontuário. 

Mas, ao contrário do que esperava, ra-
ramente foi utilizado de forma correta. Aca-
bou sendo um repertório de informações 
psicossociais, continuando  o que já se fazia 
sob a designação genérica de “História So-
cial”.  Era óbvio cair-se nesse reducionismo, 
pois não havia adequada formação psico-
lógica do médico, mesmo que ele já tivesse 
cursado a disciplina de “Psicologia Médica”, 
implantada em 1970, cujo currículo criei 

destinado a familiarizar o estudante com os 
múltiplos aspectos da personalidade do do-
ente, explícitos e implícitos, e adquirir co-
nhecimentos básicos para estabelecer uma  
adequada relação terapêutica.  O programa 
dividido em unidades pedagógicas estendia-
-se por um ano letivo e começava com ética. 
A primeira unidade chamava-se “Respeito 
ao Doente”, seguido da primeira aula dedi-
cada ao “Saber ouvir”. Os professores e au-
xiliares mais antigos desdenhavam esse tipo 
de formação psicológica e não eram efetiva-
mente bons exemplos para o exercício des-
se novo aspecto de prática médica que en-
fatizava as sutilezas psicológicas da relação 
médico-paciente.  Ao contrário, a prática 
médica, diante de novas injunções econô-
micas e sociais, bem como de gestões mais 
interessadas em lucros que em terapêutica,  
tornava-se dia a dia mais objetiva e somáti-
ca e os estudantes viam a disciplina de Psi-
cologia Médica como mera filosofia. Assim 
ocorreu também com a disciplina de An-
tropologia Médica que desenvolvi em outra 
Faculdade de Medicina particular.  Não tive 
muito sucesso e creio mesmo que, ao longo 
dos anos, esse tipo de ensino converteu-se  
e diluiu-se nas entrelinhas didáticas do es-
tudo de Medicina Social. Na verdade, inspi-
rei-me em Adolf Meyer, considerado o pai 
da Psiquiatria americana que, no início do 
século XX (1915) em Boston ensinava que: 
“O primeiro passo  a ser dado em um curso 
de Psicologia para estudantes de Medicina é 
restaurar neles a coragem para o senso co-
mum. Não é necessário começar o curso como 
uma discussão sobre o inconsciente e o sub-
consciente, e sobre hipnotismo e psicanálise e 
outros domínios mais ou menos pouco fami-
liares. Ao contrário, eu insisto aos estudantes 
que tracem uma história de vida da pessoa do 
paciente e registrem o que eu chamo de qua-
dro da vida... Isto é o que, nós clínicos, preci-
samos conhecer como psicologia e  integrar o 
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indivíduo como um todo”. Aprendi a admirar 
esse grande mestre que levou o meu próprio 
mestre, Danilo Perestrello, a escrever a tese 
de livre-docência sobre ele e sobre Psicobio-
logia em1948. Adolf Mayer jamais publicou 
livros. Os três volumes que existem os temos 
graças às anotações de seus alunos. 

A “História da Pessoa” se diferencia 
da anamnese corrente porque a caracteri-
zei como um instrumento diagnóstico de 
quem é o doente (anamnese do ser), dife-
rentemente da anamnese como instrumento 
diagnóstico para saber-se qual é a doença 
(anamnese do ter). Compreende três obje-
tivos específicas: a) apreender uma biografia 
espontânea; b) analisar as circunstâncias de 
vida na época da crise que facilitou a eclo-
são da patologia; c) o estudo da forma como 
o paciente estabelece suas relações.   Algu-
mas modificações no diálogo clínico foram 
necessárias como inicialmente estimular o 
paciente a falar dele e evitar perguntas tipo 
inquérito. Estimulando-o a falar da forma 
mais espontânea possível, ele se expressa,ao 
invés de atender ao inquérito convencional.  
Na verdade o paciente raramente “informa”.  
Ele expressa.  Compete ao interlocutor mé-
dico compreender, ou interpretar, o que o 
paciente diz.  Não é, obviamente, um diálo-
go psicanalítico, mas segue alguns princípios 
derivados dessa experiência e que se torna-
ram conhecidos como “associação livre”. Es-

sse tipo de diálogo não é mais longo que o 
convencional. Certamente, estimulando a 
confiança e o vínculo emocional, é mais con-
fiável, além de propiciar um melhor vínculo 
terapêutico e maior colaboração no proces-
so terapêutico. Adotei o nome de “anamnese 
não-dirigida”. Observamos, portanto, que o 
método estabelece e garante melhor o vín-
culo terapêutico; permite discriminar me-
lhor distúrbios circunstanciais funcionais de 
patologia somática; previne intercorrências 
iatropatogênicas inconscientemente indu-
zidas dentro da relação médico-paciente; 
singulariza o caso clínico e reduz o custo da 
ação médica. Em pesquisas realizadas chega 
a trinta por cento do custo.  Com isso acabei 
concluindo que “ Boa Medicina é mais Ba-
rata que Má Medicina”.  Creio que essa deve 
ser uma notícia muito importante para os 
atuais “Tio Patinhas” do negócio chamado 
“Assistência Médica”.

VII
Vivemos em “crise” social. Crise que em 

grego significa “transformação”. Valores éti-
cos tornaram-se valores ingênuos de modo 
que dizer que “a economia tornou-se mais 
importante que o cidadão; que a escola, 
mais importante que o aluno; que o sistema 
de saúde e seus gestores, mais importantes 
que o doente; que a quantidade substitui a 
qualidade; que o tipo substitui a característi-
ca singular e o protocolo substitui a clínica”, 
como tenho repetido por aí, é abrir sorrisos 
sarcásticos a esse pobre ignorante das rea-
lidades da vida. E eventualmente ouvir co-
mentários do tipo “E daí!”.  Fazemos o jura-
mento hipocrático apenas para cumprir um 
ritual. Hipócrates é tão somente uma citação 
erudita e não nossa bússola de vida.  No en-
tanto, apenas lembrando Hemingway ins-
pirado em John Donne: “mas, se ouvirdes o 
dobre dos sinos, lembre-se que eles dobram 
por ti”. A primeira vítima da medicina irres-
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ponsável é o próprio médico; a segunda é a 
instituição médica.

Contudo, conservamos esperanças.  Es-
creve uma aluna a respeito de seu treina-
mento curricular em cirurgia no Serviço de 
Urologia do Hospital Antonio Pedro da Uni-
versidade Fluminense, dirigido pelo profes-
sor José Scheinkman: “ “Ao longo da gradua-
ção tive inúmeras aulas teóricas sobre relação 
médico-paciente, mas nunca tinha observado 
um resultado tão positivo dessa interação. A 
maioria esmagadora dos profissionais de saú-
de não doa tempo ao doente. Fazer uma con-
sulta médica superficial é prática rápida, fácil 
e comum. Nesse tipo de atendimento, somen-
te o problema físico é abordado e o paciente, 
que na maior parte das vezes apresenta uma 
história de vida intrincada e sofrida, acaba 
sendo empurrado de profissional para pro-
fissional. Seus problemas são resolvidos ape-
nas em parte e a cura não é completa. Isso 
se caracteriza como conluio do anonimato, 
no qual existe um acordo tácito que dilui a 
responsabilidade dos médicos, mediante su-
cessivos encaminhamentos do paciente a uma 
série de especialistas, sem  que, afinal seja 
dada qualquer solução para seus problemas 
como um todo. Atualmente, é quase impos-
sível encontrar alguém livre de manifestações 
psicossomáticas... O ambulatório de urologia 

permite essa dinâmica, toca em pontos com-
plexos como ética, responsabilidade em rela-
ção a consequências de procedimentos invasi-
vos e conduta profissional...”

A jovem estudante que se manifesta 
com tanto entusiasmo, e entusiasmo literal 
no sentido etimológico (entheos =tomado 
por Deus, impregnado de Deus) não é uma 
exceção. Há uma autêntica religiosidade na 
prática médica que atrai esses jovens que 
buscam algo mais nessa experiência de exis-
tir e que é patrocinada pela consciência que 
temos de nossa vida, da vida dos outros e 
os lampejos de universalidade que experi-
mentamos diante da genialidade na ciência 
e na arte. A Medicina certamente não é ape-
nas uma profissão como o é a do oleiro, do 
mecânico, do burocrata. Não que esses não 
sintam dentro de si essas fulgurações que 
nos fazem experimentar momentos éticos e 
experiências que nos diluem na universali-
dade da Natureza. Mas a autêntica Medicina 
é em essência a prática da Ética e a prática 
de Charitas no sentido etimológico grego 
de Amor. E podemos estar convencidos que 
aquela Medicina que não traz em si esses in-
gredientes deixa de ser Medicina, autêntica 
Medicina. É o que nos faz lembrar um dito 
de outro grande mestre da arte médica, o 
espanhol Carlos Jiménez Diaz: “Clínica au-
têntica é a que exercita um homem frente a 
outro homem”

Que combinam com alguns pensamen-
tos preciosos que me trouxe o docente e 
pesquisador Eduardo Pereira Marques da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ).  De Howard Baker, educador médi-
co da South Illinois University: “Uma anam-
nese bem feita dá ao médico bem treinado a 
possibilidade de um diagnóstico correto em 
90% dos casos”. De Richard Harris, redator 
chefe há quinze anos do British Medical 
Journal: “Somente 10% dos trabalhos publi-
cados nas melhores revistas científicas tem 

Há uma autêntica 
religiosidade na prática 
médica que atrai esses 
jovens que buscam 
algo mais nessa 
experiência de existir e 
que é patrocinada pela 
consciência que temos 
de nossa vida,
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valor clínico. Nas revistas especializadas esse 
total não chega a 1%”. De Michael Balint,  
médico bioquímico e psicanalista húngaro, 
discípulo de Sandor Ferenczi, primeiro pro-
fessor universitário no mundo em psicaná-
lise, e, por sua vez, discípulo de Sigmundo 
Freud: “O melhor remédio é o médico”.

O mesmo professor Eduardo Pereira 
Marques lembrou-me as seguintes “realida-
des médicas”: a) Por volta de 60% dos pa-
cientes que vão a uma consulta médica não 
apresentam problemas orgânicos; b) Médi-
cos, em geral, não são preparados para de-
tectar essas situações, que se referem na ver-
dade a momentos de vida seja psicológica, 
seja social do que a eventos orgânicos em sua 
essência ou em sua origem; c) a tendência 
dos médicos, para efetuar o diagnóstico e, 
também para resguardo legal, é a solicitação 
de exames complementares e receitar medi-
camentos. d) Não se deve solicitar exames 
complementares sem hipóteses diagnósticas 
formuladas. Exames complementares são 
solicitados para confirmar ou não as hipóte-
ses diagnósticas bem como para quantificar 
os parâmetros nela envolvidos. e) Uma his-
tória clínica bem feita por um médico pre-
parado faz com que se chegue ao diagnósti-
co correto em 90% dos casos. f) Aparelhos 
não detectam tais distúrbios e, além do mais 
não se costuma considerar a capacidade in-
terpretativa de quem está por trás dos mes-
mos e, ainda mais, sem conhecer a história 
do paciente; e a medicação pode mascarar 
o quadro ou mesmo provocar efeitos cola-
terais indesejáveis. g) Os exames não têm a 
capacidade diagnóstica que tem um médico 
preparado na compreensão da psicodinâmi-
ca do encontro clínico.

VIII
Vou aproveitar uma entrada, no meu 

entender fascinante, de Lewis Carrol do li-
vro “Alice no País dos Espelhos”. Diz Alice 

ao gato: “Vamos imaginar que estamos do 
outro lado do espelho”.  Vamos imaginar que 
a dimensão subjetiva do ser humano tenha 
finalmente conquistado às preocupações 
prioritárias da ciência médica. O que pode-
ria acontecer?

Em primeiro lugar um extraordinário 
desenvolvimento tecnológico. Creio que as 
defesas contra a experiência afetiva que exis-
tem na prática, sobretudo clínica, cerceiam a 
criatividade e impedem um desenvolvimen-
to ainda maior da tecnologia, expandindo  o 
uso de procedimentos ainda mais sofistica-
dos.  A grande expansão da arte médica, sem 
dúvida, será no manejo da relação médico-
-paciente que permitirá um efetivo diagnós-
tico do doente; o uso terapêutico da relação 
médico-paciente; a apreensão e desenvolvi-
mento de mecanismos defensivos contra à 
exposição ao estresse social cada vez mais 
patogênico; estímulo ao desenvolvimento  
eugênico; o uso regular de terapêuticas in-
terdisciplinares;  e, finalmente , a educação 
médica dando maior ênfase ao ensino inte-
grado de Antropologia Médica. 

 Creio que os jovens que ingressam ago-
ra na Faculdade devem apoiar meu otimis-
mo. De qualquer forma lembro a eles como 
São Paulo termina a primeira epístola aos 
coríntios, quando adverte, logo de saída, que 
não adianta ter a fé que move montanhas e 
coisas do gênero. E conclui o fundador da 
Igreja Católica: “Mas se não tiverdes amor 
não tendes nada”.
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O Direito, a Tolerância e as Academias

A incipiente democracia brasileira 
passa por um momento delicado, 
no contexto do qual pode-se desta-

car dois aspectos que, a depender do ângulo 
por que os interpelemos, podem ser qualifi-
cados como causadores ou resultantes desta 
delicadeza. Falo da efervescência dos meios 
digitais e das atitudes de extremismo e in-
tolerância que vicejam nos espaços públicos 
e privados, contaminando relações e inter-
ferindo em gestos e decisões na vida pesso-
al, na vida sócio-política e, até mesmo, no 
campo jurídico, mas que se manifestam com 
mais virulência nesses mesmos meios digi-
tais, por excelência nas Redes sociais.

A invenção do transistor em 1948 opor-
tunizou uma evolução tecnológica de tal 
magnitude que revolucionou a eletrônica 
e as comunicações. A microeletrônica está 
presente na informática, nas telecomunica-

ções, nos controles de processos industriais, 
na automação dos serviços bancários e nos 
bens de consumo. No campo das comuni-
cações, as possibilidades tecnológicas de 
captar e difundir imagens oportunizaram 
infinidades de meios para difundir ideias, 
comportamentos e mercadorias; infinidades 
de meios de vender, informar, educar e, até, 
manipular o pensar e o agir de pessoas.

Refletindo sobre os elementos que im-
pulsionaram o século XXI, especialmente 
o que transfigurou o cotidiano das pesso-
as, Nicolau Sevcenko associa a ascensão da 
cultura da imagem e do consumo, a desre-
gulamentação dos mercados e a retração do 
Estado (com a progressiva desmontagem de 
mecanismos de promoção e apoio social) à 
Revolução Microeletrônica e Digital, asso-
ciação que resulta em 

[...] uma situação na qual as imagens 
são mais importantes que os con-
teúdos, em que as pessoas são esti-
muladas a concorrer agressivamente 
umas com as outras, em detrimento 
de disposições de colaboração ou 
sentimentos de solidariedade, e na 
qual as relações ou comunicações 
mediadas pelos recursos tecnológi-
cos predominam sobre os contatos 
diretos e o calor humano.”.1 

Sevcenko prenunciava o efervescente 
fenômeno das Redes sociais, o mais difundi-

Acadêmico
Álvaro Antônio Machado
Membro efetivo da Academia Alagoana  
de Medicina

As possibilidades 
tecnológicas de captar 
e difundir imagens 
oportunizaram infinidades 
de meios para difundir 
ideias, comportamentos e 
mercadorias



24

Revista SODALICIUM  •  Ano I - Nº 1 - 2018  •  FBAM - Federação Brasileira de Academias de Medicina

do produto da Revolução Microeletrônica e 
digital. O Facebook, por exemplo, a maior e 
mais popular Rede social do mundo, tem 1.4 
bilhões de usuários ativos por dia, em média 
(números de dezembro de 2017)2. 

No entanto, assim como aconteceu com 
a televisão, cujo enorme potencial para a in-
formação, o esclarecimento e a ação trans-
formadora foi pouco desenvolvido e, com 
raras exceções, hoje, encontra-se dominada 
pelo entretenimento superficial, pelo sen-
sacionalismo, pelo aliciamento consumista 
e pela manipulação de ideias e valores; as 
Redes sociais, nascidas para aproximar, vêm 
convertendo-se em campo de batalha de 
ideias inconciliáveis, em campo fértil para 
discursos de intolerância, como decreta o 
filósofo e sociólogo Zygmunt Bauman, em 
entrevista ao jornal El País3:

 
[...]. É possível adicionar e deletar 
amigos, e controlar as pessoas com 
quem você se relaciona. Isso faz 
com que os indivíduos se sintam 
um pouco melhor, porque a solidão 
é a grande ameaça nesses tempos 
individualistas. Mas, nas redes, é 
tão fácil adicionar e deletar amigos 
que as habilidades sociais não são 
necessárias. Elas são desenvolvidas 
na rua, ou no trabalho, ao encontrar 
gente com quem se precisa ter uma 
interação razoável. Aí você tem que 
enfrentar as dificuldades, se envol-
ver em um diálogo. O papa Francis-
co, que é um grande homem, ao ser 
eleito, deu sua primeira entrevista 
a Eugenio Scalfari, um jornalista 
italiano que é um ateu autoprocla-
mado. Foi um sinal: o diálogo real 
não é falar com gente que pensa 
igual a você. As redes sociais não 
ensinam a dialogar porque é muito 
fácil evitar a controvérsia… Muita 
gente as usa não para unir, não para 
ampliar seus horizontes, mas, ao 

contrário, para se fechar no que eu 
chamo de zonas de conforto, onde 
o único som que escutam é o eco 
de suas próprias vozes, onde o úni-
co que veem são os reflexos de suas 
próprias caras. As redes são muito 
úteis, oferecem serviços muito pra-
zerosos, mas são uma armadilha.

Bauman, assim, ilumina esse campo de 
batalha escasso de conciliação e tolerância 
lembrando que, fundamentalmente, e por 
paradoxal que pareça, falta diálogo nas Re-
des sociais, falta sair da zona de conforto e 
encarar a diversidade e a controvérsia que se 
encontram bem ali, virando a esquina, nas 
ruas, no trabalho, na escola, na família; nas 
pessoas com quem devemos conviver e que 
não podemos simplesmente “deletar”. Falta 
reconhecer a riqueza da ambiguidade e da 
possibilidade do erro, a maravilha da livre 
expressão que deverá somar-se ao exercício 
do compromisso e da responsabilidade para 
com as próprias opiniões.

 A expansão e o uso das Redes sociais 
também não podem pervadir os espaços pú-
blicos de discussão, o que seria drasticamen-
te danoso à nossa democracia.

E retomando a reflexão inicial deste 
texto, cujo destaque para a efervescência 
dos meios digitais e para as atitudes de ex-
tremismo e intolerância conduziu a discus-
são até aqui, para aplicar ao plano mais am-
plo das relações sociais o que foi dito sobre 
as tais Redes, resulta inevitável examinar 
canais institucionais capazes de capacitar 
as pessoas para reconhecer qualidades e ne-
cessidades nos diferentes espaços de convi-
vência e, talvez principalmente, reconhecer 
o que falta em qualidade ética nas relações 
privadas e públicas. Políticas públicas, ins-
tituições dedicadas à educação formal, e 
instituições dedicadas à produção, difusão 
e guarda de manifestações culturais e sa-
beres populares e técnicos são alguns dos 
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canais geradores de informação, de consci-
ência social e, quiçá, de mudanças. Dentre 
os últimos, instalam-se e desenvolvem-se 
de norte a sul do país Academias de Letras, 
de Artes e de Ciências. 

Mas, nessa quadra, há lugar para as nos-
sas Academias de Medicina? Terão elas um 
papel na busca dos valores que devem orien-
tar a sociabilidade?

A resposta começa por lembrar que 
Academias ou Sociedades literárias, no Bra-
sil, iniciaram sua existência nos primeiros 
anos do século XVIII. A primeira delas, a 
Academia Brasílica dos Esquecidos, em Sal-
vador (1724): “Sua principal missão era ge-
rar a descrição literária do Brasil nas áreas 
das ciências naturais, movimentação militar, 
eclesiástica e política, estimulando também 
a produção poética de seus membros”4. Já 
a primeira academia científica do império 
português, a Academia de Ciências do Rio 
de Janeiro, (1771), investiu em estudos de 
medicina, farmácia, botânica e agricultura, 
incluindo atividades práticas na busca de 
novos medicamentos5.

Como se vê, a produção de conhecimen-
to foi a finalidade precípua das nossas acade-
mias seminais, mas a esse desígnio, por força 
das novas demandas do mundo contem-
porâneo, vieram somar-se outras missões, 
como tem destacado, em vários momentos, 
a própria Federação Brasileira de Academias 
de Medicina (FBAM), citando novas exi-
gências que exigem um contínuo exercício 
de interação, diálogo, compartilhamento de 
ideias e informações.

Afinal, em um agrupamento de forma-
dores de opinião que, felizmente, abriga 
pensamentos distintos – e, por vezes, diver-
gentes – reside oportunidade e possibilidade 
de que sejam traçadas estratégias em dire-
ção ao futuro desenhado pelo filósofo Char-
les Taylor, um futuro que se equilibra entre 
a tolerância e o direito: “Uma democracia 

não é tolerante, é um regime de direito, algo 
superior à tolerância. A questão é se somos 
capazes de manter um verdadeiro regime 
de direito. Caso contrário, a melhor solução 
disponível é a tolerância. Mas o objetivo deve 
ser uma democracia na qual todos tenham o 
direito de expressar sua opinião, votar como 
quiser, praticar a religião que aceitar6.

É nessa prática continuada de negocia-
ção de interesses muitas vezes divergentes, 
que se coloca a chance de que Academias 
possam ser inspiradoras de ideias e ações 
que renovem e transformem a maneira 
como funcionam os meios de comunicação 
e socialização em nosso mundo. 
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Acadêmico
Antonio Carneiro Arnaud
Presidente da FBAM (2014/2016)

No primeiro número de Revista da 
FBAM, editado em maio de 2016, 
abordamos fatos da vida da Fede-

ração Brasileira de Academias de Medicina 
(FBAM) em um trabalho intitulado “Esboço 
Histórico dos primeiros passos da FBAM”.

A minha intenção ao dar o passo inicial 
dessa caminhada era que, no futuro, contando 
com a colaboração valiosa de vários confrades 
inteligentes e capazes que existem no corpo 
associativo da entidade, pudéssemos chegar 
à elaboração de uma excelente história da 
FBAM, onde novos Acadêmicos e médicos do 
nosso País nela possam se inteirem da realida-
de dos fatos ocorridos e vivenciados pelos que 
fizeram e fazem tão importante instituição. 

Após encerrado o meu mandato de Pre-
sidente da FBAM, período de maio de 2014 
a maio de 2016, continuei pesquisando para 
conseguir informações que poderiam ser in-

seridas em um novo trabalho de sequência do 
Esboço Histórico da nossa Federação.

Pensei em procurar os Presidentes das 
Federadas para que o artigo fosse transcrito 
numa Revista editada por qualquer Acade-
mia de Medicina do Brasil. Eis que me chega 
a auspiciosa notícia de que a atual Diretoria, 
sob o comando do Presidente José Hamilton 
Maciel Silva, decidiu editar o II número da 
Revista da FBAM. Não vejo melhor espaço 
para ser agasalhado mais este passo de nossa 
caminhada histórica.

O atual trabalho foi feito dentro dos 
objetivos da FBAM, de divulgar e atualizar 
a história da medicina brasileira através da 
atuação dos seus médicos.

Acontecimentos importantes

Em 09 de maio de 1998, por motivo de 
saúde, o Presidente da FBAM, Acadêmi-
co Luiz Rassi, encerrando o seu mandato 
(1996/1998), teve que regressar com urgên-
cia à sua cidade, Goiânia, Capital de Goiás, 
não podendo transmitir o cargo ao seu subs-
tituto, Acadêmico Waldenir de Bragança. 

Em 10/05/2011 – em reunião realizada 
em Niterói; o Acadêmico Milton Lúcio Pra-
do Dias (SE), já naquela época, ressaltou a 
necessidade de maior entrosamento entre as 
academias federadas, sugerindo a criação de 
um Boletim Eletrônico online. Agora com 

Novos elementos do esboço histórico da FBAM

A minha intenção ao dar 
o passo inicial dessa 
caminhada era que, 
no futuro pudéssemos 
chegar à elaboração de 
uma excelente história 
da FBAM,
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sede em Aracaju, a FBAM passou a editar o 
Boletim Auscutare como seu informativo. 

Os 25 anos de criação da FBAM foram 
comemorados em Fortaleza no dia 31 de 
agosto de 2011, comparecendo um grande 
número de confrades das diversas Acade-
mias do Brasil e quando foi feita uma como-
vente homenagem ao idealizador da FBAM, 
o Acadêmico Geraldo Wilson da Silveira 
Gonçalves.

O primeiro Presidente da FBAM e um 
dos seus principais idealizadores e fundado-
res, o Professor Doutor Geraldo Wilson da 
Silveira Gonçalves nasceu na cidade de Aca-
raú – CE no dia 08 de julho de 1921 e faleceu 
em 10 de novembro de 2016, na cidade de 
Fortaleza, Capital do Estado do Ceará. Fun-
dador da Academia de Medicina do Ceará, 
idealizador e fundador da Federação Brasi-
leira de Academias de Medicina, e desde o 
início da instituição foi escolhido Presidente 
Honorário da FBAM.

Na administração do Conselheiro Ro-
berto Luis D’Ávila na Presidência do CFM, 
a FBAM foi muito prestigiada, recebendo 
significativo apoio que proporcionou con-
dições para que as Assembleias fossem bem 
frequentadas e os Conclaves tivessem gran-
de êxito.

 Na presidência do Acadêmico Cláudio 
do Carmo Chaves (2002-2004), foi implan-
tada a Diretoria Executiva. Na sua adminis-
tração já se abordava a necessidade de nor-
mas rígidas para acreditação das instituições 

de ensino médico e exame dos profissionais, 
semelhante ao que se faz na OAB.

Em 31/05/2008, quando da admissão 
da Academia de Mato Grosso, foi instituída 
a concessão de Diploma de Mérito Médico 
Nacional a 2 nomes indicados por cada Aca-
demia associada.

Em 14 de abril de 2016, estive em Curi-
tiba, na qualidade de Presidente da FBAM, 
participando da Sessão Solene patrocina-
da pela Academia de Medicina, Associação 
Médica e Conselho Regional de Medicina 
do Paraná, quando o Excelentíssimo Senhor 
Juiz Sérgio Moro proferiu conferência sobre 
o tema: “A CORRUPÇÃO NO BRASIL”. Ao 
término da exposição, o conferencista foi 
entusiasticamente aplaudido e o Presidente 
da Academia de Medicina do Paraná, Aca-
dêmico Aristides de Atayde Neto, num gesto 
de cordialidade, pediu que o Presidente da 
FBAM fizesse a entrega do Diploma ao emi-
nente conferencista.

Registros Oficiais

Na pesquisa cartorial, conseguimos da-
dos significativos de registro sobre a vida da 
Federação Brasileira de Academias de Medi-
cina. Assim vejamos:

• Em 26 de agosto de 1988 – Registro da 
transferência da sede para Niterói, número 
28640, Livro B27, Cartório do 12º Ofício de 

Registro de Títulos e Documentos – Niterói 
– RJ.

• Em 21 de dezembro de 1988 – Registro 
da fundação da Federação Brasileira de Aca-
demias de Medicina – FBAM em 09.05.1986, 
nº 45358, Livro B108, Cartório de 5º Ofício 
– Niterói – RJ.
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• Em 21 de dezembro de 1988 – Registro 
do Estatuto da FBAM, nº 45359, Livro B108, 
Cartório 5º Ofício – Niterói – RJ.

• Em 21 de dezembro de 1988 – Registro 
do Regimento Geral, nº 45360, Livro B108, 
Cartório do 5º Oficio – Niterói – RJ.

• Em 21 de dezembro de 1988 – Registro 
da transferência da sede para Salvador – BA, 
nº 45361, Livro B108, Cartório do 5º Oficio 
– Niterói – RJ.

• Em 19 de dezembro de 2000 – Registro 
da transferência da sede para Curitiba – PR, 
nº 3281, Livro A1P5, Cartório do 4º Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas e Registro de Títu-
los e Documentos, Curitiba – PR.

• Em 18 de janeiro de 2003 – Registro de 
Ata da Assembleia, em Niterói, nº 24553, Li-
vro A280, Cartório de 5º Oficio – Niterói – RJ.

• Em 03 de julho de 2003 – Registro de 
transferência para Recife – PE, nº 24369, Li-
vro A277, Cartório do 5º Ofício  - Niterói – RJ

• Em 03 de julho de 2003 – Registro de 
transferência para Manaus – AM, nº 24370, 
Livro A277 do Cartório do 5º Oficio – Ni-
terói – RJ.

• Em 03 de julho de 2003 – Registro da 
Ata da Assembleia em Manaus – AM, nº 
24371, Livro A277, Cartório do 5º \Ofício – 
Niterói – RJ.

• Em 11 de julho de 2008 – Registro da 
Ata da Assembleia em Recife – PE, no Car-
tório Moreira Feitoza, Distrito de Piedade 
da Paraopeba, Brumadinho – MG. 

• Em 30 de julho de 2008 – Registro de 
transferência para Florianópolis – SC, nº 
273443, do Livro B 697, folha 148, Cartório 
do Ofício de Registro de Títulos e Docu-
mentos, Pessoa Jurídica, Comarca de Floria-
nópolis - SC

• Em 17 de setembro de 2008 – Registro 
de Assinaturas da Ata de Recife – PE, no X 
Conclave nº 126190, Livro A, Cartório Re-
gistro Civil de Pessoa Jurídica de Belo Hori-
zonte – MG.

• Em 17 de setembro de 2008 – Registro 
de da Ata do XI Conclave em Florianópolis – 
SC, nº 126190 Livro A, Cartório do Registro 
Civil de Pessoa Jurídica de Belo Horizonte.

• Em 17 de setembro de 2008 – Regis-
tro de transferência para Belo Horizonte 
– MG, nº 126190 do Livro A, Cartório do 
Registro Civil de Pessoa Jurídica de Belo 
Horizonte – MG.

• Em 13 de outubro de 2015 – Regis-
tro número 93631, dos novo Estatuto e Re-
gimento Interno da FBAM, Cartório do 2º 
Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas – 
Brasília – DF. 

Diretorias

Períodos de 1990-1992, 1992-1994,1994-
1996, 1996-1998, 1998-2000, 2000-2002 
e 2002-2004 sem maiores informações, 
necessitando de melhor pesquisa para 
complementar os dados. 

• Diretoria de 2004 – 2006
Presidente Honorário:
Geraldo Wilson da Silveira Gonçalves
Presidente:
Efrém de Aguiar Maranhão – PE
Vice-presidente e Presidente eleito 

• Diretoria de 2006/2008
Presidente:
Nelson Grisard – SC
1º Vice-Presidente:
Ernesto Lentz de Carvalho Monteiro – MG
2º Vice-Presidente:
Lúcia Fernanda Bastos Viana – MA
3º Vice-Presidente:
Guido Arturo Palomba – SP
4º Vice-Presidente:
João Cavalcanti de Albuquerque – PB
5º Vice-Presidente 
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Manoel Ximenes da Costa Neto – Brasília
Secretário Geral: 
Bertoldo Kruse Grande de Arruda - PE
1º Secretário: 
Bruno Rodolfo Schlemper Júnior – SC
Tesoureiro Geral:
Miguel John Zumaeta Doeonty – PE
1º Tesoureiro: José Aluísio Vieira – SC
Conselho Fiscal:  
Jorge Romcy– CE
Jacob Cohen – AM
Geraldo Silveira – BA
Antonio de Pádua Cavalcanti – AL
Milton Lúcio Prado Dias – SE
Jairo Carvalho – MG

• Diretoria de 2006/2008
Período da presidência do Acad. Nelson 
Grisard na FBAM – Florianópolis - Santa 
Catarina 

• Diretoria de 2008/2010
Presidente Honorário: 
Geraldo Wilson da Silveira Gonçalves 
Presidente: 
Ernesto Lentz de Carvalho Monteiro
1º Vice e Presidente eleito (2010-2012) – 
José Leite Saraiva
Secretário Geral :
Gilberto Madeira Peixoto
Primeiro Secretário:
Bráulio Magalhães Castro
Tesoureiro Geral:
Claúdio de Azevedo Salles
Primeiro Tesoureiro:
Luiz Augusto Casulari Roxo Motta
Vice-Regionais
José Roberto de Souza Baratella – SP
Luiz Airton Souto Júnior – PI
José Magalhães – CE
Alcir Vicente Visela Chácar – RJ
Telmo Bonamigo – RS
Conselho Fiscal

Lúcia Maria - MA
João Paulo Mendes – PA
Eliane Elisa de Souza e Azevedo – BA
Vicente Herculano da Silva – MT
Deborah Pimentel – SE
Jacinto Medeiros – PB

• Diretoria de 2010-2012
Presidente Honorário:
Geraldo Wilson da Silveira Gonçalves - CE
Presidente: José Leite Saraiva - DF
1º Vice-presidentes e Presidente eleito – 
2012-2014: 
José Roberto de Souza Baratella – SP
Vice-Presidentes Regionais:
José Amsterdam Sandres – AC – Norte 1
Sérgio Martins Pandolfo – PA – Norte 2
Paulo Eduardo Garcia Picanço – CE – 
Nordeste 1
Antonio Carneiro Arnaud – PB – Nordeste 2
Gilberto Madeira Peixoto – MG – Sudeste 
Nelson Grisard – SC - Sul
Joaquim Caetano de Almeida – GO – 
Centro-Oeste
Vice-presidentes Regionais: 
Paulo Eduardo Garcia Picanço – CE
Luiz Ayrton Santos Júnior – PI
Alcir Vicente Visela Chácar – RJ
Luis Rohde – RS
Joaquim Cartaxo de Almeida – GO
Secretário Geral – Marcus Vinicius Ramos – DF
Primeiro Secretário – José Francisco 
Nogueira Paranaguá de Santana – DF 
Tesoureiro Geral:
Luis Augusto Casulari Roxo da Motta – DF
Primeiro Tesoureiro:  
Luiz Fernando Galvão Salinas – DF
Conselho Fiscal:
Hélio Germiniani – PR
Francisco Pinheiro da Rocha – DF
Jacob Moises Cohen – AM
Vicente Herculano da Silva – MT
Gilberto Madeira Peixoto – MG
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João Paulo do Valle Mendes – PA
Geraldo José Marques Pereira – PE

• Diretoria de 2012 – 2014 
Presidente Honorário:
Geraldo Wilson da Silveira Gonçalves - CE
Presidente: José Leite Saraiva - DF
Vice-presidente:
Antonio Carneiro Arnaud – PB
Secretário Geral: Marcus Vinicius Ramos – 
DF substituído por
Jair Evangelista da Rocha – DF
Secretário Adjunto:  
Procópio Miguel dos Santos – DF
Diretor Financeiro:
Luiz Fernando Galvão Salinas – DF
Diretor Financeiro Adjunto:
José Márcio Soares Leite – MA
Secretário Executivo:
Francisco F. Ginani – DF – substituído por
José Francisco N. Paranaguá de Santana – DF
Conselho Fiscal:
Claudio Azevedo Salles – MG – Titular
Argeu Clovis de C. Rocha – GO – Titular
Vladimir Távora Fontoura Cruz – CE – 
Titular
José Ulisses Manzini Calegaro – DF – 
Suplente
José Lira Mendes Filho – PI – Suplente
Christobaldo Motta de Almeida – MG - 
Suplente

• Diretoria de 2014 – 2016
Presidente Honorário:
Geraldo Wilson da Silveira Gonçalves –CE
Presidente: Antonio Carneiro Arnaud – PB
Vice- Presidente: 
Gilberto Madeira Peixoto – MG
Secretário Geral:
Wilberto Silva Trigueiro – PB
Secretário Geral Adjunto:
Maciel de Oliveira Matias – RN
Diretor Financeiro: Geraldez Tomaz – PB

Diretor Financeiro Adjunto:
Gustavo Antonio Trindade Meira Henriques – PE
Vice-presidentes Regionais:
José Amsterdam Sandres Sobrinho – AC – 
Norte 1
João Paulo Mendes Filho – PA – Norte 2
José Márcio Soares Leite – Ma – Nordeste 1
Luiz Gonzaga Braga Barreto – PE – 
Nordeste 2
Vicente Herculano da Silva – MT –  
Centro Oeste
Geraldo Caldeira – MG – Sudeste
Helio Germiniani – PR – Sul
Conselho Fiscal:
Claudio Azevedo Salles – MG – Titular
Marcos Gutemberg F. da Costa – DF – 
Titular
Vladimir Távora Fontoura Cruz – CE – 
Titular
Francisco Pinheiro da Rocha – DF – 
Suplente
Edinaldo F. Holanda Silva – AL – Suplente
Evaldo Dantas da Nóbrega – PB - Suplente

• Diretoria de 2016-2018 
Presidente Honorário: 
Geraldo Wilson da Silveira Gonçalves – CE
Presidente: José Hamilton Maciel Silva – SE
Vice-presidentes: 
José Roberto de Souza Baratella – SP
Secretário Geral:
Lúcio Antonio Prado Dias – SE
Secretário Geral Adjunto: 
Vicente Herculano da Silva – MT
Diretora Financeira:
Ildete Soares Caldas – SE
Diretor Financeiro Adjunto:
Rodrigo D’Eça Neves - SC 
Vice-presidentes Regionais:
Norte – Cláudio do Carmo Chaves – AM
Nordeste – Vladimir Távora Fontoura Cruz – CE
Sudeste – Alcir Vicente Visela Chácar – TJ
Centro-Oeste – Vardeli Alves de Morais – GO
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Titular
Geraldo Caldeira – MG - Suplente
José Lira Mendes Filho – PI - Suplente
Marcos Alfredo Queiroz do Amaral – RN - 
Suplente

Sul – Hélio Germiniani – PR
Conselho Fiscal:
Vollmer Bomfim – SE - Titular
Almério de Souza Machado – BA - Titular
Ednaldo Francisco Holanda Silva – AL - 

Reformas dos Estatutos e Regimento Interno

• 09/05/1998 - Reforma do Estatuto.
• 11.05.2004 – Reforma aprovada para ade-
quação do Estatuto ao novo Código Civil, 
Lei 10.406/2002.

• 13/05/2011 - Reforma do Regimento Interno  
• 26/08/2015 – Reformas do Estatuto e do 
Regimento Interno, no Auditório do CFM – 
Brasília - DF

CONCLAVES

• I Conclave 1886 – Fortaleza – CE - 
Tema – “PAPEL DAS ACADEMIAS 
DE MEDICINA E A REALIDADE 
BRASILEIRA ATUAL”.

• II Conclave 1988 – Niterói – RJ - Tema – 
“EDUCAÇÃO MÉDICA”

• III Conclave 1990 – Salvador – BA - 
Tema – “ÉTICA MÉDICA”

• IV Conclave 1992 – Belo Horizonte 
– MG – Tema - “CONTRIBUIÇÃO 
AO CONTROLE DE IMPORTANTES 
PROBLEMAS MÉDICO DO BRASIL” 

• V Conclave 1994 – São Paulo – SP – 
Tema – “PROBLEMÁTICA DA SAÚDE 
NO BRASIL” 

• VI Conclave 1996 – Goiânia – GO, VII 
Conclave 1998 – Niterói - RJ, VIII Conclave 
2000 – Curitiba - PR, IX Conclave 2002 
– Manaus - AM e XI Conclave 2006 – 
Florianópolis – SC: (Sem registros dos 
temas).  

• X Conclave 2004 – Recife – PE - Tema 
– “EDUCAÇÃO MÉDICA E SISTEMA DE 
SAÚDE”

• XII Conclave 2008 – Belo Horizonte 
- MG – Tema – “A ÉTICA E O ENSINO 
MÉDCIO NO BRASIL”

• XIII Conclave 2010 – Brasília – DF - 
Tema – “INOVAÇÃO E PRODUÇÃO EM 
SAÚDE- UMA CONTRIBUIÇÃO DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA”

• XIV Conclave 2012 - São Luiz – MA - 
Tema – “AS ACADEMIAS DE MEDICINA 
E SUAS CONTRIBUIÇÕES REFLEXIVAS” 

• XV Conclave 2014 – João Pessoa – PB – 
Tema – “A INTERAÇÃO DA REALIDADE 
MÉDICA, DO ENSINO DA MEDICINA 
E A CRISE INSTITUCIONAL NO 
BINÕMIO ASSISTÊNCIA – ENSINO 
MÉDICO”

• XVI Conclave 2016 – Aracajú – SE - 
Tema – “HUMANISMO EM MEDICINA: 
ONTEM, HOJE E AMANHÃ”

• XVII Conclave 2018 – São Paulo – SP 
– Tema - “A MEDICINA DE HOJE E DE 
AMANHÃ”
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Conclusão

Concluo esta minha modesta contribui-
ção lamentando não poder melhor circuns-
tanciá-la e apelamos que os próximos diri-
gentes da FBAM, ao redigirem as atas, façam 
constar o maior número possível de infor-
mações e que nas cidades sedes da FBAM 
sejam arquivadas cópias dos documentos 
que registraram a vida da entidade. 

Manifesto aqui os sinceros agradeci-
mentos aos confrades Cláudio de Azevedo 
Salles (MG) e Luiz Gonzaga Braga Barreto 
(PE) pela colaboração que me foi prestada.

Transmissão de cargo de presidente para  
José Hamilton Maciel Silva, 2016-2018
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Na primeira metade do século XX, 
havia duas maneiras de se produzir 
medicamentos. Uma artesanal, em 

pequena escala, centrada em fitoterápicos, 
sem a necessidade da intermediação médi-
ca para o consumo; e outra industrial, larga 
escala, centrada em substâncias químicas, 
exigindo a receita médica para o acesso ao 
consumo. Vamos ao primeiro modelo.

Pequenas empresas produziam elixires, 
xaropes, balsamos, grãos de saúde, fortifi-
cantes, peitoral, vinho, licor. Esses medica-
mentos só poderiam ser comercializados 
após a competente aprovação das Juntas 
Estaduais de Higiene. Eram pequenas fabri-
quetas e acanhados laboratórios, geralmente 
de propriedade dos inventores das misturas 
ali produzidas. Uma produção artesanal, to-
talmente descentralizada, contudo, fiscali-
zado pela Saúde Pública. A rede comercial 

oferecia desde os medicamentos produzidos 
por um farmacêutico famoso da Capital Fe-
deral, até os produzidos por um farmacêuti-
co provinciano, da nossa bela Maruim.

Esses medicamentos de marca regis-
trada, geralmente fitoterápicos, formulas 
secretas, de amplo espectro, que restau-
ravam, tonificavam, fortaleciam, depu-
ravam, reconstituíam, corrigiam, recom-
punham, preveniam, curavam, etc.; eram 
vendidos diretamente aos consumidores, 
sem a necessidade da intermediação mé-
dica. A sua regulação era orientada pela 
Farmacopeia (Coleção das fórmulas de 
medicamentos básicos).

No Brasil, a primeira foi a Farmacopeia 
Geral para o Reino e os Domínios de Por-
tugal, sancionada em 1794, e obrigatória a 
partir de 1809. Após a Independência, fo-
ram utilizados, além desta, o Codex Me-
dicamentarius Gallicus francês e o Código 
Farmacêutico Lusitano, hoje considerado 
como a 2ª edição da Farmacopeia Portu-
guesa. Em 19/01/1882, o Decreto n° 8.387, 
estabeleceu que para o preparo dos medica-
mentos oficiais seguir-se-á a Farmacopeia 
Francesa, até que fosse composta uma Far-
macopeia Brasileira.

Finalmente, em 1926, as autoridades sa-
nitárias do País aprovaram a proposta de um 
Código Farmacêutico Brasileiro, apresenta-
da pelo farmacêutico e professor de farmá-

Acadêmico
Antônio Samarone
Membro da Academia Sergipana de Medicina e 
da Academia Itabaianense de Letras

Apontamentos para uma história dos remédios

A rede comercial oferecia 
desde os medicamentos 
produzidos por um 
farmacêutico famoso 
da Capital Federal, até 
os produzidos por um 
farmacêutico provinciano
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cia Rodolpho Albino Dias da Silva. Este Có-
digo foi oficializado em 1929 e tornou-se a 
primeira edição da Farmacopeia Brasileira. 
Obra de um único autor, a primeira edição 
da Farmacopeia Brasileira (1.150 páginas), 
equiparava-se às farmacopeias dos países 
tecnologicamente desenvolvidos, com uma 
diferença, continha a descrições de mais de 
200 plantas medicinais, a maioria delas de 
origem brasileira.

Na primeira metade do Século XX, en-
contravam-se à venda nas farmácias, bo-
ticas e drogarias sergipanas: o peitoral de 
cambará, indicado no combate as bron-
quites e a coqueluche; para o estomago era 
aconselhado que se bebesse caxambu, lam-
bary e cambuquira; contra a queda de cabe-
lo, o tônico de camomila; para o combate 
os vermes intestinais. Lumbricida Vegetal; 
para fortalecer a dentição, os pós calcários 
naturais, do farmacêutico Antonio Carva-
lho, de Maruim.

O balsamo humanitário, aprovado pela 
Inspetoria de Higiene, do farmacêutico 
Durval Freire, era indicado para reumatis-
mo, inchação, feridas, mordeduras, queima-
duras, inflamações do fígado e baço, bem 
como para as afecções do peito. Do mesmo 
profissional tínhamos o vinho reconstituinte 
de quinino fosfatado, indicado para fraque-
za geral, dispepsia, anemia, neurastenia, eri-
sipela e caquexia.

Vinho de cássia occidentalis composto, 
do farmacêutico Carvalho, indicado contra 
as febres palustres, o paludismo crônico, o 
ingurgitamento do fígado e do baço (vulgar-
mente dureza), icterícia, anemias, além de 
ser um excelente aperitivo.

A matricaria de F. Dutra é anunciada 
como medicamento homeopático indicado 
para fortalecer a dentição das crianças, tor-
nando-as tranquilas. Evita também as de-
sordens do estômago, corrige as evacuações, 
cura a febre, as cólicas, a insônia, previnem 

os vermes e tornas as crianças mais fortes, 
alegres e sadias. Já para as doenças do esto-
mago, fígado e intestino usava-se os Grãos 
de Saúde do Dr. Antunes.

Xarope de grindelia, de Oliveira Junior, 
indicado para moléstias do peito, defluxo, 
influenza, enfisema pulmonar, tosse perti-
naz, e catarro nas vias áreas. O elixir no-
gueira, salsa, caroba e guáiaco, indicado 
na cura a sarnas gálicas, tumores gomosos 
e reumatismos. Licor de tayuyá, indicado 
para sífilis, moléstia da pele, impureza do 
sangue, eczemas, reumatismo e ingurgita-
mentos linfático.

Outros medicamentos encontrados nas 
farmácias e drogarias sergipanas: água de 
vichy purgativa; água sulfatada maravilho-
sa, restaurador da vista; carne líquida de 
Valdez; gelol – bálsamo analgésico e esti-
mulante; gonol, maravilhosa injeção anti-
blenorrágica; injeção cadet; Iodureto de po-
tássio quimicamente puro; Licor de bismuto 
Schacht; Licor de Laville; pariquina, infalível 
remédio contra as hepatites agudas e crôni-
cas; pastilhas anti-sépticas de Jones, para a 
garganta; Pastilhas peitorais do Dr. Zed; Pí-
lulas de ocreina Gremy; Piperazina granu-
lada de Midy; pó laxativo de Vichy, do Dr. 
Souligoux. Vinol, o delicioso preparado de 
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fígado de bacalhau sem óleo.
Xarope anti-artritico de Orlando Ran-

gel; Xarope de bromureto de stroncio de 
Laroze; xarope fenicado de Vial; xarope de 
thiocol Roche. Elixir estomacal de camomila 
e caricina – Dória. – Heroico medicamento 
que pode ser usado sem nenhum resguardo, 
indicado para azia e cólica, fastio, vômitos, 
indigestões, sonhos, pesadelos, dores de ca-
beça, gastralgia, clorose, anemia, etc. Pílu-
las e Xarope de Blancard. Iodureto de Ferro 
inalterável, indicadas no tratamento de ane-
mia, Clorose, tuberculose, escrófula e papei-
ra. Medicamento francês.  

Emulsão de Scott (1902), óleo de fígado 
de bacalhau com hipofosfito de cal e soda, de 
Scott e Bowne, químicos de Nova York, con-
tra anemia, tísica, raquitismo, enfermidades 
nervosas, do peito e pulmão, alterações do 
sangue e dentições difíceis. Visicatório de 
Albespeyres, medicamento francês.

Cápsula Raquin – Copaivato de sódio. 
Curam os fluxos agudos ou crônicos. Me-
dicamento francês. Moléstias Secretas Cáp-
sulas Raquin Únicas cápsulas de glúten de 
copaíba aprovadas pela Academia de Medi-
cina de Paris. Como não se abrem no esto-
mago toleram-se sempre bem e não causam 
eructação. Empregadas sós ou com a injeção 
de Raquin curam em muito pouco tempo as 
gonorreias mais intensas.

Vamos ao segundo modelo: em meados 
do século XX, com o surgimento de novos 
medicamentos químicos, tendo os antibióti-
cos como carro chefe, a forma de produção 
artesanal e descentralizada sucumbiu. Gran-
des laboratórios começaram a distribuir na 
rede varejista os novos medicamentos quí-
micos, chamados de medicamentos éticos, 
cuja a venda começava a ser controlada cen-
tralmente. Para o seu consumo, se começa-
va a exigir a receita médica. Aos poucos, os 
médicos foram substituindo os farmacêuti-
cos no controle da venda dos medicamen-

tos. Com a industrialização desses medica-
mentos químicos, as doses e combinações 
farmacológicas foram padronizadas, medi-
da necessária a essa forma de produção. Os 
remédios assumem a forma de mercadoria, 
estabelecendo-se uma relação de parceria 
com os médicos, visando a aceitação dos 
consumidores desses produtos.

Como esclareceu Robert Whitaker, em 
seu conhecido trabalho, a Anatomia de 
uma Epidemia: “os médicos passaram então 
a desfrutar de um lugar muito privilegiado 
na sociedade norte-americana. (Também 
no Brasil). Controlavam o acesso do públi-
co aos antibióticos e a outros novos medi-
camentos. Em síntese, tinham se tornado 
os vendedores varejistas desses produtos, 
com os farmacêuticos simplesmente cum-
prindo as suas ordens, e, na qualidade de 
vendedores, passaram então a ter uma ra-
zão financeira para alardear as maravilhas 
dos novos produtos. Quanto maior fosse a 
percepção dos remédios, mais o público se 
inclinaria a procurar os consultórios para 
obter receitas. Ao que parece, a posição do 
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próprio médico no mercado é fortemente 
influenciada por sua reputação de uso de 
drogas mais recentes.”

Nesse momento, com a substituição 
da produção artesanal de medicamentos, 
de marca registrada, pela produção in-
dustrializada dos medicamentos éticos, os 
farmacêuticos que controlavam o varejo 
perderam o espaço para os médicos; e os 
charlatães que disputavam com os médi-
cos a clientela da assistência são finalmen-
te derrotados, pois deixaram de ter acesso 
a prescrição e ao conhecimento sobre os 
novos remédios. Um novo saber sobre os 
medicamentos se constituiu sob a tutela 
dos médicos, e com a chancela do discur-
so científico; tornando os medicamentos 
artesanais obsoletos. Os interesses finan-
ceiros dos médicos alinharam-se perfeita-
mente com os da indústria farmacêutica. 
No Brasil, esses novos medicamentos só 
passaram pelo controle sanitário a partir 
de 1946. O Decreto nº 20.397/1946 se re-
feria a medicamentos como especialidade 

farmacêutica e exigia que toda a especiali-
dade fosse licenciada antes de ser exposta 
ao consumo. Era necessário somente com-
provar a segurança do produto. A compro-
vação da eficácia do produto como exigên-
cia para o registro só a partir de 1976, com 
a lei 3.360/76. Mesmo assim, os produtos 
já licenciados estavam isentos.

No momento, quando a assistência mé-
dica já abandonou a forma de cuidados, as-
sumindo a de produção de procedimentos, 
permitindo que a própria assistência incor-
porasse a forma de mercadoria; os médicos 
continuam zelosos na garantia da exclusivi-
dade da prescrição. Muitas prerrogativas fo-
ram suprimidas do texto da lei sobre o ato 
médico, mas o direito exclusivo de prescri-
ção é inegociável. A disputa do mercado não 
é mais com os charlatães, mas com dezenas 
de profissionais de saúde não médicos. O 
poder exclusivo da intermediação do consu-
mo dos produtos da indústria farmacêutica, 
e o combate a automedicação, continua sen-
do uma garantia de clientela.
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Acadêmica
Beatriz Góis Dantas 
Antropóloga, professora emérita da Universidade Federal 
de Sergipe, membro do Instituto Histórico e Geográfico 
de Sergipe e da Academia Lagartense de Letras.

A Igreja Católica, com sua perspecti-
va universalista, tem multiplicado 
santos e invocações à Virgem Ma-

ria. Assim, a Mãe de Jesus ganhou denomi-
nações diversas entre as quais a de Nossa 
Senhora Divina Pastora. A devoção surgida 
na Espanha, no início do século XVIII, ga-
nhou adeptos também em Sergipe. Foi na 
zona da cana onde seu culto se tornou mais 
forte, como indica o grandioso e belíssimo 
templo erigido em honra da Virgem que é 
representada tendo ao seu lado o Menino 
Jesus cercado de carneiros, constituindo-se 
em cena bucólica de um lirismo campestre. 

Essa imagem orna o altar-mor da igreja ma-
triz da cidade sergipana que também rece-
beu seu nome e se colocou sob sua proteção: 
Divina Pastora.

No mês de outubro, a cada ano, uma 
considerável massa de aproximadamente 
cem mil pessoas, formada por fiéis, romei-
ros, pagadores de promessas e turistas,  des-
loca-se em peregrinação à pequena cidade 
num magnífico espetáculo de religiosidade.  
Esse grande evento, contrasta com a rotina 
da plácida urbe que, no seu dia a dia, abriga 
o trabalho silencioso de mais de uma cen-
tena de rendeiras a produzirem, artesanal-
mente, a renda irlandesa, um dos mais belos 
e sofisticados trabalhos feitos pelas mulhe-
res sergipanas. 

Resultante da transposição e adaptação 
de velhos saberes e trabalhos femininos tra-
zidos da Europa, a renda chegou ao Brasil 
através de livros do século XIX, em versão 
francesa, ou diretamente através do traba-
lho de mulheres que aprenderam a arte por 
meio dos processos informais de observação 
e transmissão oral.  O fazer da renda foi aqui 
apropriado por freiras recolhidas em con-
ventos, damas da sociedade e moças pobres 
que precisavam ganhar dinheiro. Em Divina 
Pastora, difundiu-se quando os engenhos de 

As rendeiras, o médico e o papa*

* Texto publicado no Jornal da Cidade, em Aracaju, 18.10.17, com o título A renda irlandesa, as rendeiras e o 
Papa.

a renda chegou ao Brasil 
através de livros do século 
XIX, em versão francesa, 
ou diretamente através 
do trabalho de mulheres 
que aprenderam a arte 
por meio dos processos 
informais de observação e 
transmissão oral
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açúcar começaram a declinar, constituindo-
-se em opção de trabalho para as mulheres. 

Tecida com agulha e linha que vai pre-
enchendo, ponto por ponto, o desenho de-
lineado pelo lacê (cordão achatado) costu-
rado num papel grosso, o fazer da renda é 
atividade vagarosa, que exige conhecimento 
da técnica e dedicação da artesã na elabora-
ção do belo trabalho.     

Em Divina Pastora, muitas rendeiras 
investiram os poucos ganhos com a renda 
irlandesa em educação, frequentando esco-
las e tornando-se professoras e rendeiras ao 
mesmo tempo. Apoiadas nas redes tradicio-
nais de produção artesanal, nos programas 
de governo ou em agências particulares de 
promoção de artesanato, as rendeiras ga-
nharam visibilidade. Organizadas em asso-
ciações, enfrentaram melhor as dificuldades 
decorrentes da aquisição da matéria-prima 
– um óbice sempre presente –, passaram a 
frequentar feiras e a renda ganhou espaço e 
conquistou novos mercados.

Os ganhos não foram apenas econômi-
cos, mas também simbólicos. A renda ir-
landesa de Divina Pastora ganhou a mídia, 
os museus e o reconhecimento oficial com 
o título de Patrimônio Cultural do Brasil. 
Alegraram-se as rendeiras vendo sua renda 
ocupando espaços nos palácios, sendo mos-
trada nas redes de televisão, em desfiles de 
moda e largamente consumida sob a forma 
de peças diversas que foram criando ao lon-
go do tempo. 

Quando a atriz Global Regina Duarte, 
adquiriu ao vivo uma toalha de renda ir-
landesa num programa da TV Cultura anos 
atrás, foi uma consagração para as rendeiras. 
Maior que esta, porém, foi o orgulho com 
que produziram uma estola, parte da indu-
mentária ritual dos sacerdotes, destinada ao 
Papa Francisco. Peças sacras como estolas, 

toalhas para altares e panos de sacrário inte-
gram, desde muito, o rol dos objetos por elas 
produzidos para adornar igrejas e mimose-
ar padres. Todavia, ver sua renda chegar ao 
Sumo Pontífice, o chefe maior da Igreja Ca-
tólica, foi experiência única para essas mu-
lheres, devotas da Divina Pastora.

A façanha envolveu tramas diversas e 
fios puxados pelo presidente da Federação 
Brasileira de Academias de Medicina, o mé-
dico José Hamilton Maciel Silva, um alagoa-
no radicado em Sergipe desde os anos seten-
ta. Empenhado em ampliar o intercâmbio 
internacional da entidade que dirige, pla-
nejou viagem realizada por mais de trinta 
companheiros e visitou entidades médicas 
na França e na Suécia. Na Itália, foi recebido 
pelo Papa e entregou-lhe a estola feita pelas 
mulheres rendeiras de Sergipe. 

 Na história das rendeiras de Divina Pas-
tora, este é um fato que será relatado e real-
çado ao lado de muitos outros, que consti-
tuem a longa saga dessas mulheres, mestras 
e guardiãs de um saber, em cujas tramas se 
cruzam tradições europeias retrabalhadas 
na contemporaneidade. Vida longa e suces-
so às rendeiras de Divina Pastora e ao Papa 
Francisco. Ao Dr. Hamilton, o reconheci-
mento e a gratidão dos sergipanos.

H
eitor R

eali
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Acadêmico
Cláudio Chaves
Presidente da Academia Amazonense de 
Medicina. Vice-presidente regional norte da 
FBAM

Na celebração do primeiro centená-
rio de fundação da Academia Ama-
zonense de Letras do Amazonas, 

entidade da qual me orgulho em sê-lo um 
dos seus membros titulares e o mais antigo, 
de vida acadêmica, dentre os cinco médicos 
que compõem o seu quadro associativo atu-
al, recebi, com muita lisonja, a missão para 
dissertar em breves linhas sobre a presen-
ça de protagonistas da Medicina que fazem 
parte da sua história.

Como as academias em geral são ecléti-
cas – compostas por integrantes de todos os 
segmentos da imortalização do pensamen-
to – , a instituída no Estado do Amazonas, 
do mesmo modo que as congêneres, possui 
personalidades das diversas áreas do saber, 
tais como médicos, advogados, engenhei-
ros, professores, filósofos, jornalistas, his-

toriadores e religiosos, dentre outros, cujos 
nomes, que fazem parte dos anais de sua 
história, passarei a descrever, estabelecen-
do um paradigma com duas semelhantes 
– as academias Francesa e Brasileira de Le-
tras - , sendo a primeira a mais provecta no 
cenário mundial e a segunda a mais antiga 
do território nacional brasileiro.

A Academia Francesa, o Sodalício pio-
neiro da história moderna, fundada por Ar-
mand Jean du Plessis, o Cardeal Richelieu, 
em 1635 - ele que foi político e primeiro 
ministro da França no reinado de Luís XIII 
(1628-1642) -, e mais 39 intelectuais, foi a 
instituição pioneira das academias.

Dentre os seus 40 instituidores, está re-
gistrada a presença do doutor em Medicina 
e filósofo Marin Cureau de la Chambre como 
primeiro ocupante da poltrona  nº 36.

Das 40 cadeiras da Académie Française, 
pelas quais passaram até os dias atuais 730 
ocupantes, ao longo de quase quatro séculos, 
em nove delas registra-se a presença de nove 
médicos, dentre os quais o imortal cientista 
Claude Bernard (1868 – 1878).

Do quadro atual da Academia pioneira 
que tem 34 das suas 40 cadeiras ocupadas, 
em duas delas têm assento, respectivamen-
te, os consagrados médicos Yves Pouliquen 
(Oftalmologia, cad. nº 35) e Jean-Christophe 
Rufin (Medicina Social, cad. nº 28).

Na Academia Brasileira de Letras, insta-

Médicos da Academia de Letras do Amazonas

Como as academias 
em geral são ecléticas, 
a instituída no Estado 
do Amazonas, do 
mesmo modo que as 
congêneres, possui 
personalidades das 
diversas áreas do saber
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lada em 1897, a história também registra a 
presença do médico José Alexandre Teixeira 
de Melo como um dentre os 39 pares de Joa-
quim Maria Machado de Assis. 

Nos seus 121 anos de existência, a ABL, 
dos 252 ocupantes das suas poltronas, regis-
tra a presença de dezenove médicos – João 
Guimarães Rosa, Osvaldo Gonçalves Cruz, 
Aloysio de Castro, José Alexandre Teixei-
ra de Melo, Júlio Afrânio Peixoto, Deolin-
do Augusto de Nunes Couto, Francisco de 
Castro, Edgard Roquette-Pinto, Antônio da 
Silva Melo, Miguel Osório de Almeida, An-
tônio Constâncio Alves, Cláudio Justiniano 
de Sousa, Antônio Austregésilo Rodrigues 
de Lima, Moacyr Jaime Scliar, Benjamim 
Franklin Ramiz Galvão, Fernando Augusto 
Ribeiro de Magalhães, Clementino da Rocha 
Fraga, Mauricio Campos de Medeiros, Mi-
guel de Oliveira Couto e Ivo Hélcio Jardim 
de Campos Pitanguy.

Na nossa centenária Academia Ama-
zonense de Letras, a história também é se-
melhante à de outros sodalícios congêneres 
e, desde a sua fundação em 1º de janeiro 
de 1918, então denominada de Sociedade 
Amazonense de Homens de Letras, dentre 
os seus 30 instituidores constam cinco mé-
dicos: Adriano Augusto de Araújo Jorge; 
José Francisco de Araújo Lima; Aurélio Wal-
domiro Pinheiro; José de Mendonça Lima e 
Jorge de Morais. 

Ao longo desses 100 anos, dentre os 143 
ocupantes de suas atuais 40 poltronas (nú-
mero esse ampliado no momento do jubileu 
de ouro em 25/5/1968 pelo então presidente 
médico Djalma da Cunha Batista), dezes-
seis são da Medicina, conforme descrição 
que se segue: Adriano Augusto de Araújo 
Jorge, Walmiki Ramayana Paula e Souza de 
Chevalier e Cláudio de Araújo Lima (cad. 2 
ex-1); Aurélio Waldomiro Pinheiro (cad. 3 
ex-21); Alfredo Augusto da Matta (cad. 4 ex-
22); José de Mendonça Lima (cad.6 ex-18); 

Euler Esteves Ribeiro (cad.8); Djalma da 
Cunha Batista e Marcus Luiz Barroso Bar-
ros (cad.11 ex-24);Cláudio do Carmo Cha-
ves (cad.14 ex-20); José Francisco de Araújo 
Lima (cad. 17 ex-10); Manuel José Ribeiro 
da Cunha e Vivaldo Palma Lima (cad.29 ex-
30); Antônio José Souto Loureiro (cad.34); 
Mário Augusto Pinto de Moraes e Aristóte-
les Comte de Alencar Filho (cad. 39).

Se acrescido ao número de médicos fo-
rem incluídos outros profissionais da saúde 
de áreas associadas à Medicina, podem ser 
anotados os nomes dos odontólogos Jonas 
Fontenele da Silva (cad. 18 ex-23) e Moacyr 
Gonçalves Rosas (cad.14 ex-20) e do bioquí-
mico Manoel Bastos Lira (cad.34).

Também é digno de nota, dentre os 19 
acadêmicos que presidiram a entidade, a in-
clusão de dois médicos – Adriano Jorge (o 
primeiro presidente e o de mais longo tempo 
de mandato, de 1918 a 1948) e Djalma Batis-
ta (o presidente do jubileu de ouro em 1968, 
cujo mandato expirou-se em 1973).

Se for levado em conta também a for-
mação superior dos patronos com relação à 
Medicina, a AAL tem nas suas anotações os 

Sede da Academia de Letras do Amazonas
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asclepíades Estelita Tapajós, Oswaldo Cruz 
e Francisco Castro, e titulares que passaram 
para patrono como Adriano Jorge, Araú-
jo Lima e Alfredo da Mata. Também se es-
criturados os patronos que cursaram, sem 
concluir, Medicina, se incluem os imortais 
Olavo Bilac, José do Patrocínio e Brandão de 
Amorim. De igual maneira, entre os acadê-
micos titulares, nessa mesma situação com 
vocação para a Medicina, sem ter concluído 
o curso, figura o decano e consagrado poeta 
Amadeu Thiago de Melo.

Isso mostra a pujança das Ciências Mé-
dicas nas Casas das Letras nas três academias 
antes referidas: Na francesa – um dentre os 
quarenta fundadores, nove ao longo da sua 
história de mais de quatro séculos com 730 
ocupantes de suas poltronas e dois dentre 
os seus 34 membros atuais. Na brasileira – 
também um dentre os quarenta fundadores, 
dezenove ao longo da sua história de mais de 
um século com 252 ocupantes de suas pol-
tronas. Na amazonense, o feito é ainda mais 
relevante, com cinco dentre os trinta funda-
dores, dezesseis ao longo da sua história de 
um século com 143 ocupantes das suas atu-
ais quarenta poltronas e cinco dentre os seus 
38 titulares atuais.

A Medicina, que é um conjunto de pre-
ceitos de todos os conhecimentos humanos 

voltados para a promoção do bem-estar e o 
prolongar da vida com qualidade, faz com 
que os seus protagonistas na condição de 
cientistas, humanistas, sociólogos e macro-
economistas, continuadamente, busquem a 
imortalização do pensamento e, concomi-
tantemente, a sua transformação em ações 
benéficas para servir a obra maior do Cria-
dor, que é a vida humana. 

Com isso, aqueles que se prestam a se-
rem coadjuvantes na busca da homeostase 
plena das pessoas, diante dos agravos à saú-
de, são também os arautos do curar quan-
do possível, melhorar às vezes e consolar 
sempre, e ao mesmo tempo os cuidadores 
da matéria, do espírito e da alma, adotan-
do nas suas condutas a aplicação de ações 
benéficas e imortalizadas no pensamento, 
vendo cada ser humano como uma célula 
atuante na sociedade, o que se coaduna, 
perfeitamente, com a filosofia acadêmica 
que é a de se dedicar ao estudo e à aplica-
bilidade dos assuntos maiores do conheci-
mento, da mesma forma como fazia Platão 
com os seus pares, na Grécia antiga, no sí-
tio onde teria vivido a figura mitológica do 
gigante Academus.

Por isso e em consequência disso, hou-
ve, há e haverá sempre tanto acadêmicos 
médicos quanto médicos acadêmicos.
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Trabalho médico, auto cuidado e
competição dentro da equipe de saúde

Acadêmico
Déborah Pimentel
Médica, psicanalista, mestre e  doutora em Ciências da Saúde, 
professora de Ética Médica e de Habilidades de Comunicação 
na relação médico e paciente nos cursos de Medicina na 
Universidade Federal de Sergipe e Universidade Tiradentes.

A categoria profissional dos médi-
cos tem peculiaridades específicas, 
haja vista a sua grande responsa-

bilidade frente à vida. A sua qualificação 
e competência profissional, a sua conduta 
e intervenções precisas, são capazes de ali-
viar o sofrimento e em alguns casos, evitar 
a morte daqueles que lhe pedem ajuda, in-
vestindo o médico de um poder quase divi-
no, poder de vida e morte, que exige deste 
profissional um grande equilíbrio emocio-
nal para lidar com estas demandas e sofrer 
menos diante da sua comprovada impotên-
cia a cada morte que assiste. 

Como elemento agravante do desgaste 
físico e emocional dos profissionais de saú-
de, em especial os médicos, diante de um 
cotidiano avassalador, esta categoria profis-

sional é a que mais resiste às medidas pro-
filáticas para cuidar de sua própria saúde. 
Não se sabe o que faz com que os médicos, 
subestimem esses cuidados que eles preco-
nizam e recomendam aos seus pacientes, 
no seu próprio exercício profissional, rela-
cionados à sua própria saúde. 

Sabe-se que o médico, entre todos os 
profissionais de saúde, é aquele que menos 
participa dos poucos programas de con-
trole de saúde ocupacional que existem no 
nosso país. Não se pode esquecer o modo 
como se produz o trabalho médico e que 
ele está ligado diretamente às necessidades 
de subsistência do profissional enquanto 
indivíduo e dentro de uma estrutura de 
produção. A saúde passou a ser um bem 
de consumo, uma mercadoria reificada, e a 
doença a ser considerada como possibilida-
de de lucro. 

O profissional liberal está sendo, aos 
poucos, engolido pela Medicina de grupo, 
quer como servidor público, quer ligado 
à iniciativa privada, a exemplo dos planos 
e seguradoras de saúde. A privatização 
da Medicina, concentrando os lucros nas 
mãos dos empresários da saúde, avilta os 
médicos e a população, sob os auspícios do 
governo que avaliza esta situação. Os mé-
dicos brasileiros sofrem a ameaça do su-
bemprego devido à Medicina empresarial 

O médico, entre todos os 
profissionais de saúde, 
é aquele que menos 
participa dos poucos 
programas de controle de 
saúde ocupacional que 
existem no nosso país
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e ao grande exército de novos profissionais 
que chegam todos os anos no mercado de 
trabalho. A cada tempo – quer histórico ou 
cronológico, quer como tempo de trabalho 
dos profissionais de saúde, há uma inserção 
de um conhecimento dentro de um contex-
to social, cultural, econômico e político das 
relações que se circunscrevem. 

Para compreender o conhecimento mé-
dico, é necessário também percebê-lo in-
serido em um processo de construção do 
pensamento, no desenvolvimento da huma-
nidade e nas suas relações e concepções de 
mundo decorrentes de produções científicas 
e epis “opções teóricas e conceituais dentro 
de contextos epistemológicos e de produção 
da ciência, considerando que estes conheci-
mentos estão em constante evolução.

Há em vigência um novo modelo de 
educação médica com uma formação mais 
contextualizada levando em conta as di-
mensões sociais, econômicas e culturais 
da vida da população. No novo modelo de 
educação, a saúde deve ter mais importân-
cia que a doença e deve haver também, uma 
reflexão sobre as questões econômicas das 
práticas de saúde, as humanísticas e ainda, 
os aspectos éticos aí implicados.

A saúde, a doença e as várias formas de 
se curar são tão antigas quanto a humani-
dade. Entre o mágico e o divino, mesmo os 
povos ditos primitivos tinham os seus res-
ponsáveis por intermediações, a exemplo 
dos pagés, entre nossos índios, os xamãs 
entre os ameríndios, curandeiros e feiti-
ceiros entre os povos africanos, a Medicina 
ayuvédica dos hindus, para citar só esses. 

Desde os primórdios, portanto, havia 
sempre um grupo de homens que detinham 
o conhecimento ou a explicação sobre a do-
ença. Havia também códigos e formas de 
quem cuidava das doenças e dos doentes. 
E, desde sempre, havia uma ligação entre 
a doença e o divino, com necessidade de 

compreensão acerca da sacralização dessa 
mediação. Aos poucos a Medicina passa a 
ser ciência e se recusa a ser magia, sacer-
dócio ou filosofia. A partir do século XVIII 
a doença não é mais procurada na alma 
do indivíduo ou nas forças sobrenaturais e 
passa a ser buscada no corpo, iniciando-se 
a era nosológica. 

Entretanto, paradoxalmente, nos dias 
atuais, século XXI, diante de todo o tecni-
cismo e evolução científica, mas também, 
diante do mal-estar contemporâneo que 
gera novas formas de neuroses, ou ainda 
diante da miséria financeira e cultural do 
nosso povo, nunca houve tanta busca pelas 
terapias alternativas e entre elas a cura pela 
fé com uso de rituais os mais diversos, calca-
dos nas mais variadas expressões religiosas.  
Os antropólogos têm apontado os aspectos 
positivos do tratamento religioso, graças 
à forma como age sobre o indivíduo, con-
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siderando-o como um todo, relançando-o 
em um novo contexto de relacionamentos, 
refazendo laços sociais. Lévi-Strauss afirma 
que mais do que atribuir uma causa objeti-
va a estados desordenados e confusos, a in-
terpretação religiosa organiza tais estados 
em um todo de forma coerente.

Aqueles profissionais de saúde que fo-
rem capazes de aceitar a doença como uma 
realidade cultural e biológica dos seus pa-
cientes, terão mais chances de estabelecer 
uma aliança terapêutica em direção da 
cura, ao analisar a relação entre os símbo-
los e práticas rituais e o curso dos sintomas. 
Aqueles profissionais de saúde que se pre-
pararem melhor, e tiverem mais sensibili-
dade para a escuta, sofrerão menos e ofere-
cerão melhores serviços. 

O objeto de trabalho dos profissionais 
de saúde é o corpo humano doente. Este 
corpo doente do paciente não é o mesmo 
corpo humano visto pelos profissionais de 
saúde, em especial pelo médico, mas um 
objeto modificado e portador de uma ne-
cessidade. O produto é a saúde, resultado 
de ações em que o portador teve suas neces-

sidades atendidas. Ao coexistir, um corpo e 
uma necessidade, simultaneamente, em um 
mesmo espaço, este se torna, enquanto lu-
gar de relação, ambíguo. 

O saber médico segundo era até meta-
de do século XX, uma mera decodificação 
de sinais e sintomas usando os recursos da 
evolução científica. Hoje este saber se am-
plia e tem o poder de legislar e julgar, tan-
to no plano do conhecimento, quanto no 
plano da prática, sobre saúde e doença, a 
partir de concepções científicas, dentro dos 
limites físicos, químicos e biológicos do 
corpo humano. 

A epidemiologia, por outro lado, cons-
titui-se um saber estruturado sobre a di-
mensão coletiva do fenômeno da saúde. 
A doença enquanto conduta social, status 
social e o papel do doente na sociedade e 
suas relações com a instituição médica, 
precisam de especial atenção. As universi-
dades têm grande responsabilidade e são o 
melhor fórum para o debate, consciente da 
necessidade de se refletir e discutir sobre 
o nosso país, a nossa realidade, os nossos 
problemas e as possíveis soluções para eles. 

A Organização Mundial de Saúde e a 
Associação Brasileira de Ensino Médico, 
conjuntamente a outras entidades de ensi-
no, promovem diversos eventos para anali-
sar as reformas de saúde deste país e depa-
ram-se com uma série de enfrentamentos 
ideológicos e políticos que vão desde a ter-
minologia/jargão médico até discussões de 
que tipo de profissionais de saúde a socie-
dade precisa.

Uma outra questão que tem mobilizado 
todos os profissionais de saúde e principal-
mente o médico é que, até os anos 50 do 
século passado, havia no Brasil apenas cin-
co tipos de agentes profissionais no campo 
da saúde: médicos, veterinários, dentistas, 
farmacêuticos e enfermeiros. Todos tinham 
o seu espaço institucional e campo de tra-

Os profissionais de 
saúde que forem 
capazes de aceitar 
a doença como uma 
realidade cultural e 
biológica dos seus 
pacientes, terão mais 
chances de estabelecer 
uma aliança terapêutica 
em direção da cura.
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balho definidos em leis e na medida que fo-
ram surgindo novas profissões, elas foram 
também legalmente se instituindo, exceto 
a Medicina e daí toda a grande polêmica 
gerada acerca dos papeis inerentes a cada 
profissional de saúde. 

O Conselho Federal de Medicina acre-
dita ser fundamental dizer para a socie-
dade quais são os procedimentos médicos 
válidos e reconhecidos, definindo o ato 
médico. Os médicos acham que não podem 
permitir que atos, supostos de sua compe-
tência, sejam executados por outros. Eles 
esquecem as demandas de quem sofre e de-
fendem apenas a oferta de serviços.

A contrapartida é que os médicos con-
seguiram que todas as demais 14 profissões 
que se afirmam defensores de uma visão 
humanista e holística da saúde, se articu-
lassem contra aquilo que eles acreditam ser 
exclusivos e de sua competência em uma 
visão tecnicista e mecânica. 

E mais, os demais profissionais de saú-
de que poderiam ser vistos como parceiros 
são tidos como charlatães e são eles que 
apontam que os Conselhos Regionais de 
Medicina são órgãos a serviço do corpo-
rativismo, tentando sempre encobrir a  in-
competência e arrogância com a pretensão 
de tornar o médico, uma figura de grande 
poder e fazê-lo controlar o exercício de to-

dos os profissionais de saúde. Isso parece, 
em parte, ser procedente. Carece muitas 
reflexões. Mas, médicos não gostam de dis-
cutir determinados temas. 

Não há que se questionar que se vive 
um momento em que a saúde é prática in-
terdisciplinar e contestações em contrário 
não reflete a realidade contemporânea das 
profissões e das práticas públicas de saúde.  
Quem ousaria dizer isso aos médicos?

Os fatos acima, relacionados ao que se 
define o ato médico e que envolvem a pro-
moção da saúde, prevenção, diagnóstico e 
tratamento das doenças, portanto, depõem 
contra a união dos membros das equipes de 
saúde que competem entre si, criando cli-
ma de desconfiança e desconforto entre as 
categorias. O que os médicos desconhecem 
é que múltiplas parcerias e confiança entre 
aliados são mecanismos de prevenção do 
seu próprio mal estar psíquico no traba-
lho; possibilidades reais de garantir saúde 
mental no que tange os aspectos do exer-
cício profissional; e oxalá, mais dignidade 
para os pacientes atendidos de uma forma 
abrangente, adequada, humana e justa por 
todos os que acreditam na dignidade do ser 
humano que sofre e que é estruturalmente 
desamparado nas suas demandas aos pro-
fissionais de saúde, em especial, ao médico, 
frente as mazelas do corpo e da alma.
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Acadêmico
Dominique Bertrand
Secretário perpétuo da Academia Nacional
de Medicina da França

Características do Sistema Francês de Saúde
Academia Nacional de Medicina

Sinopse

O sistema de saúde francês, acessível a to-
dos, é financiado principalmente pelo 

Seguro Saúde de Seguridade Social (l’Assu-
rance Maladie) . A despesa em saúde repre-
senta quase 9% do PIB, em 2015 correspon-
deu a 2930 euros/ano/habitante. O essencial 
do consumo é utilizado em hospitais. Os 
estabelecimentos de saúde são públicos ou 
classificados com finalidades sem fins lucra-
tivos, onde sua criação é aceita pelo estado 
com as mesmas missões que os estabeleci-
mentos públicos. 

Os médicos, em ambulatórios, são livres 
para se estabelecerem onde queiram, des-
de que sejam utilizadas as taxas acordadas 
através das convenções  entre eles e o Seguro 
de Saúde Social. A densidade médica é, por-
tanto, muito heterogênea em cada região. O 
equivalente a 70% do valor da consulta de 
um médico de clínica geral é coberto pelo 
Seguro de Saúde Social. O restante (30%) é 
suportado pelas famílias e, em uma segunda 
opção,  a totalidade ou uma parte desse deste 
valor é suportado por  um plano de saúde 
complementar se eles foram  previamente 
subscritos.  O valor reembolsado vai depen-
der das cláusulas acordadas no momento da 
assinatura do contrato. 

Os medicamentos prescritos pelos mé-
dicos são 100% reembolsáveis pelo seguro 
social para medicamentos de utilização in-
dispensável como insulina, antiretroviral e 
anticancerígenos,  65% para medicamentos 
considerados de utilização importante, 30% 
para medicamentos de importância mode-
rada, 15% para medicamentos paliativos de 
pouca importância e nenhum reembolso em 
medicamentos de livre acesso em pratelei-
ras. Os controles de preço de todos os níveis 
de medicamentos são feitos ao nível da in-
dústria farmacêutica e farmácias. 

O Seguro de saúde social reembolsa 
91% das despesas com hospitais.  Algumas 
despesas, como doenças de longa duração, 
podem ser cobertas 100% pelo Seguro de 
Saúde Social (32 enfermidades são cober-
tas a 100%) . A Meta Nacional de Despesas 
em Seguros de Saúde (ONDAM) é definida 
pelo Parlamento. As receitas são inferiores 
às despesas, o que leva a um desequilíbrio fi-
nanceiro. Por isso,  foi criado pelo Banco do 
Estado um sistema de “Fundo de Amortiza-
ção da Dívida Social” que absorve as dívidas 
anuais.”

Tradução
Dra. Érika Caldas Silveira
Pesquisadora científica INRA - França
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– La plus grande partie de la consommation 
est hospitalière 
– La prévention, non comptabilisée, repré-
sente environ 3% la CSBM

II. Organisation du système de sante

A) Les hôpitaux :
1. Construction hiérarchique du système 
hospitalier (entre 1950 et 2000) : 

– Public et assimilé à but non lucratif :
• Centres hospitaliers universitaires 

(CHU) (+ de 1000 lits / Paris : environ 
15000 lits) 

• Centres hospitaliers (CH) (300 à 800 
lits) 

• Etablissements de petite taille (hôpi-
taux locaux / établissement pour per-
sonne âgées) 

– Privée : 
• Etablissement hospitalier indépendant 

à but lucratif (taille modeste) 
• Création, acceptée par l’Etat, avec les 

mêmes missions que le public.

2. La création des Groupements Hospitaliers 
de Territoire (GHT): loi de 2016 

• Environ 1000 établissements publics          
135 GHT (environ 1 par département) 

• Etablissement support : c’est l’hôpital pi-
vot du GHT 

– Convention constitutive : projet médical 
partagé et gestion commune 

Introduction

• Système de soins français construit au ser-
vice des patients.

• Caractéristiques du système de santé fran-
çais: 
– Accessibilité de tous aux soins.
– Prise en charge financière majoritaire 

par l’assurance maladie
– Recherche de Qualité - Efficacité – Effi-

cience – Utilité 

I. Analyse des depenses de sante

A) La consommation des soins et biens mé-
dicaux (CSBM) : 

– Agrégat du compte national de la santé 
(comptabilité nationale) 

– Ensemble des biens et services médicaux 
délivrés aux patients en France 

– En 2015 : 
• 194 milliards d’euro 
•  < 9 % du PIB 
• 2930 euros/an/habitant 

– Rappel en 1950 : 3% du PIB 
• Augmentation du taux des dépenses de 

santé, supérieur au taux de croissance 
économique depuis 1950

B) Répartition de la consommation: 
Tableau n°1: Répartition des dépenses : 
exemple de la CSBM

Source : Comptes de la santé 

Caracteristiques du Système de Soins Français
Académie Nationale de Médecine
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– Un seul service pour l’imagerie, la biolo-
gie, la pharmacie  et le département d’in-
formations médicales, pour le GHT.
• Objectifs médicaux et principes d’or-

ganisation communes
• Organisation des activités entre les 

établissements 
• Parcours ou filières de soins, à créer 
• Association avec le privé ? Possible 

mais très peu favorisé actuellement. 

B) La médecine ambulatoire : 
1. Système libéral: 
‐ Cabinets isolés, maisons médicales, cabi-

nets de groupe, dispensaires
2. Caractéristiques médecine libérale ac-

tuelle et remboursement :
‐ Liberté d’installation 
‐ Tarifs conventionnels  (prix à la consul-

tation fixé par des conventions entre mé-
decins et l’assurance maladie) 

‐ Liberté de prescription mais selon utilité 
(recommandation) et prix (générique) 

‐ Secret médical
‐ Densité médicale très hétérogène (Pro-

blème !)
• Deux positions d’exercice: 

– Secteur 1 : Respect du tarif convention-
nel des actes 

– Secteur 2 : Honoraire libre mais avec tact 
et mesure

– Hors secteur : (exceptionnel) 
• Exemple : 
• Secteur 1 : 25 euros généralistes et spé-

cialistes (1er mai 2017)
• Secteur 2 : 25 euros ( + augmentation 

modérée : + 15euros ? / + 40euros ? / 
…) 

• Remboursement par l’assurance ma-
ladie obligatoire (AMO) = 70% de 
25euros c’est-à-dire 17,5euros pour 
chaque secteur.

• Le reste est 
 : à la charge des ménages 

: à la charge d’une assurance personnelle 
complémentaire. 

– Médecin traitant : Souvent médecin gé-
néraliste 

– Choix obligatoire pour chaque assuré 
social

– Premier accès au système de soins 
 C) Pharmacie :

• Officine dirigée par un pharmacien, 
obligatoirement 

• Autorisation de création d’une phar-
macie par l’administration, en fonc-
tion des besoins démographiques 

• Remplacement du médicament pres-
crit par un générique par le pharma-
cien  

III. Financement des acteurs

A ) L’hôpital : 
• Facturation individualisée à la patho-

logie : Groupement Homogène de ma-
lade (GHM ), équivalent des DRG aux 
Etat-Unis.

• Forfaits : missions d’intérêt général et 
aide à la contractualisation 

B ) Médecine ambulatoire : 
• Tarification à l’acte 
• Forfaits : Rémunération sur Objectifs de 

Santé Publique (ROSP)

Exemple : Rémunération sur objectif de san-
té (ROSP) -  Forfait par médecin depuis 2010
La patientèle du généraliste a t’elle reçu les 
soins adéquats ?
 
Suivi indicateur  
Objectif cible; 65% de sa population  
Part des patients diabétiques ayant reçu 3 
dosages d’hémoglobine glyquée dans l’an-
née 
2013: 45,9% 
2011: 48,7%
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Liste :  Pathologies chroniques / Prévention 
(vaccin) / Prescriptions de générique.
En 2016 : Rémunération par an
• 7000euros / généraliste 
• 2277euros / gastroentérologue 
• 2475euros / cardiologue  

C ) Médicaments : 
• Contrôle des prix au niveau de l’industrie 

pharmaceutique et de la pharmacie. 

IV. Prise en charge des soins

A) Principes de prise en charge : 
L’assurance maladie obligatoire (sécurité so-
ciale) rembourse la majeure partie des soins: 
76% de tous les soins et de toutes les person-
nes couvertes en moyenne  
1. Le taux de remboursement par l’assurance 
maladie obligatoire 
• Il est fixé en fonction de l’importance et de 

l’utilité du bien et service.
• En moyenne les soins de médecine am-

bulatoire sont pris en charge à hauteur de 
70%

• Pour les médicaments : le taux de rembou-
rsement est variable 

– 100% : Si service médical rendu indispen-
sable ( insuline, antirétroviraux, antican-
céreux) 

– 65% : Si service médical rendu important 
– 30% : Si service médical rendu modéré 
– 15% : Si service médical rendu faible 
– 0% : Si accès libre – sans prescription
1. Les remboursements personnels à 100% 
des soins :
• Les affectations de longues durées : 

– 30 maladies remboursées à 100%  
– 31ème maladie définie précisément hors 

de cette liste (expl)
• Caractéristiques pour être acceptées à  

100% 
• Symptômes + coûts élevés 
• Seule la maladie est prise en charge à 100% 

( avant l’ensemble des soins) donc il faut 

différencier ce qui provient de la patholo-
gie, du reste des soins ( ordonnancier bi-
zone). 
– 32ème maladie : les poly-pathologies, 

lorsque le reste à charge est important 
pour le patient. 

15% de la population est sous ALD repré-
sente environ 60% de l’ensemble des rem-
boursements de l’assurance maladie obliga-
toire.

• Les pathologie définies : La procréation 
médicalement assistée. 

• Les circonstances administratives : (faible 
revenu) 

B) L’ensemble des acteurs finançant le systè-
me des soins :
• La sécurité sociale depuis 1945 :
• Les assurances maladies complémentaires :

– Assurance volontaire pour la partie non 
remboursée par l’assurance maladie obli-
gatoire. 

• L’Etat :
– Assurance des personnes en situation ir-
régulière et des prises en charges particu-
lières : Aide médicale d’Etat 
– Divers

• Le ménage:  
– La partie non remboursée (ticket mo-
dérateur) 
– L’Etat favorise l’adhésion à des assuran-
ces complémentaires santé pour tous les 
ménages.

• Part des prises en charge hospitalière :
• Importante en raison des coûts très élevés 

des soins hospitaliers 
• Prise en charge des dépenses hospitalières 

en moyenne à 91% par l’AM :  
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NOTA: Exposição apresentada em 10/05/2017 durante visita de membros da FBAM no 
sodalício

• 92% de dépenses hospitalières pour le pu-
blic 

• 88% de dépenses hospitalière pour le privé 
à but non lucratif

• Différence modeste entre les deux secteurs 
car même règle de remboursement. 

• Médecine de ville : 
• Petits soins 
• Ticket modérateur plus important, surtout 

pour le dentaire
• Médicament : 69% par l’AM 
• Mais extrêmement variable 
• Extrême du remboursement : 100% - 0% 

Conclusion

• Un système régulé sur les :
– Personnels de santé (numérus clausus)
– Structures de soins 
– Génériques 
– Dépenses de santé de façon globale: 

• ONDAM : objectif national des dépenses 
de santé fixé par le parlement. (taux maxi-
mum d’augmentation des dépenses à l’an-
née n+1) 

– Des recettes inférieures au dépenses pour 
l’AM: 

– Constat : 
• Déséquilibre financier. 
• Création de la Caisse d’Amortissement de 

la Dette Sociale : « banque d’Etat » qui re-
prend les dettes annuelles.  
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Acadêmico
Guido Arturo Palomba 
Membro Emérito e Ex-presidente da Academia 
de Medicina de São Paulo

Ninguém em sã consciência pode ne-
gar que o computador é fundamen-
tal para o funcionamento de muitas 

áreas da vida do homem contemporâneo.
A sociedade é competitiva, fato que faz 

parte da natureza do homem. Assim, os 
computadores e suas infinitas possibilidades 
são ferramentas poderosas e indispensáveis 
tanto para o dia a dia quanto para o progres-
so. Porém, no bojo dessa afirmação pode es-
tar implícito o germe da decadência em al-
guns setores do conhecimento e da cultura.

Com a globalização da internet (ou a 
globalização pela internet), os livros passa-
ram a ser questionados quanto à sobrevi-
vência. E até há quem diga que esses estão 
fadados ao desaparecimento completo. Na 
psiquiatria, por exemplo, é preciso reconhe-
cer que os livros foram substituídos, quase 
totalmente, pelos subprodutos da internet 

globalizada, a Classificação Internacional de 
Doenças (CID) e o Manual de Classificação 
e Diagnóstico (DSM, sigla em inglês), sem 
os quais a psiquiatria contemporânea não 
existiria.

A CID e o DSM são catálogos universa-
lizados, que trazem códigos para caracteri-
zar os transtornos mentais. Ditam as regras 
que os psiquiatras devem seguir para classi-
ficar os doentes, encaixando-os nos supostos 
diagnósticos. Por exemplo, quando aparece 
o código F 31, o usuário fica sabendo que 
o digitador refere-se ao “transtorno bipolar”. 
Isso se verifica em sites, é usado em vídeo-
-conferências, blogs, revistas eletrônicas es-
pecializadas ou não etc. E o médico, em vez 
de ir aos livros-textos atemporais, nutre-se 
da fartura de informações da internet sobre 
o F 31, a qual é capaz de disponibilizar-lhe “a 
última descoberta da ciência”, que amanhã se 
tornará penúltima e assim por diante e tudo 
de maneira muito rápida. Nesse contexto e 
diante de tal procedimento, o profissional 
(apegado à tela) cria uma falsa sensação de 
estar sempre atualizado e despreza o conhe-
cimento básico da especialidade, lentamente 
erigido em vários livros-textos. 

É exatamente na ausência deles que se 
encontra uma das “pragas” que atacou a cul-
tura médica, de modo especial, a Psiquiatria, 
erodindo suas bases secularmente moldadas 
e hodiernamente esquecidas ou trocadas 

Cultura on-line e Psiquiatria

Os computadores 
e suas infinitas 
possibilidades são 
ferramentas poderosas e 
indispensáveis tanto para 
o dia a dia quanto para o 
progresso
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pelo conhecimento relâmpago disponível 
em algum “www”.

Os livros clássicos de psiquiatria não 
estão defasados, da mesma forma que os de 
filosofia editados a centúrias continuam tão 
modernos e úteis como nas épocas em que 
apareceram no mundo.

Alguma pessoa ousaria dizer que Aris-
tóteles, Kant, Descartes e outros de igual 
envergadura não podem ser mais debatidos 
hoje? Se alguém tiver a cachimônia de afir-
mar que sim, certamente estará entre aque-
les que dizem que Kraepelin, Kretschmer, 
Bleuler e Jasper eram zagueiros da antiga 

seleção alemã de futebol. Não, eles são con-
siderados pais da Psiquiatria, da Tipologia, 
da Esquizofrenia e da Psicopatologia, res-
pectivamente. Ademais, formam, ao lado 
de outros craques, a seleção universal dos 
grandes pensadores da psique, que criaram 
a ciência-arte chamada Psiquiatria.  E quem 
os ignora, sem os nutrientes que esses gênios 
trouxeram para essa área do conhecimento 
humano, estará desnutrido e raquítico para 
enfrentar e escolher o que realmente pode 
ser aproveitado dessa enorme quantidade de 
coisas boas, ótimas, ruins e péssimas que as 
redes virtuais oferecem.
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Ao principiar o tema que me cabe 
agora quero antes mencionar ao 
menos três médicos dentre muitos 

outros grandes estudiosos da História da 
Medicina no Brasil. Esta menção representa 
uma singela mas justa homenagem que lhes 
dedico aqui nominalmente e também é ex-
tensiva aos demais não citados. Em ordem 
cronológica são eles o pernambucano Ledu-
ar [Figuerôa] de Assis Rocha (1904-1994), 
o fluminense Lycurgo [de Castro] Santos 
Filho (1910-1998) __- a quem chamo de o 
“Francisco Adolpho de Varnhagen da Me-
dicina Brasileira”, já que se este último foi 
o primeiro autor nacional a escrever a mais 
abrangente História Geral do Brasil, a seu 
turno aquele ilustre médico fluminense foi 
o primeiro autor nacional a escrever a mais 
abrangente História Geral da Medicina Bra-
sileira e, completando esta lista tríplice, te-
mos o paulista não menos importante Car-
los da Silva Lacaz (1915-2002). 

Vale lembrar que tanto Lycurgo Santos 
Filho quanto Carlos da Silva Lacaz foram 
Membros da Academia Nacional de Medi-
cina e, por sua vez, Leduar de Assis Rocha 
pertenceu à Academia Brasileira de Medi-
cina Militar, à Academia Pernambucana de 
Medicina e à Academia Olindense de Le-
tras. Enfim, entendo que os pesquisadores 
da História da Medicina no Brasil, particu-
larmente os que perscrutam as épocas mais 

remotas, são estudiosos muito especiais do 
nosso passado já que, por assim dizer, nave-
gam por mares ignotos munidos de impre-
cisos e vagos portulanos. Se melhor apraz, 
eles garimpam num particular “sítio arqueo-
lógico” do conhecimento dentre os mais es-
cassos em “gemas” de interesse no contexto 
da nossa História Geral. Enfim, no que tange 
aos primeiros séculos da Medicina no Brasil, 
inúmeros são os filões que eventualmente 
podem apresentar algo de valor nesse tipo 
de pesquisa porém, em geral, a coleta de real 
utilidade é diminuta em cada veio analisado.

Perceba-se agora que o nosso tema in-
titulado “Médicos e Medicina no Brasil dos 
primeiros séculos” está em sintonia com um 
fulcral conceito do saudoso Prof. Dr. Lycur-
go Santos Filho, para quem é incorreto fa-
lar em “Medicina Brasileira” dos primeiros 

Acadêmico
Guilherme Gomes da Silveira d’Avila Lins 
Membro da Academia Paraibana de Medicina,  
do Instituto Paraibano de Genealogia e Heráldica 
e do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba.

Médicos e medicina no Brasil dos primeiros séculos
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séculos, mas sim em “Medicina no Brasil” 
dos primeiros séculos. Ademais é imprati-
cável esmiuçar esse assunto ao longo do re-
gimental porém exíguo lapso de tempo de 
apenas uma hora. Noutras palavras, para 
cumprir este objetivo seria preciso discorrer 
durante cerca de vinte minutos para cobrir 
cada século da História do Brasil! Se é as-
sim, deve-se então considerar esse tema exa-
geradamente abrangente para esta ocasião? 
Não penso dessa maneira. Entendo que este 
cabeçalho é de fato adequado e serve essen-
cialmente para configurar o racional recorte 
cronológico a ser abarcado no contexto da-
quilo que se chama de primeiros séculos da 
“Medicina no Brasil” e não para sinalizar a 
abrangência geral daquilo que deve ser obri-
gatoriamente desenvolvido nesta alocução. 
Além disso, esse recorte cronológico per-
mite afirmar que, a rigor, a “Medicina Bra-
sileira” propriamente dita só teve seu marco 
inicial a partir de 1808 na Bahia e logo a se-
guir no Rio de Janeiro, por ocasião da trans-
migração da Família Real para estas plagas 
tropicais. Só então esta terra veio a perder 
as limitações sócio-políticas da condição de 
Colônia Ultramarina do Reino de Portugal 
e Algarves para assumir a condição de Rei-
no Unido de Portugal, Brasil e Algarves sob 
a égide do Príncipe Regente D. João, futu-
ro Rei D. João VI, o qual, desgraçadamente, 
apesar do seu importante legado nesta terra 
ficou sendo mais conhecido aqui como um 
mero “comedor de frangos”. Basta recorrer 
à obra Dom João VI no Brasil de Manuel de 
Oliveira Lima para se aquilatar o profícuo 
legado desse monarca neste País e, levando 
em consideração o que mais concerne a nós 
médicos, registre-se já, entre seus feitos, a 
criação da Escola Médico-Cirúrgica no Ter-
reiro de Jesus, Salvador, Bahia (1808), junta-
mente com a Escola Anatômica, Cirúrgica e 
Médica no Rio de Janeiro e também a Junta 
Vacínica da Corte (1811).  

Volto ainda à questão da periodização 
da História da Medicina no Brasil, essencial 
para a contextualização dos mais diversos 
tipos de pesquisas nessa área do conheci-
mento e também fundamental para a carac-
terização dos mais variados momentos da 
trajetória desse particular ofício ao longo 
do tempo. Em História a periodização é a 
difícil tarefa de estabelecer de maneira ra-
cional os limites das diversas partes ou re-
cortes que compõem o todo. Na realidade aí 
lida-se com fronteiras facilmente aparentes 
ou não e como, em princípio, toda “frontei-
ra” é “litigiosa” antevê-se a vulnerabilidade 
conceitual dos diversos modelos propostos. 
No que diz respeito à História da Medicina 
no Brasil optei aqui (com poucas diferenças, 
em geral terminológicas) por um modelo de 
periodização inspirado no que foi defendi-
do por Lycurgo Santos Filho, aliás bastante 
confiável quanto às respectivas demarcações 
de limites:

1. – Fase inicial ou da medicina dos fí-
sicos (hoje os médicos clínicos) e cirurgiões, 
barbeiros, barbeiros-cirurgiões, parteiras, bo-
ticários, aprendizes, curiosos, pajés e curan-
deiros [desde o inicio do povoamento e colo-
nização desta terra até os primeiros anos do 
século XIX, mais precisamente 1808, ano da 
chegada da Família Real ao Brasil]

1.1. – Medicina indígena;
1.2. – Medicina africana;
1.3.– Medicina ibérica [exercida por 

profissionais habilitados ou não, cristãos-
-novos e cristãos-velhos, inclusive por colo-
nos naturais do Brasil];

1.4. – Medicina jesuítica [exercida por 
irmãos ou padres enfermeiros com suas bo-
ticas] 

1.5. – Medicina do Brasil holandês;
 
2. – Fase secundária ou do processo 

de semeadura de uma Medicina Brasileira 
propriamente dita [a partir de 1808, desde 
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a fundação das já referidas duas Escolas 
Médicas, na Bahia e no Rio de Janeiro, sob 
a influência cultural portuguesa, espanho-
la e também francesa até cerca de meados 
do Século XIX. Por esse tempo surgiram 
pioneiros periódicos médicos no Rio de 
Janeiro e em Pernambuco como a REVIS-
TA MEDICA FLUMINENSE (1835-1841) 
e os ANNAES DA MEDICINA PERNAM-
BUCANA (1842-1844), de que se fez uma 
reimpressão fac-similar (1977) acompa-
nhada de um estudo crítico de Leduar de 
Assis Rocha,]

3. – Fase terciária ou de florescimento 
científico progressivo da Medicina Brasileira 
propriamente dita [em que se destaca o sur-
gimento da GAZETA MEDICA DA BAHIA 
(1866-1868), cuja reimpressão fac-similar 
(1974) deve-se ao Dr. Edgard de Cerquei-
ra Falcão (1904-1987), destacado médico 
e historiador], bem como surgem por esse 
tempo os estudos da chamada escola tropi-
calista baiana (sobre ancilostomíase, filaría-
se, beribéri, ofidismo etc.) que repercutiram 
bastante no Sudeste do País, conferindo su-
ficiente massa crítica para a concreta confi-
guração de uma fase efetivamente científi-
ca da Medicina Brasileira, a qual se ilustra 

através de nomes do porte de Adolpho Lutz 
(1855-1940), Emilio (Marcondes) Ribas 
(1862-1925), Vital Brazil (Mineiro da Cam-
panha) (1865-1950), Oswaldo (Gonçalves) 
Cruz (1872-1917), (Manuel Augusto) Pirajá 
da Silva (1873-1961), médico e historiador, 
Carlos (Justiniano Ribeiro) Chagas (1878-
1934) e tantos outros]

Aqui nos interessa mais de perto ape-
nas aquela longa fase inicial da medicina 
no Brasil e a ela dispensarei minha atenção 
com toques pontuais referentes às suas sub-
divisões sem a preocupação de exaurir o as-
sunto. Mesmo assim, como já ficou dito, é 
exatamente nesse período mais remoto da 
nossa História que enfrentamos as maiores 
dificuldades. Portanto, se nesta breve reme-
moração histórica ou tosca (re)construção 
eu não puder utilizar todas as pedras neces-
sárias, espero me valer ao menos de algumas 
ilustrativas.

Em primeiro lugar é preciso registrar 
aqui um fato marcante. Incidentalmente, a 
presença de profissional da medicina na pri-
mitiva Terra de Santa Cruz é, a rigor, tão an-
tiga quanto o seu próprio achamento por Pe-
dr’Alvares Cabral em 1500, embora isto não 
signifique o início da prática médica neste 
solo tropical. É que naquela esquadra de Ca-
bral viajava uma importante figura, ou seja, 
o “bacharel mestre Johan físico [médico] e çi-
rurgyano” de El-Rei D. Manuel I de Portugal, 
o qual foi o autor de um dos três primeiros 
documentos sobre a dita arribada no Bra-
sil, ou seja, a célebre carta de Mestre João. 
Aliás, aquela importante figura vem sendo 
chamada, de Mestre João Emeneslau mas, 
infelizmente, o último nome decorre de lei-
tura paleográfica incorreta numa expressão 
latina existente no final de sua carta onde o 
missivista escreveu em letra do seu tempo: 
Johannes artium et medicinae bachalarius 
[João bacharel em filosofia (arte) e medici-
na] (História da Colonização Portuguesa do 

Incidentalmente, a 
presença de profissional 
da medicina na primitiva 
Terra de Santa Cruz é, a 
rigor, tão antiga quanto 
o seu próprio achamento 
por Pedr’Alvares Cabral 
em 1500
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Brasil, v. II). Ainda a este respeito diga-se 
que o Mestre João, espanhol a serviço do Rei 
de Portugal, parece se superpor a um judeu 
de nome João Faras, ou originalmente Juan 
Faras, que teria migrado do Reino de Espa-
nha para Portugal a fim de escapar da abo-
minável inquisição espanhola.

O assinalamento desse judeu (o físico e 
cirurgião Mestre João) no Brasil de 1500 ser-
ve já para prenunciar a significativa afluên-
cia de muitos outros judeus e cristãos-novos, 
oriundos inicialmente da Península Ibérica, 
os quais vieram a aportar mais tarde nesta 
colônia (também fugindo da Inquisição, de 
“livre vontade” sem alternativa ou sob de-
gredo) onde passaram a praticar a medicina 
que conheciam, fossem ou não habilitados 
para tanto. Aliás, cresceu bastante a afluên-
cia de judeus e cristãos-novos, e dentre eles 
os médicos, durante o segundo período ho-
landês no Brasil (1630-1654).

No desenrolar deste tópico é preciso ter 
em mente que aquelas cinco subdivisões da 
fase inicial da medicina no Brasil (Medici-
na indígena, Medicina africana, Medicina 
ibérica, Medicina jesuítica e Medicina do 
Brasil holandês) têm uma conotação mera-
mente distintiva quanto à sua natureza bá-
sica e não um caráter de gradação evolutiva 
ao longo da história. Dessa maneira, num 
mesmo determinado momentum, pode-se 
bem perceber a coexistência daquelas cinco 
modalidades de prática médica nesta terra 
(fase inicial) e isto se ilustra melhor ao lon-
go do período holandês no Nordeste (1630 a 
1654). Por esse tempo, além daquela coexis-
tência, houve inclusive a assimilação de cer-
tos conceitos terapêuticos próprios de uma 
das cinco modalidades iniciais de atuação 
médica por outra até menos evoluída. Como 
exemplo temos um fato ocorrido em 1638. 
Como se sabe, em Pernambuco João Mau-
rício, Conde de Nassau-Siegen, tinha ao seu 
dispor o que havia de melhor na Medicina 

europeia do seu tempo todavia recebeu no 
Recife a recomendação para ir à Paraíba (e 
a aceitou) a fim de beber a água de uma já 
então famosa Bica dos Milagres, cujo nome 
provinha de suas extraordinárias proprieda-
des terapêuticas para o mal das pedras, ou 
seja, a nefrolitíase, de que ele era portador. 
Pois bem, esse governante do Brasil holan-
dês demorou-se aqui cerca de um mês com 
esse propósito. Parece que obteve melhora 
significativa da cólica nefrética já que não se 
sabe de novos queixumes seus nessa época. 
Por outro lado, irônica e infelizmente, quem 
piorou, com o passar do tempo, foi a sor-
te daquela fonte de água milagrosa. Hoje a 
Bica dos Milagres é desconhecida da imensa 
maioria da população desta terra, encon-
tra-se entupida e descaracterizada, além de 
abandonada pelas autoridades (que há mui-
to anos prometem resgatá-la do limbo a que 
foi injustamente condenada), em que pese o 
fato de ter saciado a sede da população desta 
cidade durante os séculos iniciais da nossa 
história local com seus 430 anos de idade. 
A propósito, a importância daquela fonte já 
era assinalada no ano de 1599 (Livro Tombo 
do Mosteyro de Sam Bento da Parahyba).

Retomando o fio da meada, o gentio da 
costa do Brasil era originalmente robusto 
e saudável, apresentando poucas doenças 
naturais. Costumava ser longevo, podendo 
atingir até 120 anos se a morte não o alcan-
çasse antes nas muitas guerras que mantinha 
com outras facções indígenas ou contra o 
invasor europeu que queria modificar seus 
costumes. Em última análise, foi o elemen-
to branco colonizador, dito civilizado, bem 
como o escravo africano por este trazido 
para cá à força que, juntos, vieram a disse-
minar e formular a nosografia brasileira dos 
primeiros séculos abrangendo doença infec-
ciosas, dermatológicas, gastroenterológicas, 
respiratórias, urinárias, ginecológicas, os-
teoarticulares etc.
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O fato é que, ao longo dos primeiros 
anos e até depois das três primeiras déca-
das do achamento do Brasil, não faz sentido 
falar em exercício da medicina nesta terra. 
Não me refiro aqui aos ritos indígenas prati-
cados com o objetivo de curar os enfermos, 
os quais continuam vigentes até hoje entre 
seus pajés, misto de sacerdotes e médicos.

Pois bem, por ocasião das primeiras ex-
pedições do Século XVI com a finalidade 
precípua de explorar esta porção do Novo 
Mundo ou de policiar as costas do litoral 
brasileiro, não há notícia concreta de que 
profissionais da Arte Médica tivessem vin-
do nelas embarcados. Aliás, é até admissível 
que a expedição colonizadora de Martim 
Afonso de Sousa (1530-1533) tivesse trazido 
colonos desse ofício mas também não há in-
formação segura nesse sentido. 

Assim, os primeiros europeus pratican-
tes da Arte de Curar, geralmente cristãos-
-novos oriundos da Península Ibérica, co-
meçaram a surgir aos poucos com a criação 
das Capitanias Hereditárias (1534). Vamos 
passá-los em revista rapidamente: a) acerca 
da Capitania de São Vicente, segundo Affon-
so d’Escragnole Taunay, “Em todo o Século 
XVI não se constata a existência de clínico 
algum em São Paulo. Em 1597 instalava-se 
o primeiro serviço médico sanitário com a 
nomeação do barbeiro Antonio Roiz [Rodri-
gues] para juiz do ofício dos físicos. Era ho-
mem experimentado e examinado e não da-
queles empíricos que na vida curavam feridas 
e faziam sangrias por toda a terra” (Historia 
da Cidade de São Paulo); b) na Capitania do 
Rio de Janeiro, segundo notícia oriunda do 
Colégio Brasileiro de Genealogia, o primei-
ro médico foi Francisco da Fonseca Diniz, 
nascido em 1616 e neto de Aleixo Manuel, 
o velho, um dos famosos povoadores da ci-
dade de São Sebastião. Sabe-se ainda que 
ao tempo da fundação dessa cidade (1565) 
alguns barbeiros foram enviados para lá. 

Ademais, de acordo com José Gonçalves Sal-
vador, nessa mesma cidade havia o médico 
cristão-novo Belchior Babington exercendo 
sua profissão em torno de 1627. Uma déca-
da mais tarde achava-se também aí o médico 
cristão-novo Gaspar Gomes da Costa e o ci-
rurgião cristão-novo Manuel Jorge Feio (Os 
Cristãos-Novos. Povoamento e conquista do 
solo brasileiro – 1530-1680). Acrescente-se 
ainda que em notícia documental divulgada 
na Revista do Instituto Histórico e Geográ-
fico de São Paulo pelo ilustre médico e his-
toriador José Pedro Leite Cordeiro, verifica-
-se que em 30 de julho de 1637 o licenciado 
Francisco Marques Coelho havia embarcado 
para o Rio de Janeiro como médico (Alguns 
Documentos Sôbre Médicos e Medicina do 
Brasil Seiscentista); c) na Capitania de Porto 
Seguro, por esse tempo, não encontrei nin-
guém dedicado à Arte de Curar. A partir de 
agora, com o mesmo objetivo, valho-me de 
outras fontes antigas desde 1591 até 1595), 
referentes à malsinada Primeira Visitação do 
Santo Ofício às partes do Brasil (Confissões 
da Bahia [1591-92] - Denunciações da Bahia 
[1592-1593] - Denunciações de Pernambuco 
{1593-1595} [incluindo Itamaracá e Paraíba] 
– Confissões de Pernambuco {1594-1595} 
[incluindo Itamaracá e Paraíba]). Pode-se 
identificar aí diversas pessoas que se ocupa-
ram com a prática médica nos locais onde 
moraram: d) na Capitania do Espírito Santo 
temos Pero Anriques, cristão-novo, físico e 
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cirurgião; e) na Capitania da Bahia, registro 
João Vaz Serrão, cristão-novo, que era cirur-
gião; f) na Capitania de Pernambuco cite-se 
Gaspar Rodrigues, cristão-novo, boticário, 
Luis Antunes também boticário, Gaspar 
Fernandes, cristão-novo, barbeiro, Gaspar 
Rodrigues Covas, cristão-novo, cirurgião, 
Antonio Trevisan, cristão-novo, boticário, 
além de outro cristão-novo não identifica-
do, casado com Maria Alvares, que também 
era boticário; g) na Capitania de Itamaracá 
cito Agostinho Lourenço, cristão-velho, bar-
beiro, assim como Maria Fernandes, cristã-
-velha mameluca, parteira, Julião de Freitas, 
cristão-velho mameluco, cirurgião e Fernão 
Soeiro, cristão-novo, cirurgião (já falecido 
em 1594); h) na Capitania da Paraíba, per-
tencente à Coroa, não se encontra ninguém 
naquelas fontes porém o saudoso Prof. Dr. 
Heronides [Alves] Coelho Filho, médico e 
historiador pernambucano que muito cedo 
se tornou paraibano, entendia que era mé-
dico o famoso cristão-novo Ambrósio Fer-
nandes Brandão, autor dos Diálogos das 
Grandezas do Brasil, obra monumental das 
nossas letras históricas (Medicina, doenças 
e médicos nos primeiros anos da Paraíba). O 
primeiro capítulo dessa obra estava sendo 
redigido em 1618 e diga-se aqui mais uma 
vez que, diferente da opinião que certo au-
tor local mal informado tem divulgado, essa 
data de 1618 nada tem a ver com a publi-
cação original desse texto, ocorrida somente 
no Século XIX. Como já afirmei noutro lo-
cal, Ambrósio Fernandes Brandão, nascido 
em Portugal, foi homem apatacado; manti-
nha residência em Lisboa e possuiu inicial-
mente um engenho de açúcar em Pernam-
buco (São Lourenço da Muribara, hoje São 
Lourenço da Mata), tendo depois levantado 
mais três engenhos na Paraíba onde veio a 
se estabelecer no início da colonização desta 
terra (Levantamento das publicações dos Di-
álogos das Grandezas do Brasil com algumas 

notas sobre o seu mais do que provável au-
tor). Enfim, se ele não foi de fato um médi-
co, sem dúvida foi um naturalista de saber 
enciclopédico. O fato é que a predominância 
de judeus e cristãos-novos entre os profis-
sionais da Arte Médica no Brasil se estendeu 
desde os primeiros tempos da nossa colo-
nização até meados do Século XVIII e sua 
maior afluência parece ter ocorrido durante 
o domínio holandês em Pernambuco (1630-
1654), particularmente entre 1635 e 1638, 
tema sobre o qual me ocuparei mais adiante 
de forma superficial. 

Do ponto de vista institucional foi so-
mente a partir da criação do Governo Geral 
no Brasil que chegou com Thomé de Sou-
sa (1549) o primeiro profissional habilitado 
em Medicina, o cristão-novo Jorge de Vala-
dares, nomeado pelo Rei D. João III com o 
título de Físico-Mor da Cidade do Salvador 
e vencimento anual de 24 mil reis acrescidos 
de 40 reis mensais para seu sustento. Dessa 
maneira, sua função fundamental era ad-
ministrativa (regulamentação da atividade 
médica sob uma fiscalização virtualmente 
impraticável na época) embora ele não es-
tivesse impedido de exercer o seu ofício. 
Ao que parece, os moradores comuns dessa 
cidade, entretanto, não deviam constituir a 
população-alvo da prática médica do Físico-
-Mor, mas sim a elite e a nobreza da terra. O 
povo de Salvador em geral e também e das 
demais urbes da colônia recorria geralmen-
te aos outros físicos e cirurgiões habilita-
dos, quando dispunham. Menos raros então 
eram os práticos desse ofício, os barbeiros-
-cirurgiões, os boticários e os barbeiros que, 
além de aparar cabelo e barba escarificavam 
a pele, lancetavam abscessos, extraíam den-
tes, faziam curativos, tratavam mordeduras 
de cobras, aplicavam sanguessugas, ventosas 
e clisteres, possuindo ou não a legalizadora 
“carta de examinação” conferida por pro-
fissional habilitado. Importante é dizer que 
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por esse tempo a grande carência de moeda 
de contado obrigava o paciente a pagar em 
produtos da terra o preço previamente ajus-
tado com seu facultativo. Consta que na-
quele tempo era incomum enriquecer com 
esse tipo de atividade. Enfim, o cristão-novo 
Jorge de Valadares exerceu o cargo de Físico-
-Mor em Salvador até o ano de 1553. Com 
o Governador Thomé de Sousa (1549) veio 
também o primeiro boticário nomeado ofi-
cialmente para este ofício no Brasil, ou seja, 
o cristão-novo Diogo de Castro que auferia o 
salário anual de 15 mil reis. Igualmente com 
Thomé de Sousa chegaram os primeiros je-
suítas (padres e irmãos noviços) a Salvador 
liderados pelo padre Manoel da Nóbrega, S.J., 
os quais começaram não somente sua valiosa 
obra missionária nesta colônia como tam-
bém a chamada medicina jesuítica, em geral 
de melhor qualidade que a já aí exercida, a 
qual era praticada junto à população indíge-
na e aos colonos da terra, pelos irmãos enfer-
meiros (alguns cirurgiões) e pelos irmãos bo-
ticários. O Padre Serafim [Soares] Leite, S.J., 
afirma que: “Os três primeiros enfermeiros do 
Brasil foram o Irmão (depois Padre) João Gon-
çalves na Baía, e o Ir. (depois Padre) Gregó-
rio Serrão em S. Paulo de Piratininga, a quem 
sucedeu o Ir. (depois Padre) José de Anchieta” 
(Artes e Ofícios dos Jesuítas no Brasil - 1549-
1760.) Nessa sua obra o autor relaciona mais 
de 150 religiosos enfermeiros, cirurgiões e 
boticários que praticaram a Arte de Curar 
ao longo daquele período (1549-1760). Esses 
religiosos levavam para as aldeias indígenas 
o que se pode chamar botica de campanha. 
Já nos Colégios da Companhia de Jesus ha-
via enfermarias e boticas para a assistência à 
população local. Sabe-se, por exemplo, que 
em 1760 o Colégio do Pará, ao ser fechado, 
possuía em sua botica 20 obras de Medicina 
e mais de 400 remédios nas estantes, além do 
aparato técnico para sua confecção. Por sua 
vez a Capitania da Paraíba durante muito 

tempo ficou privada desse tipo de assistência 
à saúde por conta da expulsão dos inacianos 
aí ocorrida em 1593 até o ano de 1683. Nesse 
ano a Companhia de Jesus retornou para em-
preender um estabelecimento pleno na terra 
e seus padres, além do missionamento de al-
gumas poucas aldeias indígenas, trabalharam 
na lenta formação do efêmero Colégio de São 
Gonçalo na Paraíba, fechado em 06 de fe-
vereiro de 1760 com a expulsão dos Jesuítas 
de toda a colônia. Por outro lado, segundo 
a mesma fonte jesuítica, a partir do final do 
Século XVII houve nos Colégios dos Jesuítas 
também médicos externos (não religiosos) 
que prestavam atendimento médico, em cará-
ter permanente, sob remuneração, tais como 
o Dr. Júlio Mário, francês, falecido no Reci-
fe em 1685, o Dr. Porfírio Poflitz, médico do 
Colégio do Pará em 1692, o Dr. Manuel Men-
des Monforte, português, cristão-novo, que 
chegou à Bahia em 1698  e atuou aí até 1721, 
além do Dr. Manuel Nunes Leal que também 
atuou depois no Colégio da Bahia.

Continuando o Governo Geral, com a 
esquadra do segundo governante D. Duarte 
da Costa, chegou outro cristão-novo, o licen-
ciado Jorge Fernandes, nomeado Físico-Mor 
em Salvador (1553) com um ordenado anu-
al de 60 mil reis. Vinha ainda um cirurgião 
chamado Mestre Pedro. Relato agora um 
fato interessante ocorrido por esse tempo. 
Em agosto de 1557 o padre Manoel da Nó-
brega, S.J., andava bastante doente, ocasião 
em que escreveu da Bahia uma carta (hoje 
impressa mais de uma vez) ao padre Miguel 
de Torres, S.J., em Lisboa, onde dizia que o 
Físico-Mor o estava tratando. Termina essa 
carta dizendo: “... porque a mim devem-me 
já de ter por morto, porque ao presente fiquo 
deitando muito sangue pella boca. O medico 
de quá [ou seja, o cristão-novo Jorge Fernan-
des] hora diz que hé vea [veia] quebrada, ora 
que hé do peito, hora que pode ser da cabeça: 
seja donde for, eu o que mais sinto hé ver a 
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febre ir-me gastando pouco a pouco.” (Cartas 
dos Primeiros Jesuítas do Brasil, v. II). Esta 
carta também mereceu destaque numa obra 
exemplar de Bella Herson (Cristãos-novos e 
seus descendentes na medicina brasileira).

Com o terceiro Governador Geral, Mem 
de Sá, veio em 1557 o Mestre Afonso Men-
des, cristão-novo, com o título de Cirurgião-
-Mor em Salvador nas partes do Brasil, rece-
bendo o ordenado anual de 18 mil reis, valor 
que depois foi acrescido de mais 6 mil reis 
anuais para também dirigir a Botica Real em 
Salvador. Tempos depois, já em 1591, veio à 
cidade do Salvador outro cristão-novo para 
servir como Cirurgião-Mor no governo de 
D. Francisco de Sousa. Recebia para tanto o 
salário de 16 mil reis.

Enfim, os cargos de Físico-Mor e de Ci-
rurgião-Mor vieram a ser extintos em 1782, 
dando lugar à Real Junta do Protomedicato 
que centralizava as respectivas competên-
cias através de seus delegados com autori-
dade inclusive nos domínios ultramarinos. 
Esta nova configuração perdurou até 1808 
quando foi extinta, ressurgindo um regula-
mento para as atividades do Físico-Mor e do 
Cirurgião-Mor, cuja jurisdição abrangia o 
Reino de Portugal e Algarves por meio dos 
seus delegados.

Trago agora uma curiosidade digna de 
registro no que toca à Medicina indígena. 
Esta notícia foi veiculada no Orbe Serafi-
co Novo Brasilico (que em edição definiti-
va passou a se chamar Novo Orbe Serafico 
Brasilico) por frei Antonio de Santa Maria 
Jaboatão, O.F.M. Ele a encontrou num an-
tigo manuscrito franciscano. Vê-se aí uma 
peculiar crendice terapêutica que ainda não 
vi ressaltada. Diz respeito aos índios poti-
guara, antropófagos e inimigos dos tabaja-
ra, dos caeté e dos tapuia do interior. O fato 
teria se passado numa determinada aldeia 
potiguara em que um padre da Companhia 
de Jesus “achou a huma India, já muy velha, 
e no ultimo da vida. Applicou-lhe primeiro 
toda a medicina da alma, e vendo-a já bem 
disposta espiritualmente, e a grande fraqueza 
em que estava, e o sumo fastio, que mostrava, 
querendo-lhe applicar também algum alento 
para o corpo, lhe disse: (fallando-lhe ao modo 
da terra) minha Avó, (assim chamaõ ás que 
são muy velhas) se eu vos dera agora hum 
bocado de açúcar, ou algum outro conforto 
lá das nossas partes do mar, não o comerias 
? Respondeu-lhe a velha, e a que já julgava 
o Padre bem disposta para morrer: Ay meu 
Neto, nenhuma cousa da vida desejo, tudo 
me aborrece já, só uma cousa me poderia ti-
rar agora este fastio.Se eu tivera agora huma 
mãozinha [certamente moqueada] de um 
Rapaz Tapuya, de pouca idade, e tenrinha, e 
lhe chupara aquelles ossinhos, então me pare-
ce tomára [eu] algum alento {Eis o resultado 
terapêutico deste curioso remédio]: porèm eu, 
coitada de mim, já não tenho quem me vá 
frechar hum destes!”. Dessa maneira o signi-
ficado da antropofagia, tão própria dos nos-
sos índios, ia além do valor ritualístico de 
vingança e de incorporação das qualidades 
do inimigo a ser morto, tais como bravura 
e coragem; possuía adicionalmente proprie-
dades terapêuticas indicadas em pacientes 
geriátricos e inapetentes.
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Não se pode esquecer aqui da assistên-
cia à saúde prestada desde meados do Sé-
culo XVI, embora ainda de forma precária, 
nos hospitais das beneméritas instituições 
pias conhecidas como Casas da Santa Mise-
ricórdia ou Santas Casas que também con-
tavam com uma igreja. Aliás, as Capitanias 
de Pernambuco e de São Vicente ainda hoje 
disputam a primazia da fundação da primei-
ra Instituição desse gênero no Brasil, às quais 
se seguiu a de Salvador. Na Paraíba a Casa da 
Santa Misericórdia foi fundada por Duarte 
Gomes da Silveira, natural de Olinda, um dos 
heróis da conquista desta terra e um de seus 
primeiros colonos. Doou a quantia de 6 con-
tos de reis para a edificação dessa instituição 
pia principiada em torno de 1590, onde re-
servou para si uma Capela sob a invocação 
do Salvador do Mundo, levantada na parede 
lateral da Igreja. Na sua cripta deveriam ser 
enterrados, não somente ele, mas também 
sua família e descendentes. Diferente do que 
se afirma por aí, essa obra já estava concluída 
ou virtualmente acabada em 08 de janeiro de 
1595, data em que da Igreja da Misericórdia 
da Paraíba saiu a solene procissão de insta-
lação da Primeira Visitação do Santo Ofício 
na Paraíba, tendo a frente o Visitador Heitor 
Furtado de Mendoça.

Mais tarde, no raiar de 1630 Pernambu-
co sofreu a invasão neerlandesa orquestra-
da pela Companhia das Índias Ocidentais, 
a qual se expandiu para quase todo o Nor-
deste, domínio este que perdurou até 1654. 
A região ocupada passou a receber grande 
afluência de judeus e cristãos-novos (dentre 
os quais, profissionais da saúde), provenien-
tes das Províncias Unidas dos Países Baixos. 
Essa afluência mais se adensou entre 1635 e 
1638. É que a partir de 1635 os flamengos 
haviam conseguido ultimar o domínio sobre 
as terras por eles invadidas mediante a con-
quista da Paraíba (depois de dois fracassos 
consecutivos), a que se seguiu em Pernam-

buco a rendição do Arraial (Velho) do Bom 
Jesus e do Forte de Nazaré, derradeiros fo-
cos de resistência ao invasor. A partir daí, de 
acordo com José Antonio Gonsalves de Mello 
[Neto], os judeus e cristãos-novos migrados 
para as Províncias Unidas (oriundos de vá-
rias nações inclusive de Portugal) se senti-
ram estimulados a tentar uma vida nova no 
Novo Mundo. Assim eles solicitaram licença 
(além de algum tipo de benefício como pas-
sagem gratuita e comida durante a viagem) a 
fim de residirem no Brasil holandês. Dentre 
eles haviam barbeiros, barbeiros-cirurgiões 
e médicos. Aliás, um deles, Jacob Moreno, 
acompanhado da esposa, pediu licença e 
passagem a fim de poderem se estabelecer 
na Paraíba, onde ele pretendia abrir uma 
tenda de cirurgia. Outro físico e boticário 
judeu que veio para Pernambuco se assina-
va Dr. Abraão Mercado, o mais notável de 
todos, que vendia medicamentos ao gover-
no holandês. Também médico e boticário 
no Recife foi o Dr. Musaphia que em 1650 

Não se pode esquecer 
aqui da assistência à 
saúde prestada desde 
meados do Século XVI, 
embora ainda de forma 
precária, nos hospitais 
das beneméritas 
instituições pias 
conhecidas como Casas 
da Santa Misericórdia 
ou Santas Casas que 
também contavam com 
uma igreja.
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vendeu medicamentos ao governo holandês 
no valor de 400 florins. Por volta de 1641 o 
judeu Dr. Nunes exerceu no Recife o ofício 
de cirurgião. Por sua vez o judeu Luis Men-
des também exerceu aí o ofício de cirurgião 
(Gente da Nação. Cristãos-novos e judeus em 
Pernambuco). Apenas como curiosidade, o 
primeiro governante neerlandês (Diretor) 
da Capitania da Paraíba, Dr. Servaes Car-
pentier, era formado em medicina entre-
tanto não há notícia de que tenha praticado 
esta profissão no Brasil. De todo modo, um 
irmão seu, Gerard Carpentier, foi boticário 
engajado nas tropas de ocupação desta terra. 
É importante registrar que durante o perío-
do neerlandês o Recife chegou a possuir dois 
hospitais que estavam sempre lotados. 

No ano de 1637 chegou o Conde de Nas-
sau-Siegen para governar no Brasil o terri-
tório até então já conquistado e o que ainda 
viesse a conquistar. Era um homem prepa-
rado e culto. Aqui estabeleceu um governo 
politicamente esclarecido além de toleran-
te, até certo ponto, para com a liberdade 
de consciência, principalmente em relação 
aos judeus. Dentre seus acompanhantes de 
apoio pessoal destacam-se dois nomes liga-
dos à medicina e à história natural. Um de-
les era o seu físico, Willem Pies (Guilherme 
Piso), nascido em Leiden, e o outro o natu-
ralista Georg Marcgraf (George Marcgrave), 
natural de Liebstadt. Numa época de virtual 
obscurantismo quanto às ciências médicas 
e quanto à história natural desta terra, esses 
dois homens trouxeram luzes fundamentais 
com suas pesquisas nessas áreas. Desgraça-
damente, o mundo luso-brasileiro do seu 
tempo nunca tomou conhecimento da gran-
diosidade do trabalho que realizaram porque 
aos olhos de Portugal eram participantes de 
um projeto invasor além de membros da tida 
como herética religião cristã reformada. A 
obra que ambos produziram, independente 
de sua importância, jamais receberia naque-

le tempo a chancela das três licenças da Co-
roa Portuguesa para poder ser impressa. En-
fim, essa obra monumental para a sua época 
foi publicada em Leiden no ano de 1648 e 
recebeu o título latino de Historia Natura-
lis Brasilia e está dividida em duas partes. A 
primeira parte, da autoria de Willem Pies, é 
chamada de De Medicina Brasiliensi, e a se-
gunda parte, denominada Historiae Rerum 
Naturalium Brasiliae. Na primeira parte o 
autor descreve diversas condições mórbi-
das encontradas no Brasil como os catarros, 
os males dos olhos, o estupor dos membros, 
a bouba, a opilação, o tétano, a hidropisia, 
o prolapso, os fluxos do ventre, o tenesmo, o 
cólera, as disenterias, a úlcera e inflamação 
do ânus (doença do bicho ou bicho del culo 
[maculo], as lombrigas, a lues, as feridas e as 
úlceras, os furúnculos e a impigem. Dedica-se 
também aos medicamentos da terra.

Dando sequência a esse assunto, men-
ciono agora apenas algumas obras adicio-
nais de natureza médica que surgiram a par-
tir do século XVII. Aliás, nesta relação não 
faltam autores cristãos-novos, cujas obras  
__  quando acessíveis nestas plagas pois a 
imprensa no Brasil só começou em 1808 __ 
serviam de fonte de consulta para físicos e 
cirurgiões locais dentre os mais interessa-
dos. Cumpre, pois, mencionar inicialmente 
o português médico cristão-novo chamado 
Simão Pinheiro Morão que morou em Per-
nambuco onde exerceu sua profissão e aí 
veio a falecer. Utilizando o anagrama de Ro-
mão Mosia Reinhipo ele publicou em Lisboa 
(1683) o Trattado unico das bexigas, e saram-
po. Ao que parece esta é foi primeira obra 
da literatura médica brasileira em língua 
portuguesa. Antes dele, outro médico por-
tuguês chamado Aleixo de Abreu, físico da 
Câmara Real de Espanha, esteve em Angola 
onde estudou o escorbuto (conhecido ain-
da como Mal de Loanda e assim Camões o 
havia nominado). Enfim, em 1623 publicou 
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em Portugal porém em língua espanhola o 
Tratado de las siete enfermedades ... Assina-
lo a seguir o médico cristão-novo chamado 
João Ferreira da Rosa que publicou em Lis-
boa, no ano de 1694 o Tratado único da cons-
tituiçam pestilencial de Pernambuco, dedica-
do unicamente ao estudo da febre amarela. 
Alguns anos mais tarde, em 1707, surgia em 
Lisboa uma obra dedicada exclusivamente 
ao maculo, denominada Noticias do que he o 
achaque do Bicho da autoria de Miguel Dias 
Pimenta, que era familiar do Santo Ofício e 
residente em Pernambuco, como informa na 
respectiva página de rosto. Registro agora 
José Rodrigues de Abreu, outro familiar do 
Santo Ofício e médico del Rei, além de Ca-
valeiro professo da Ordem de Cristo (o que 
vale dizer cristão-velho), o qual  publicou 
em 1733, na cidade de Lisboa, a obra inti-
tulada Historiologia Medica ... Um cirurgião 
lusitano que residiu na Bahia, chamado João 
Cardoso de Miranda, publicou em Lisboa 
no ano de 1741 uma obra intitulada Relaçaõ 
Cirurgica, e Medica (reeditada lá mesmo em 
1747) onde versava sobre um novo método 
para tratar o escorbuto ou Mal de Loanda. 
Há ainda uma obra de natureza pedagógi-
ca publicada em Paris, cujo autor, Antonio 
Nunes Ribeiro Sanches, foi um cristão-no-
vo português, médico, historiador, filósofo, 
pedagogo e enciclopedista. Trata-se do Me-
thodo para Aprender e Estudar a Medicina 
(1761). Concluo esta sequência com a obra 
de José Jacob Plenck, traduzida para o por-
tuguês pelo médico lusitano e cristão-novo 
Manoel Joaquim Henriques de Paiva sob o tí-
tulo de Doutrina das Enfermidades Venereas 
...,  dada à luz em Lisboa no ano de 1786. 

Por outro lado, durante boa parte do Sé-
culo XVIII recrudesceu no Brasil a persegui-
ção aos cristãos-novos por ordem da Inqui-
sição de Portugal. Por esse tempo entraram 
em cena os Familiares do Santo Ofício desta 
terra a quem, na condição de denunciantes, 

cabia um terço de todo o patrimônio dos 
réus (fossem eles culpados ou não). Muitos 
cristãos-novos foram presos e encaminha-
dos para Lisboa. Segundo Arnold Wiznitzer 
o primeiro marrano a ser enviado preso para 
Lisboa foi justamente um médico residente 
na Bahia chamado Francisco Nunes de Mi-
randa que ouviu sua sentença em 19 de feve-
reiro de 1701. Além destes, nos anos seguin-
tes houve vários outros médicos e boticários 
em igual situação (Os Judeus no Brasil Co-
lonial). Numa outra amostragem do mesmo 
período, analisada por Anita Waingort No-
vinsky, dentre os cristãos-novos alcançados 
pela Inquisição no Brasil houve sete médi-
cos e um boticário que exerciam sua profis-
são na colônia, os quais vieram a ser presos 
e enviados a Lisboa onde mais tarde cumpri-
ram suas sentenças penitenciais em autos de 
fé. Dentre eles cinco médicos eram do Rio 
de Janeiro (Francisco de Siqueira Machado, 
João Nunes Vizeu, Theodoro Pereira da Cos-
ta, Diogo Correa do Valle e Diogo Cardoso 
Coutinho; outro era de Paracatu (Antonio 
Ribeiro Sanches) e o último, Manuel Men-
des Monforte, residia na Bahia (citado há 
pouco como um dos médicos contratados 
pelo Colégio dos Jesuítas); Já o cristão-novo 
boticário era de Paracatu (João Henriques) 
(Inquisição. Inventários de bens confiscados a 
cristãos-novos). A estes acrescente-se o mé-
dico João Tomás de Castro, natural do Rio 
de Janeiro, que aos 31 anos de idade foi quei-
mado vivo em Lisboa pela Inquisição, como 
informa Francisco Adolpho de Varnhagen 
(Historia Geral do Brasil).

Ainda em tempo, não poderia deixar 
de assinalar aqui que, como nos informa o 
médico e historiador Dr. Guilherme [Cham-
bley] Studart (Barão de Studart), por vol-
ta do início da segunda metade do Século 
XVIII, chegou à Capitania do Ceará o mé-
dico italiano Dr. José Balthazar Augeri, nas-
cido em Piemonte, onde se casou e fixou 
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residência dando origem à famosa família 
de nome Saboia, apelido patronímico por 
ele adotado (Datas e Factos para a Historia 
do Ceará, v. I). Aliás, dentre seus três filhos, 
um foi o cirurgião licenciado Luiz Carlos de 
Saboia e outro foi o boticário com carta de 
aprovação Vicente Maria Carlos de Saboia 
(Idem; Genalogy.com). 

Caminhando já para o final, ao longo 
da segunda metade do Século XVIII, mais 
precisamente a partir de 1772, ocorreu em 
Portugal a benfazeja Reforma dos Estatu-
tos da Universidade de Coimbra promovida 
pelo Marquês de Pombal (daí Reforma Pom-
balina) que proporcionou um real ganho de 
qualidade no ensino superior de Portugal, já 
então muito defasado em relação ao restante 
da Europa. Essa mudança curricular e peda-
gógica vinha sendo propugnada por alguns 
portugueses iluminados que residiam fora 
da Pátria, entre eles o médico e cristão-novo 
Antonio Nunes Ribeiro Sanches, há pouco 
citado. Por esse tempo, diante da proibição 
de se criar cursos superiores no Brasil, alguns 
poucos estudantes ricos desta terra já iam em 
busca deles noutros países da Europa como 
Espanha (Salamanca), França (Montpellier) 
e Reino Unido (Edinburgh). Principalmen-
te a partir da Reforma da Universidade de 
Coimbra (1772) foi crescendo o número de 

estudantes brasileiros nesta Universidade, 
interessando mais aqui os estudantes de me-
dicina. Vejamos primeiramente os brasilei-
ros estudantes de medicina em Montpellier 
no Século XVIII. De acordo com João Viní-
cius Salgado et al., houve 15 estudantes de 
medicina em Montpellier entre 1767 e 1791. 
Sete deles eram oriundos da cidade do Rio 
de Janeiro (Jacinto Silva Quintão [1778], 
José da Maia Barbalho [1787], José Cama-
ra R. Gusmão [1790], Vicente Gomes da 
Silva [1791], Manuel Souza Ferraz [1791], 
José Vidigal Medeiros [1791] e José Joaquim 
Carvalho [1792]). Quatro outros provinham 
das Minas Gerais, respectivamente de Vila 
Rica, Mariana, Juiz de Fora e São Gonçalo 
do Sapucaí (Joaquim Seixas Brandão [1767], 
Ignacio Ferreira Camara [1785], Domingos 
Barbosa Lage [1786] e Faustino José Aze-
vedo [1793]). Um outro vinha de Salvador 
(Joaquim Souza Ribeiro [1787]). Quanto a 
Eleuterio José Delfim, aparentemente ma-
triculado em 1786, não se sabe onde nas-
ceu. Restam ainda dois irmãos tidos como 
pernambucanos porém nascidos na Paraíba 
(Francisco Arruda da Camara, homônimo 
do pai [1790] e Manuel Arruda da Camara 
[1791]) (Brasileiros Estudantes de Medicina 
em Montpellier no Século XVIII). Permitam-
-se tecer aqui algumas poucas palavras acer-
ca destes dois paraibanos. O primeiro deles 
teve menos importância, inclusive para o 
seu próprio irmão, ao que parece. Sua tese 
de doutorado defendida em 1790 recebeu o 
título de Positiones non-nullae circa vario-
larum inoculationem. Não tenho notícia de 
sua atuação como médico mas sim como 
político e proprietário rural. Por sua vez, o 
ilustre doutor em medicina Manuel Arruda 
da Camara (muito mais um naturalista) foi 
inicialmente carmelita calçado sob o nome 
de frei Manuel do Coração de Jesus Arru-
da, O.C.C., na época em que estudava na 
Universidade de Coimbra, matriculado no 
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curso de filosofia (1786) e também no cur-
so de matemática (1787) (Rodolpho Garcia 
- Estudantes Brasileiros na Universidade de 
Coimbra – 1772-1872). Sua vida e obra fo-
ram estudadas, mais do que ninguém, por 
José Antonio Gonsalves de Mello [Neto]. 
Em quase todos os passos acompanho aqui 
este autor. Não há dúvida de que seu nome 
correto era Manuel Arruda da Camara (e 
não Manuel de Arruda Camara). O fato é 
que a seguir o vemos sem a identificação 
religiosa e matriculado no curso de medi-
cina da Universidade de Montpellier. De-
fendeu a tese Disquisitiones quaedam phy-
siologico-chemicae, de influentia oxigenii in 
aeconomia animali, precipue in calore, et 
colore hominum (1791). Sua obras impres-
sas incluem o Aviso aos Lavradores (1792), 
Memoria sobre a barrilha (1792 ?), Anuncio 
dos descobrimentos (1795), Memoria sobre a 
cultura dos algodoeiros (1797), Dissertação 
sobre as plantas que dão linhos (1809), Dis-
curso sobre a instituição de jardins (1809) 
e A almécega e a carnauba (1809) (Manuel 
Arruda da Câmara – Obras Reunidas). No 
que concerne aos estudantes brasileiros que 
estudaram medicina na Universidade de 
Coimbra temos a publicação já citada, que 
Rodolpho Augusto de Amorim Garcia fez 
nos Anais da Biblioteca Nacional do Rio 
de Janeiro (v. LXII, 1942). Restrinjo-me 
aqui apenas ao período compreendido en-

tre 1772 e 1808 em que é possível reunir 
48 brasileiros que lá se formaram. A fim de 
não sobrecarregar esta atenta e distinta au-
diência com a declinação de tantos nomes, 
menciono somente os médicos mais anti-
gos lá formados naquele recorte cronológi-
co em cada um dos atuais Estados do País: 
Joaquim José Alves (Mariana – MG)[1772], 
Francisco de Mello Vasconcellos e Lima 
(Bahia) [1772], Estacio Gularte Pereira (Rio 
de Janeiro) [1773], João Francisco de Sousa 
(Pernambuco) [1777], José Bento Monteiro 
da Franca (Paraíba) [1787], Matheus Valen-
te do Couto (Pará) [1795], Lourenço Belfort 
(Maranhão) [1795] e João Nepomuceno da 
Silva Paulista (São Paulo) [1795] (Estudan-
tes Brasileiros na Universidade de Coimbra 
– 1772-1872) 

Meus senhores, até agora tenho usado 
em demasia o tempo que me foi concedi-
do portanto encerro estas palavras através 
das quais, quase que a toque de caixa, pude 
apenas respingar algumas gotas de Histó-
ria da Medicina Brasileira nos primeiros sé-
culos. Tanto quanto possível, bem ou mal, 
procurei contemplar o território do antigo 
Estado do Brasil e do antigo Estado do Ma-
ranhão, bem como do Brasil holandês sem 
sequer esquecer minha pequenina Paraíba 
que hoje se faz grande mercê do brilho dos 
ilustres membros deste XV CONCLAVE 
DA FBAM – 2014.
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Ex-presidente do Instituto Histórico e Geográfico 
de Sergipe.

Das academias

Desde tempos imemoriais, os ho-
mens tendem a viver em bando. A 
preocupação com a segurança e so-

brevivência concorreu para fortalecer a pro-
pensão gregária. O instinto de procriação e 
a busca de eficiência em suas ações voltadas 
para subsistência incentivaram o desejo de 
comunicação. A interlocução enriqueceu o 
universo de informações e estimulou novas 
formas de pensar, levando-os a avaliar senti-
mentos, formas de transmissão do saber e a 
criação de ideias abstratas. 

 Ao longo do tempo, o aprendizado em 
grupo se revelou mais produtivo e generali-
zou-se. No Ocidente, a academia de Platão 
afirmou-se como referência pela caracterís-
tica de buscar o saber pelo debate ao lecionar 
filosofia, ciência e artes. Entre os epicuristas 
e os estoicos, alguns filósofos dialogavam 
com discípulos, mas sem a aura que gozou a 
experiência platônica.

É possível que na Idade Média tenha ha-
vido experiências interessantes, mas desco-

nhecemos registros expressivos nos manuais 
mais divulgados. A partir do século XVI, a 
criação de academias de letras passou a des-
pertar atenção. Na França (1570) e em Flo-
rença (1582), na Itália, foram fundadas en-
tidades constituídas por personalidades de 
notório saber com influência política para 
troca de ideias.

No século seguinte, iniciativas seme-
lhantes também aconteceram em outros pa-
íses europeus com objetivos parecidos. No 
século XVII, a Academia de Letras  Francesa 
de 1635, nascida sob proteção real, ganhou 
visibilidade e afirmou-se como uma referên-
cia importante. Seu formato e sua atuação 
adquiriram fama a ponto de servir de mode-
lo a vários países que desde então tomaram 
a iniciativa de criar o seu sodalício.

Com o decorrer dos anos, proliferaram 
as academias de letras nos mais diversos 
países e passaram a ser reconhecidas como 
instituições de excelência representativas de 
suas intelectualidades. Pertencer à entidade 
tornou-se então uma grande aspiração de 
muitos cidadãos como símbolo de prestígio, 
status e sabedoria. No transcurso do tem-
po, as academias aumentaram os benefícios 
culturais para a comunidade envolvente. As 
reuniões, marcadas inicialmente pelo des-
compromisso e gratuidade das conversas, 
passaram a suscitar avaliações de produções, 
debates e aumento do senso crítico de seus 

O instinto de procriação e 
a busca de eficiência em 
suas ações voltadas para 
subsistência incentivaram 
o desejo de comunicação
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integrantes. As interlocuções, dantes restri-
tas ao ambiente interno, passaram a reper-
cutir e se derramaram pela sociedade com a 
edição de periódicos e formação de biblio-
tecas abertas ao público. Mais recentemen-
te passaram a prestar serviços por meios de 
sites, portais informativos, prêmios, bolsas e 
incentivos à pesquisa.

No Brasil, há notícias de experiências no 
século XVIII, de duração em geral efêmera, 
como as Basílica dos Esquecidos e Renasci-
dos na Bahia e dos Felizes e Seletos no Rio 
de Janeiro. Na última década do século XIX, 
a ideia de criar uma Academia Brasileira de 
Letras (ABL) começou a inquietar os inte-
lectuais. Os encontros vespertinos nas livra-
rias já não eram suficientes para satisfazer o 
desejo do convívio.  A ideia de formalização 
ganhou corpo. O problema era como cons-
truir o consenso sobre várias decisões, entre 
as quais a forma de manutenção. A iniciativa 
de fundá-la como uma instituição estatal foi 

tentada, mas não vingou. Afinal, formou-se 
em torno de uma Revista, e a liderança e 
autoridade moral de Machado de Assis em 
parceria com Joaquim Nabuco ajudaram a 
viabilizar o projeto que se realizou seguin-
do o exemplo da Academia Francesa com 40 
membros. Mas ao contrário desta, a brasi-
leira nasceu como instituição privada e in-
dependente. Isso não a impediu de receber 
ajudas do Estado para assegurar a autono-
mia financeira que hoje goza.

Quando houve a sessão inaugural da 
ABL em 20.07.1897, já havia sido criada a 
Academia Cearense de Letras, graças a ações 
de Guilherme Studart. Incentivado por esse 
pioneirismo e pela criação da Academia 
Brasileira de Letras com sede do Rio de Ja-
neiro, desde o início do século XX, cada es-
tado criou a sua entidade, de forma que no 
fim dos anos trinta já existiam 21 sodalícios 
estaduais, sem contar as municipais, que se 
reproduziram, sobretudo, a partir dos fins 

3 
 

QUADRO I 

Criação de Academias de Ciências em Países da Europa 

País Data Nome da Academia objetivos 
Espanha 1582 Real Matemática Integrar geógrafos, astrônomos, arquitetos, 

engenheiros, especialistas militares 
relacionadas com as ciências matemáticas. 

Inglaterra 1660 Real de Londres Estudo das ciências naturais. 
França  1666 Real da França Investigação científica. 
Prússia 1700 Academia de Ciências 

da Prússia 
Pesquisas nas ciências naturais e humanas. 
Não era financiada pelo Estado, mas 
reivindicou privilégios econômicos para sua 
manutenção. 

Rússia 1724 Academia de Ciências 
de São Petersburgo 

Atualizar-se conforme os modelos ocidentais. 

Suécia 1739 Real da Suécia Priorizar os estudos de Ciências Naturais e 
Matemática 

Portugal 1779 Real de Lisboa Adquirir novos conhecimentos científicos. Com 
a ascensão do Marquês de Pombal, a 
prioridade deslocou-se para exatas. 

Itália 1782 Accademia Nazionale 
delle Scienze. 

Incentivar os trabalhos dos seus membros. 

Irlanda 1782 Academia da Irlanda Estimular estudos dos sócios 
Áustria 1847 Real da Áustria  Apoiar pesquisas. 

 

Por esse pequeno quadro, restrito apenas às criações, pode-se inferir alguns 

elementos significativos. 

1. Quase todas academias de ciências contavam com proteção real. Isso 

significava que dispunham de recursos para pesquisas. 

2. Várias delas priorizavam a matemática, a ciência que estava na base da 

revolução científica.  

3. As academias mais tardias, além de encontrarem o progresso científico 

mais avançado, sofriam o influxo da Revolução Industrial, que inaugurava 

uma nova fase na história do capitalismo. 

4. Dentro das ciências naturais, objeto de pesquisa de todas ou quase todas 

academias, estava a biologia que abrangia a medicina com  

experimentações de grande significado. 

No Brasil, foi criada, em 1816, a Academia Real Imperial. Apesar de 

concentrada nas Belas Artes, havia uma corrente que defendia a arte aplicada, voltada 
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do século XX, movimentando intelectuais, 
despertando pequenas e grandes comunida-
des, numa agitação salutar.

Quando se passa para as Academias de 
Ciências, de uma mera pesquisa no Google 
pode-se ver quando foram criadas e quais 
seus objetivos. O quadro abaixo, apesar de 
conter poucos dados, indica alguns sinais 
importantes.

Por esse pequeno quadro, restrito ape-
nas às criações, pode-se inferir alguns ele-
mentos significativos.

1. Quase todas academias de ciências 
contavam com proteção real. Isso significava 
que dispunham de recursos para pesquisas.

2. Várias delas priorizavam a matemá-
tica, a ciência que estava na base da revolu-
ção científica. 

3. As academias mais tardias, além de 
encontrarem o progresso científico mais 
avançado, sofriam o influxo da Revolução 
Industrial, que inaugurava uma nova fase na 
história do capitalismo.

4. Dentro das ciências naturais, objeto 
de pesquisa de todas ou quase todas acade-
mias, estava a biologia que abrangia a medi-
cina com  experimentações de grande signi-
ficado.

No Brasil, foi criada, em 1816, a Acade-
mia Real Imperial. Apesar de concentrada 
nas Belas Artes, havia uma corrente que de-
fendia a arte aplicada, voltada para favorecer 
a indústria por meio do ensino de ofícios1.  
Essa vertente não predominou e, com o ad-
vento da República, a instituição passou a se 
chamar Escola Nacional de Belas Artes. Em 
contrapartida, a Academia Brasileira de Ci-
ências somente seria fundada em 1916, vol-
tada para a Matemática, a Físico-Química e 
a Biologia2. 

Enquanto isso, as transformações ope-
radas pelo desenvolvimento científico le-
variam as academias a sofrerem grandes 
mudanças. As prioridades se alternaram e 
as entidades proliferaram enormemente em 
quase todo o mundo. Estabeleceram atuação 
internacional e formaram numerosas par-
cerias, organizações na forma de conselhos, 
fóruns e redes globais.

No curso desse tempo, o termo aca-
demia ganhava uma variedade de senti-
dos, desde grêmio estudantil até casa de 
ginástica. Dentro dessa tendência, apare-
ceram numerosas academias sob a forma 
de associações de classe: dos músicos, ju-
ristas, militares, contabilistas, médicos, 
engenheiros, odontólogos, economistas, 
e assim sucessivamente. Agrupando áreas 
específicas, de um lado produziam ciência 
ou arte, de outro, zelavam pelos direitos 
das categorias. 

No momento em que os partidos políti-
cos, na era das comunicações instantâneas, 
perdem vinculação com a população e, com 
efeito, confiabilidade junto ao eleitorado, 
as academias de profissionais específicos, 
mantêm objetivos que atendem a interes-
ses individuais e atuam como corporações. 
À medida que se fortalecem produzem dois 
efeitos. De um lado, protegem-se melhor no 
mercado global controlado em grande par-
te por oligopólios. Do outro lado, por vezes, 
resistem às ações do Estado voltadas para 
equalização social.

Enfim, seguindo as tendências dos nos-
sos mais antigos ancestrais, as pessoas por 
razões diversas continuam valorizando o 
convívio em grupo sob variadas formas, 
como seres sociais na busca de realizações 
e proteções.

1  Ver Germana Gonçalves de Araujo (org). Cândido de Faria, um ilustrador das artes aplicadas. São Cristóvão, 
UFS, 2018, p.59.
2  https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Brasileira_de_Ci%C3%AAncias.
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Acadêmico
Lúcio Antônio Prado Dias
Presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores 
- SOBRAMES Sergipe. Secretário Geral da Federação 
Brasileira de Academias de Medicina. Membro eleito da 
Academia Nacional de Médicos Escritores – ABRAMES.

Estávamos em 2009 
e o Hospital São 
Lucas, fundado por 

ele, comemorava seu 40º 
aniversário de fundação. 
Fui encontrá-lo em sua 

modesta sala na Fundação, num dos andares 
do complexo que ocupa o quarteirão inteiro 
no Bairro São José e que cresceu puxando ao 
seu entorno clínicas e mais clínicas, transfor-
mando a região num próspero  setor de saúde 
de Aracaju. 

Queria conversar, contar histórias, a tra-
jetória de um homem de origem modesta, 
vindo do interior, filho de um agricultor sim-
ples de Carira, que arrendou terras em Bo-
quim e depois em Socorro para cultivar cere-
ais e tirar leite de vaca pra vender em Aracaju. 

Foi em Nossa Senhora do Socorro, em 1928, 
que nasceu o menino José Augusto. Ainda 
pequeno, em Salgado, fez o primário, mas  
logo depois, em Aracaju, ficou interno no Sa-
lesiano, até terminar o ginásio. Com quinze 
anos,  transferiu-se para Salvador para cursar 
o antigo científico no Colégio Maristas, in-
terno no primeiro ano e nos outros dois resi-
dindo numa  “república”, como era chamada 
a pensão que abrigava estudantes de várias 
partes do país.

Apesar de não ter nenhum na família, o 
sonho de ser médico veio de menino peque-
no. Ingressou na Faculdade de Medicina da 
Bahia, primaz do Brasil, em 1947, formando-
-se em 1952. Na época, com raras exceções, 
sergipano que queria ser médico ia pra Bahia. 
Como dizia Garcia Moreno, o nosso estado 
era uma extensão cultural da Bahia. Ele pró-
prio, natural de Laranjeiras, formou-se na  
Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus 
em 1933, como tantos outros. Mas, antes de 
partir para o vestibular em Salvador, José Au-
gusto já havia deixado uma paixão secreta 
que conhecera na cidade de Salgado.

Cidade onde ocorriam muitos romances 
porque muitas famílias veraneavam por lá, 
uma cidade balneária, Salgado era famosa 
pela sua água e muita gente oriunda de Sal-
vador, Itabuna, Ilhéus e cidades de Sergipe 
confiavam nas suas qualidades terapêuticas, 
muito  indicada nas “doenças da vesícula”. 

Os sinos dobram por José Augusto Barreto

A decisão pela Cardiologia 
foi tomada por influência 
direta do médico baiano 
Adriano Pondé, um 
dos maiores nomes da  
cardiologia brasileira na 
década de 40 e do qual se 
tornou monitor nos tempos 
da faculdade. 

NECROLÓGIO
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Foi lá que José Augusto Barreto conheceu 
Ceça (Maria da Conceição), uma pernam-
bucana cujo pai, fiscal do Banco do Brasil, 
viera residir em Aracaju com a família e que 
usava com regularidade as águas terapêuti-
cas de Salgado. 

A decisão pela Cardiologia foi toma-
da por influência direta do médico baiano 
Adriano Pondé, um dos maiores nomes da  
cardiologia brasileira na década de 40 e do 
qual se tornou monitor nos tempos da facul-
dade. Corria o ano de 1953. Com o anel de 
doutor no dedo e o diploma na mão, atende 
convite do Dr. Augusto Leite para substituir  
o Dr. Gérson Pinto e se  instala no Hospital 
de Cirurgia como interno, morando num 
pequeno quarto, fazendo o pré  e pós-opera-
tório das cirurgias do Dr. Augusto  e do Dr. 
Fernando Sampaio. Passa a ajudar também o 
colega Júlio Flávio Prado no serviço de ele-
trocardiografia. São poucos os cardiologistas, 
além deles existiam ainda os doutores Herá-
clito Diniz, Geraldo Magela e Marcos Melo... 

No Hospital de Cirurgia, nas décadas  de 
50 e 60, experimentou uma ascensão meteó-
rica na clínica médica e na cardiologia, com 
olhos de águia e perspicácia clínica, senhor 
dos diagnósticos, destacando-se notadamen-
te nos trabalhos do Centro de Estudos até se 
deslocar para os Estados Unidos da América, 
inicialmente em 1958, para o Hospital Uni-
versitário de Michigan. Nessas idas e vindas, 
conseguiu  o fellowship em cardiologia pela 
American Heart Association.

De volta a Aracaju participou de dois 
momentos marcantes da Medicina sergipa-
na. A fundação da Faculdade de Medicina 
em 1961, da qual foi professor pioneiro e a 
luta por um hospital universitário, que o le-
vou às ruas com piquete nas mãos, ao lado 
de outros colegas, todos de jalecos bran-
cos, para sensibilizar as autoridades sobre a 
necessidade de uma solução para o ensino 
médico após o equivocado desligamento da 

faculdade pelo Hospital de Cirurgia.
Em 1969, José Augusto Barreto inaugura 

a Clínica São Lucas, contando com a partici-
pação de Dietrich Todt, Fernandes Macedo, 
Henrique Batista, Gilton Rezende, Geraldo 
Melo, Raimundo Almeida, Evandro Sena e 
Silva, Wellington Ribeiro, entre outros. Fo-
ram montados os serviços de Raios-X  por 
Aírton Teles, Edson Freire e José Conrado, 
o laboratório com Raimundo Araújo. Em 
setembro de 1978, surgiu o Hospital, um so-
nho distante que se tornou realidade por uma 
oportunidade de momento, dessas que sur-
gem quando as coisas têm de acontecer. 

 “Uma obra edificada pelo sopro da graça 
de Deus e pelo calor do coração dos amigos 
que, juntos, atiçaram a chama que acendeu as 
suas paredes e arquitetou os espaços de fé que 
cura todas as dores”, nas palavras da poetisa 
Carmelita Fontes, proclamadas na inaugura-
ção do hospital. 

Aracaju hoje é uma cidade grande, cujo 
rumor sufocou o planger dos sinos. Na pe-
quena Itaporanga dos anos 50, onde morei  
durante a  minha infância, quando os sinos 
da Igreja de Nossa Senhora d’Ajuda badala-
vam em triste cadência, geralmente no final 
da tarde, era o anúncio de que alguém morre-
ra. O badalar dos sinos era o arauto solene da 
poesia dolorida da morte, como tão bem evo-
cou o escritor Luiz Eduardo Costa, na mor-
te de Garcia e que eu, para encerrar, traduzo 
para o atual momento. 

José Augusto Soares Barreto não teve 
mais a sua passagem anunciada e chorada 
pelos sinos, mas ele, médico, professor, rea-
lizador, marido amoroso, pai extremoso, hu-
manista sobretudo, fez em vida muito para 
merecer que os sinos dobrassem pela sua 
morte. Ele se foi, mas o seu legado perma-
nece  triunfante, na glória e na memória de 
seus descendentes e da sociedade sergipana 
que o abraçou e que chora, consternada, a 
sua partida!



71

Revista SODALICIUM  •  Ano I - Nº 1 - 2018  •  FBAM - Federação Brasileira de Academias de Medicina

Acadêmico
Lúcio Antônio Prado Dias
Presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores 
- SOBRAMES Sergipe. Secretário Geral da Federação 
Brasileira de Academias de Medicina. Membro eleito da 
Academia Nacional de Médicos Escritores – ABRAMES.

“...não, não te lamentes não, que a pura 
verdade, virá depor!  Deus, não esquece o 

coração, que sempre foi fiel, no amor” 

( “Injustiçada”, de Antonio Garcia Filho)

Aracaju acordou sombria na manhã 
de 29 de abril de 1958, com nuvens 
cinzentas prenunciando chuva. Era 

comum nesta época do ano a temporada de 
chuvas. Mas tempestade maior estava por 
vir. Estarrecida, a sociedade sergipana toma-
va conhecimento pela rádio, do assassinato 
do médico Carlos Firpo. Na madrugada, sua 
casa foi invadida por uma pessoa que, no 
quarto onde dormia, desferiu-lhe certeiras e 
vigorosas facadas no abdome que o levaram, 
minutos depois, à morte. 

Naquela noite, Firpo dormia sozinho na 
sua cama. Milena, sua esposa, no momento 
do crime, achava-se no quarto ao lado, onde 
dormia as filhas Julieta e Maria das Graças. 
Milena, em depoimento futuro à Polícia, 
disse que em razão de um resfriado prolon-
gado de Maria das Graças, que dificultava o 
seu sono, vinha dormindo, nos últimos dias, 
no quarto das meninas.

A família residia numa bela casa locali-
zada à rua Campos, no bairro São José, em 
Aracaju, e que ainda hoje preserva o anti-
go estilo arquitetônico. Carlos, surpreendi-
do no meio da noite, gritou forte  pedindo 

socorro no momento do ataque. O médico 
Aloísio Andrade, seu vizinho, ouviu os gri-
tos e abrindo a janela de casa, ainda che-
gou a ver um vulto, correndo pela rua em 
direção ao rio. Rápido, foi à casa do amigo 
e deu-lhe o primeiro atendimento. “ - Veja 
o que fizeram comigo, Aloísio...! “. “ - Que 
aconteceu, Carlos, quem fez isso?” pergun-
tou-lhe, aflito.  “ - Não vi, estava escuro, não 
deu para enxergar. Acordei ferido!”, respon-
deu, esvaindo-se em sangue, com o abdome 
aberto, exteriorizando as alças intestinais, 
duas delas seccionadas. 

“ - Leve-me ao hospital”, suplicou aos 
gritos, enquanto Aloísio prestava-lhe os pri-
meiros socorros. Nesse momento, chegam 
outros amigos, entre eles Canuto Garcia Mo-
reno, cirurgião, que ajuda Aloísio nos cui-
dados ao ferido, colocando-lhe uma toalha 
umedecida sobre o abdome. Lourival Bom-
fim tenta acalmar Milena e as filhas, naquele 
momento completamente desnorteadas. A 
comoção é geral. Os médicos, por fim,  aten-
dem ao apelo de Firpo. Seguem às pressas 
para o Hospital de Cirurgia. Ainda nos pre-
parativos para o ato cirúrgico, o médico não 
resiste aos graves ferimentos e morre ainda 
no Centro Cirúrgico. 

Carlos Firpo à época era Diretor do 
Hospital Santa Isabel, cargo que exercia com 
muito dinaminismo desde 1949. Na institui-
ção, uma das mais antigas do Estado, ope-

O assassinato de Carlos Firpo, 60 anos depois
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rou uma completa transformação graças ao 
credenciamento que obteve junto ao IAPI, o 
que aumentou consideravelmente a subven-
ção do nosocômio. Além disso, construiu a 
maternidade, implantou os serviços de RX 
e laboratório, lavanderia mecânica, edificou 
a clausura das Irmãs, o centro cirúrgico, es-
tendendo todos os benefícios aos mais ca-
rentes, aos pobres indigentes. 

Por outro lado, Carlos era também mi-
litante político, udenista atuante e influente, 
ex-prefeito de Aracaju , que lutava com afin-
co para ter o seu nome acolhido como vice-
-governador na chapa de Heribaldo Vieira, 
outro prócer e influente político. Entretan-
to, ambos não eram os preferidos da cúpula 
udenista, liderada por Leandro Maciel, go-
vernador de então. Mas Carlos lutava pela 
indicação. Era querido pela população, mé-
dico humanista de muito labor e coragem. 
Na época, tendo a  2ª Grande Guerra como 
cenário sombrio, casara-se com Milena Na-
polioni Mandarino, uma moça muito boni-
ta, de pele bem alva  e modos finos e requin-
tados, uma fina flor da sociedade aracajuana 
e filha de Nicola Mandarino. 

Nicola era um imigrante italiano que 
em Sergipe prosperou e tornou-se homem 
de muitas posses. Morava numa bela casa 
situada à Praça Olímpio Campos, onde hoje 
funciona em Aracaju o Palácio Episcopal, 
marcando o início da Rua Santa Luzia. A fa-
mília adquiriu bens, entre eles uma proprie-
dade no povoado Colégio, em Itaporanga, 
que possuía uma bela casa assobradada no 
alto da colina, com vista deslumbrante do 
leito do Rio Vaza-Barris.  Milena, uma linda 
moça de hábitos recatados, estudava no Co-
légio do  Salvador, uma tradicional escola da 
cidade, de rígida instrução religiosa e sua fa-
mília possuía muitos amigos, com convívio 
social intenso. 

Entre os amigos da família, Afonso Fer-
reira Lima, mais conhecido por Afonsinho, 

vindo da Bahia para estudar em Aracaju e 
o médico Carlos Firpo, jovem inteligente e 
garboso. Milena e Carlos começam a namo-
rar e durante o noivado e casamento, eclo-
de a Segunda Guerra Mundial. Afonsinho, 
como era mais conhecido, segue a carreira 
militar, tornando-se exímio piloto de avião, 
com a missão de patrulhar o litoral brasilei-
ro. Já Carlos Firpo destaca-se na  medicina, 
muito estimado pelos pacientes e com forte 
atuação política. A revolta que toma conta 
da população contra os imigrantes dos paí-
ses da tríplice aliança, Alemanha, Itália e Ja-
pão, não poupa Nicola Mandarino, acusado 
injustamente de colaborar com o Eixo como 
espião do regime de Hitler e Mussolini. Da 
sua varanda do sobrado no povoado Colé-
gio, ele era acusado de transmitir informa-
ções para os submarinos alemães sobre a 
localização dos navios e cargueiros brasi-
leiros que navegavam pelo nosso litoral. A 
população descontrolada clama por vingan-
ça, notadamente depois do torpedeamento e 
afundamento de navios no litoral de Sergipe. 
Na verdade, nunca ficou provado que Nico-
la Mandarino fosse espião. Um velho rádio 
receptor foi confundido com um transmis-
sor e jogado pela janela. O enxoval de casa-
mento de Milena também recebe o mesmo 
tratamento, sendo destruído pela população 
ensandecida. Definitivamente, Nicola não 
era um espião.

Casados, Carlos e Milena vão residir 
na casa da Rua Campos e é nessa casa que 
acontece o trágico assassinato, num episódio 
que fica conhecido como o “Crime da Rua 
Campos”, com forte repercussão em Sergipe 
e em todo o país. Na época, Nicola residia na 
mesma casa, com a filha, o genro e as netas. 
Nela ainda trabalhava e residia uma empre-
gada doméstica, que depois seria testemu-
nha importante no desenrolar do processo.

Em janeiro de 1955, quebrando uma 
longa tradição oligárquica, toma posse no 
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Governo de Sergipe o engenheiro Leandro 
Maciel, da UDN, com forte apoio popular. 
Na véspera da sua posse, ocorrida no dia 
31 de janeiro, trazendo autoridades e jor-
nalistas de várias partes do país, pousava 
no aeroporto de Aracaju um avião da FAB 
pilotado pelo major Afonso Ferreira Lima, 
o Afonsinho, que na oportunidade reveria 
os amigos, entre eles, a família Mandarino. 
Carlos Firpo, nessa época, já era um médi-
co muito estimado, havia sido Prefeito de 
Aracaju, dirigia o Hospital Santa Isabel e era 
prócer político destacado e amigo do vice-
-governador empossado, o também médico 
José Machado de Souza. Durante o governo 
de Leandro, Firpo ampliou a sua área de in-
fluência e passou a lutar bravamente pela sua 
indicação como vice-governador na chapa 
da situação, nas eleições que aconteceriam 
em 1958.

O que se segue após o crime da Rua 
Campos, é uma sucessão de equívocos e ex-
cessos policiais, com relatos de violência e 
mais assassinatos, com a população mobi-
lizada e informada pela imprensa de todos 
os passos da investigação. Até o Lions Clu-
be entra na investigação. A “sinistra trama 
passional”, de acordo com a versão policial, 
invade as páginas dos jornais de todo o país 
e monopoliza as atenções por muito tempo. 

Dias depois do assassinato, um chofer 
de táxi de Aracaju procura a polícia e rela-
ta que teria conduzido a Paulo Afonso, no 
dia seguinte ao crime, dois indivíduos que 
lhe pagaram sem reclamar a importância de 
Cr$ 5.000,00. Segundo palavras do chofer, 
eles teriam presenciado o cortejo fúnebre 
de Carlos Firpo em direção ao Cemitério 
Santa Isabel, ficando impressionados com a 
multidão que o acompanhava e, comentan-
do entre si, mostravam-se assustados com a 
repercussão do crime. Quando o táxi cruzou 
a divisa Sergipe-Bahia, um deles teria suspi-
rado, aliviado: ”Dessa estamos livres”. A par-

tir da pista, a polícia chegou aos suspeitos e 
deu ordem de prisão aos dois: José Euclides 
Timóteo de Lima e José Pereira dos Santos, 
mais conhecido como Pereirinha. 

O conhecimento entre os dois vinha 
do tempo em que trabalharam juntos na 
CHESF. Timóteo havia sido demitido por 
se envolver em briga com colegas dentro da 
empresa e Pereirinha ainda trabalhava na 
hidroelétrica e para se ausentar do traba-
lho para a missão criminosa, teria alegado 
a necessidade de cuidar de um parente que 
se encontrava doente. Eles teriam chegado 
a Aracaju pelo menos uma semana antes do 
assassinato e prepararam com detalhes to-
dos os passos do crime.  Pressionado, Perei-
rinha confessou ter sido o autor do crime.

De Timóteo, à custa de torturas que o 
levaram à morte, obtiveram uma confissão.  
Mesmo negando inicialmente qualquer en-
volvimento com o crime, quando acareado 
com Pereirinha, este confirmou a ação. Ti-
móteo passou a ser brutalmente torturado e 
terminou citando dois nomes: Enock Pessoa 
de Carvalho, com quem teve um primeiro 
contato na Bahia e depois o Coronel Afonso 
Correia de Lima, o Afonsinho, que se en-
contrava na cidade dias antes do assassinato. 
Não resistindo à tortura, Timóteo veio a fa-
lecer na madrugada da terça-feira e o laudo 
médico-legista, assinado pelo Dr.Antonio 
Coutinho, dava como causa-mortis uma 
miocardite crônica (!). 

Ao longo do tempo, ficou clara a inten-
ção de conduzir as investigações para o que 
parecia mais óbvio: um crime passional. O 
que se seguiu posteriormente foram confis-
sões forjadas pelos rigores da pressão e da 
tortura intelectual imposta a pessoas que 
trabalhavam na casa do casal e que culmi-
naram com a prisão de Milena e Afonsinho, 
sob a acusação de terem encomendado o 
crime, pois estariam supostamente envolvi-
dos em relações extraconjugais. 
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Paralelamente, outras versões corriam 
de boca-em-boca: poderia o crime ter mo-
tivações políticas? Quem estaria interessa-
do na morte de Firpo, que insistia em ser 
candidato a vice-governador? Disputas po-
líticas teria sido a causa do crime? O Jornal 
Última Hora, do Rio de Janeiro, através de 
uma série de longos artigos, passou a de-
fender essa tese, chegando a insinuar possí-
veis beneficiários no assassinato. O Dr.Ma-
chado chegou a ser envolvido no episódio. 
A SOMESE, à época presidida por Canuto 
Garcia Moreno e a Associação Comercial 
de Sergipe, por outro médico, Gileno da 
Silveira Lima, promoveram um grandioso 
ato público de desagravo ao Dr. Machado, 
com um palanque armado em frente a sua 
casa, na Rua Pacatuba. Durante horas, uma 
multidão de admiradores, populares e po-
líticos, incluindo o próprio Governador, 
prestou solidariedade ao grande pediatra, 
com discursos inflamados. 

A sociedade sergipana, entretanto, esta-
va dividida nas suas opiniões. Exigia a eluci-
dação do crime, teria sido um crime político 
ou  um crime passional? Um outro aspecto 
que não chegou a ser aprofundado pelas in-
vestigações dizia respeito a transações co-
merciais entre Nicola Mandarino e outras 
pessoas, inclusive o genro. Especulava-se 
que por causa das perseguições sofridas em 
função de sua origem italiana e do confis-
co determinado pelo Governo brasileiro no 
tempo da Guerra, Nicola teria transferido 
parte dos seus bens para terceiros. Este fato 
foi comentado pelo jornalista Luiz Eduardo 
Costa, um estudioso do assunto, em artigo 
publicado na imprensa, onde diz que o in-
quérito “não levou em conta o desapareci-
mento de documentos que estariam guarda-
dos cuidadosamente pelo Dr. Firpo”. 

Dos personagens envolvidos nesse rela-
to, Nicola Mandarino morreu na década de 
60. Pereirinha, condenado a vinte e cinco 

anos de cadeia, cumpriu a pena e morreu na 
década de 90. Afonsinho morreu na década 
de 70 e Milena continua viva e reside em Sal-
vador. Na época, eles chegaram a ser presos 
na Penitenciária de Aracaju,  saindo apenas 
para prestar depoimentos. Por terem sido 
impronunciados pelo STF, nunca foram a 
júri popular. Enquanto estava detida, Milena 
recebeu o carinho e a solidariedade de mui-
tas pessoas, que não acreditavam na sua par-
ticipação no crime. O médico e intelectual 
Antonio Garcia chegou a compor a música 
“Injustiçada”, que foi gravada pela RCA Vic-
tor na voz de Alcides Gerardes, um cantor 
de projeção nacional, que fez grande suces-
so na década de 50. “...Deus, não esquece o 
coração, que sempre foi fiel, no amor...Não, 
não te lamentes tanto agora, que sobre a noi-
te da calúnia, ressurgirá a aurora...” 

O fato é que, passados 60 anos, o assas-
sinato de Carlos Firpo ainda é um mistério a 
desafiar a imaginação das pessoas. 

Fontes

1.  Wynne, J. Pires. Livro: História de Sergipe, 
vol.2.Rio de Janeiro:Editora Pongetti, 1973.

2.  Figueiredo, Ariosvaldo. Livro: História Políti-
ca de Sergipe. Aracaju.

3.  Impressos: coleção do Jornal Última  
Hora, diversas edições. 1958.

4.  Impressos: artigo publicado na imprensa 
pelo jornalista Luiz Eduardo Costa, em 2006.

5.  Impressos: diversas edições dos jornais O 
Nordeste, Folha Popular, Correio de Aracaju, 
A Cruzada e o Diário de Sergipe, 1958.

6.  Documentos: acervo da Biblioteca particular 
do médico Petrônio Gomes.

7.  Depoimento pessoal do Dr. Antonio Garcia 
Filho em 1994.



75

Revista SODALICIUM  •  Ano I - Nº 1 - 2018  •  FBAM - Federação Brasileira de Academias de Medicina

Acadêmico
Marcelo da Silva Ribeiro
Médico e escritor. Membro da Academia Sergipana 
de Medicina e da Academia Sergipana de Letras.

Seminuas, descabeladas (cabelo sarará),/ 
esturricadas, braços levantados/a gri-
tar silenciosamente/e em vão/sua ago-

nia, sua sede, sua inanição,/essas árvores da 
beira da estrada/em tempo de seca/são mu-
lheres e homens vergados, crianças que não 
crescerão/e velhos já gravetos”. Versos sim-
ples meus, em nada excepcional. Apenas 
um flash. Similar tentativa de rascunhar um 
trisco da alma da nossa gente: “Seca, fome, 
cercas, sede,/ estacas, arame farpado:/assim 
se espicha o menino,/a vida afora cercado./
Por lhe faltar horizonte,/quase nunca esprei-
ta a frente,/um olho voltado pra cima,/outro 
pregado no chão./Aprende cedo, amuado,/que 

tino é falar bem pouco/pois sina de nordes-
tino/pobre e de letras parcas/(um dos tantos 
Severinos)/é ser seco, ser calado,/áspero, des-
confiado,/adaptado às pedreiras,/um calango 
do sertão”. Puro leriado. Graciliano – mestre 
é mestre – usou duas palavras para escrever 
um compêndio, dizer tudo: Vidas Secas. Po-
deriam os poemetos acima se reportar aos 
irmãos ou à paisagem ressequida de qual-
quer dos nossos estados – Maranhão, Piauí, 
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Per-
nambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Temos 
laços históricos, linguísticos; somos unidos 
por crenças, origens, costumes, tradições, 
dinamismo, perseverança, solidariedade, 
obstinação. Um modo parecido de existir. 
Desprovidos de rima, temos nós o mesmo 
carma, a mesma sina. Um comum DNA. 
Somos rascantes, sintéticos e de linguajar 
curtido. O José do mineiro Drummond é o 
nosso Zé. E o até da turma de baixo é nosso 
inté.  Apois, por muito tempo nem sabíamos 
se automóvel era homem ou mulher... Um 
povo bravo, audaz, teimoso, em luta perma-
nente contra as adversidades, muita vez cas-
tigado pela inclemência dum sol forte – que 
a muitos traz o receio de que Deus provenha 
do amarelo. População mística – vive aguar-
dando o Juízo Final – e mítica, que não se 
cansa de apreciar histórias mirabolantes de 
milagreiros, cangaceiros, justiceiros (admi-
ravelmente explorados nos filmes do baiano 

The northeast ou os Zés nossos de cada dia

“

Somos rascantes, 
sintéticos e de linguajar 
curtido. O José do 
mineiro Drummond é 
o nosso Zé. E o até da 
turma de baixo é nosso 
inté.  Apois, por muito 
tempo nem sabíamos 
se automóvel era 
homem ou mulher...
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Glauber). Consome com avidez os roman-
ces rocambolescos pendurados nos cordões 
das feiras, embasbaca-se com os repentistas, 
nutre a esperança da vitória do bem sobre 
o mal nesta terra do sol, na peleja de Deus 
contra o diabo, em guerras do fim do mun-
do. Um povo humilde, arisco, espezinhado, 
cismado até, mas solícito, generoso e que re-
siste a dobrar-se diante dos muitos percalços 
com que se defronta. Faces encovadas que 
não deixam de abrir-se em risos, embora 
por vezes lhes faltem os incisivos superiores. 
Homens, mulheres, velhos e crianças caleja-
dos por tiros, tocaias, gemidos, milagres, po-
líticos embusteiros, messias de araque, pro-
messas vãs, miséria, fome e sede. Cidadãos 
que andam atabalhoadamente, muita vez 
sem rumo definido, assentados em alperca-
tas de couro com solado de pneu velho. Mui-
tos, descalços, dormindo ao relento. Outros 
– com gibão, perneira e sapatos de couro – 
vivem trepados em cavalos, desviando-se de 
galhos retorcidos, correndo atrás de reses e 
de ilusões perdidas.

   Crédulos que se esmeram em pendurar 
desbotados retratos de família junto ao Co-
ração de Jesus e da Sagrada Família. E que 
não se cansam de olhar para cima quando 
lhes ronca a barriga. De por nada se benzer. 
De esmurrar ponta de faca (ou de punhal). 
Um povo esperançoso, acobreado, que faz 
promessas a São José “Para a água vim” e 
engrossa as procissões, “Que se arrastam 
como cobras pelo chão”. Gente boa, carente 
e ingênua, temente, ludibriável, fácil massa 
de manobra para os governantes de plantão 
– de esquerda, direita ou centro. Um povo 
que não merece a vida de gado, severina, 
que leva. Uma população de alma festeira. 
Basta uma cantoria, um roncar de fole, um 
tilintar qualquer e surge uma incontrolável 
alegria nas pernas. O baião e o xote comem, 
então, no centro. Mas logo vêm os tais mo-
mentos da vida. Hora de curvar-se ao la-

mento dos aboios ou persignar-se diante 
das “incelenças”.

Não importam as peculiaridades de 
cada vila, as dobras de cada estrada, a po-
eira, as matas, os riachos, os açudes, a falta 
de água e de graça, os engenhos de açú-
car de Zé Lins, a miscigenação de Gilberto 
Freyre, o floreio de Alencar, a literatura 
refinada de Montello, a secura de Gracilia-
no, a resposta bem-humorada de Ivanildo 
Vilanova (por um Nordeste independen-
te), o frevo de Capiba, o xote das meninas, 
a poesia de Patativa, Bandeira e Oliveira 
das Panelas, a picardia de Jorge Amado, 
a perspicácia dum Ariano, o clamor dum 
Castro Alves, o saber (em alemão) dum 
Tobias Barreto, a saga de Lampião, a tei-
mosia do Zé do Burro de Dias Gomes, o 
ABC de Cuíca do Santo Amaro, os bonecos 
de Vitalino, ufa!, a labuta de cada um: so-
mos um só povo seguindo em frente, indo 
todos, e danados, para Catende. O bona-
chão Ascenso Ferreira nos conduz. Leva-
mos, no matulão, rapadura, carne de bode, 
farinha seca, beiju de tapioca, mandioca, 
milho, fruta-pão, sarolho, pé-de-moleque, 
malcasado e outras guloseimas. Quando a 
chuva vier, e o sertão virar um rio – mar 
é querer demais, um desaugero, – teremos 
carne-de-sol com pirão de leite, panelada, 
paçoca com banana, buchada de carneiro, 
sarapatel, fritada de aratu, peixe na brasa, 
feijoada, cocada, queijo de coalho, mario-
la, quebra-queixo, doce de batata e de abó-
bora, jenipapada e cajuína, num banquete 
de lamber beiços. Fartura a migué. As cria-
ções engordando no pasto verde (ingual 
aos olhos de Rosinha), os engenhos mo-
endo, as cachoeiras gemendo, água muita 
molhando a terra, a palma e a goela. Pra 
completar, umas bicadas da moça branca, 
que não somos de ferro. Não precisaremos 
mais escolher entre “Subir pra São Pedro 
ou descer pra São Paulo”.
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  Contra o quebranto e o despeito de al-
guns sulistas de caras amarradas, sal grosso, 
muitas novenas e algumas carrancas do nosso 
velho Chico. Se preciso for, velas, farinha, sal 
e galinha preta dos nossos terreiros. Estamos 
em dia com o Senhor do Bonfim, com Irmã 
Dulce e até com Iansã, a Santa Bárbara dos 
padres. Somos uma terra de “Brancos mula-
tos e de preto doutor”. Libertamos os escravos 
antes que o Império o fizesse. O santo Bom 
Jesus Conselheiro nos alumia. Em noites de 
lua, temos as canções brejeiras de Dorival; 
o mar, bem bonito, quebrando na praia e a 
Marina morena tropicana, cheiro de cravo e 
canela, querendo agradar, carente de um ca-
funé, doida por um fungado no cangote. Si-
bite, a danada sempre procura uma vadiação, 
adentra livros do baiano Jorge para “dar de 
comer a rola” de macho que não dê chabu.

Somos, sim sinhô, duma região singular, 
bela e rude, de rico folclore e padrões cul-
turais e ecológicos só nossos. O jumento é 
nosso irmão e, enquanto engomamos a cal-
ça, aguardamos a volta da asa-branca que 
arribou durante a última brabeza da seca. 
Temos, no prosear do paraibano Chico Cé-
sar e da mineira Vanessa, a capacidade de 
entortar o corpo para que a lata fique reta, 
pois “A força nunca seca pra água que é tão 
pouca”. O que dói, denunciou o irmão ala-
goano Zé Cândido, é a ronda dos carcarás 
de olho nos borregos, e a intermitente ne-

cessidade nossa de caçar e comer camaleões 
e teiús, caatinga adentro. Mas mantemos a fé 
no padim Ciço e, logo mais à noite, naquele 
pé da serra, botaremos a roupa domingueira 
e picaremos a mula pro arrasta-pé, um as-
sustado de arromba, chumbrego de primei-
ra, com sanfona, triângulo e zabumba, um 
dançar agarradinho, um chamego – pena 
que algumas quengas exagerem na lavanda e 
fiquem cheirosas de enjoar – sem sair do lu-
gar, peneirando e peneirando, que também 
somos filhos Dele. Antes mesmo da sanfo-
na, que dizem ser das Oropa, já castigáva-
mos a rebeca; o som é por demais parecido. 
Somos o povo forte de Euclides, não o lasso 
de Lobato. Gente que planta, sonha e dança. 
A nossa mãe, paraibana e muié macho, “É 
mãe solteira e trabalhou como empacota-
deira nas Casas Bahia”. Nem tudo – oxênte, 
vige, vôte – é mandacaru, aroeira, pindoba 
e xique-xique. Ou Raso da Catarina. Há ve-
las no Mucuripe, na Barra de São Miguel, 
no São Francisco, no Rio Vermelho. Lençóis 
de dunas, pedras furadas, coqueiros, brisa e 
fala nordestinas. E faróis, lá nos Reis Magos 
de Natal. Iemanjá aceita de bom grado nos-
sas oferendas, na Lagoa do Abaeté, enquanto 
chega o tal “Dia branco” que Geraldo Aze-
vedo anuncia. Arrepito: o José do mineiro 
Drummond é o nosso Zé. Somos nordesti-
nos com muito orgulho; nós, os  Zés de cada 
dia. Muitos e muitos. Acuma eu.  
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Acadêmico
Marcos Almeida
Membro da Academia Sergipana de Medicina, Academia 
Sergipana de Letras, Instituto Histórico e Geográfico de 
Sergipe e Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos

Carlos Chagas e o prêmio Nobel

Há alguns anos, durante o 64º Con-
gresso Nacional de Cardiologia 
realizado na cidade de Salvador, 

tive a satisfação de participar de uma con-
ferência a cargo do professor Celmo Celeno 
Porto, intitulada “A polêmica sobre a doença 
de Chagas na Academia Nacional de Medi-
cina”. Ele, professor emérito da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de Goiás, 
realizou aprofundada pesquisa sobre o as-
sunto. De minha parte, resolvi também in-
vestigar com afinco essa querela e acrescen-
tar algumas informações no que concerne à 
estranha “animosidade” da parte de emble-
máticos membros da comunidade científica 
brasileira, sofrida por Carlos Ribeiro Justi-
niano Chagas (1879-1934). 

Feito inédito na história da medicina, 
Chagas realizou a proeza de, na enfermida-

de que hoje leva seu nome, desvendar prati-
camente tudo, exceto a terapêutica. Agente 
etiológico, vetor (“Trypanossoma cruzi”, em 
homenagem a Oswaldo Cruz), ciclo de vida 
nos hospedeiros, achados clínicos e dados 
epidemiológicos foram literalmente “disse-
cados” pelo jovem pesquisador. Entretanto, 
por mais incrível que pareça, uma atenta 
análise de registros históricos revela que até 
a própria existência da doença fora questio-
nada por seus “doutos” pares. 

Em 2009, comemorou-se o centenário 
da primeira publicação de um artigo de Car-
los Chagas acerca da tripanossomíase em 
humanos. Mais precisamente, isso ocorreu 
em 22 de setembro de 1909, na revista “Bra-
sil Médico”. No mesmo ano, o doutor Chagas 
fez questão de publicar suas descobertas em 
outras revistas, tanto em francês quanto em 
alemão.

De uma hora para outra, Chagas se tor-
naria cientista de renome internacional. O 
prestimoso Dr. Oswaldo Cruz, já no ápice 
da fama, comunicou os achados de Chagas 
à Academia Nacional de Medicina (ANM) 
que, à época, era o fórum das discussões 
científicas no Brasil. Em 1910, Miguel Couto 
propôs que aquela “nova entidade mórbida 
do homem” passasse oficialmente a chamar-
-se Doença de Chagas. Além disso, Carlos 
Chagas foi formalmente admitido na ANM 
como membro honorário, apesar da ausên-

Feito inédito na história 
da medicina, Chagas 
realizou a proeza de, na 
enfermidade que hoje 
leva seu nome, desvendar 
praticamente tudo, exceto 
a terapêutica
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cia efetiva de vaga e de contar com pouco 
mais de trinta anos de idade. 

Em 7 de agosto de 1911, sua conferência 
na ANM teria contado com a presença do 
presidente da República, Hermes da Fonse-
ca. No mesmo ano, Manuel Augusto Pirajá 
da Silva (1873-1961), médico baiano e pes-
quisador com destacada atuação no estudo 
da esquistossomose, teria sugerido o nome 
de Chagas para o Nobel de Medicina. Em 
1912, Chagas foi laureado com o Prêmio 
Schaudinn em Hamburgo, Alemanha, uma 
das premiações mais significativas para pes-
quisadores da área de moléstias tropicais. 

Entre 1911 e 1914, começaram os pri-
meiros estudos sobre a enfermidade na 
Argentina, a cargo do professor Rudolph 
Kraus. Costuma-se dizer que ambos, Chagas 
e Kraus, teriam cometido um grande equí-
voco. O primeiro, por imaginar que o bócio 
fazia parte da forma crônica da doença; o 
segundo, por cogitar que a doença de Cha-
gas sequer existia em solo argentino. Kraus 
e Chagas chegaram a encontrar-se para um 
debate na capital portenha, quando Kraus se 
disse convencido das demonstrações de seu 
colega brasileiro. Este, num feito impressio-
nantemente arrojado, apresentou sua pales-
tra recorrendo à projeção de trechos de fil-
mes cinematográficos.

Nesse ínterim, inimizades e intrigas sur-
giam na pátria amada. Alguns doutores de 
nomeada não apenas impuseram obstáculos 
à aceitação da nova “entidade nosológica” de 
Chagas, mas também teriam criado entraves 
para seu acesso à Faculdade de Medicina. 
Acerca desses episódios, Chagas Filho, no 
livro “Meu Pai” (Fiocruz, 1993), ressaltou 
que o problema era tão-somente “ciúmes e 
inveja”. 

De todo modo, em 1921, uma nova e 
mais consistente indicação de Chagas para o 
Nobel de medicina teria sido aparentemente 
recusada pela comunidade médica brasilei-

ra. Na conferência do professor Celmo Por-
to, testemunhamos o registro do historiador 
argentino Sierra-Iglesias, que atribuiu tama-
nho despautério ao fato de os organizado-
res do Nobel terem sido “desaconselhados 
por alguns dos seus próprios compatriotas 
e, incrivelmente, entre eles alguns médicos”. 
Tivera o Nobel de medicina (também deno-
minado Nobel de fisiologia) sido outorgado 
a Chagas, esta seria, ainda nos dias de hoje, a 
única vitória brasileira nesse laurel. Curioso 
detalhe, tal o lugar reservado a Chagas: nes-
se referido ano, nenhum outro país sequer 
recebeu a referida comenda. 

Parece inevitável o espanto, se conside-
rarmos que, ao contrário dos nossos com-
patriotas, ínclitos cientistas estrangeiros, 
atuantes em terras distantes, teriam sido 
capazes de reconhecer com clareza a quem 
deveria pertencer o Nobel. Tudo isso, diga-
-se de passagem, em época menos propensa 
à troca de informações, principalmente se 
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compararmos com o acesso à Internet e re-
des sociais na atualidade

No ano de 1922, em meio às turbu-
lências provocadas por opositores, Carlos 
Chagas demandou uma comissão neutra da 
ANM para investigar a existência – ou não 
– da tripanossomíase humana, e sua signi-
ficância em termos de saúde pública. Apro-
veitou para colocar em debate, igualmente, 
o mérito da sua entrada na Academia, então 
questionado por “alguns”. Estes, não cessa-
vam de insistir que, ou a doença era apenas 
uma “invenção”, ou se restringia a um mi-
núsculo vilarejo (Lassance, em Minas Ge-
rais). Havia também os que propunham que 
o “verdadeiro” descobridor da enfermidade 
teria sido Oswaldo Cruz. 

Em carta a Miguel Couto, Chagas con-
fessou-se “atingido em minha moral pessoal 
e profissional”. Entretanto, em publicação 
de “O Brasil” do ano de 1923, um jornalista 
assim desabafava:”as dúvidas sobre a desco-
berta de Chagas resumiam-se a ciumadas, 
e nada mais”. O parecer da comissão, em 2 
de novembro de 1923, foi um tanto ambiva-
lente: embora desse algum mérito a Chagas, 
deixou muita margem de manobra para cor-
roborar as estratégias de seus detratores.

Mas o desfecho decisivo ocorreu no 
dia 6 de dezembro de 1923, quando Cha-
gas, em uma outra conferência na ANM, 
defendeu-se diante de auditório repleto, 
sendo ovacionado e depois conduzido pelo 
povo até a sua residência. Enfim, ciência 
e sociedade, afortunadamente, lograram 
produzir surpreendente sintonia. Porém, 
enquanto o brilhante cientista labutava em 
solo brasileiro para desembaraçar-se dos 
constantes obstáculos e o Brasil deixava 
escorrer, por entre as mãos, a chance ím-
par de granjear o cobiçado prêmio Nobel 
de medicina, eis que, do exterior, jorrava 
uma torrente de honrarias, tais como su-
cessivos títulos de doutor “honoris causa” 
nos anos de 1921 (Universidade de Har-
vard), 1926 (Universidade de Paris), 1929 
(Universidade de Lima) e 1934 (Universi-
dade Livre de Bruxelas).  

De fato, esse espantoso paradoxo foi re-
tratado na “Gazeta de Notícias” de 7 de de-
zembro de 1923, em artigo cujo título é por 
demais esclarecedor: “Consagração Estran-
geira e Pedradas Brasileiras”. No que tange 
a nós, brasileiros e brasileiras, faz-se mister 
tirarmos alguma lição dessa fatídica contro-
vérsia.



81

Revista SODALICIUM  •  Ano I - Nº 1 - 2018  •  FBAM - Federação Brasileira de Academias de Medicina

Acadêmico
Omar da Rosa Santos
Academia Nacional de Medicina e Acameia de Medicina 
do Rio de Janeiro

Academia e ensino / Educação médica

Tenho, durantes esses 32 anos de 
vida da Federação Brasileira de 
Academias (Estaduais) de Medici-

na (FBAM), frequentado diversos dos seus 
Conclaves, em Belo Horizonte, Rio de Janei-
ro/Niterói, Brasília, Florianópolis, Manaus, 
Recife, enfim Aracaju, decorrências, quer do 
exercício de encargos diretivos na Academia 
de Medicina do Estado do Rio de Janeiro 
(ACAMERJ), quer de mandatos represen-
tativos da Academia Nacional de Medicina 
(ANM). – Sempre, notei, as questões relati-
vas ao Ensino / à Educação, Médicas, tive-
ram vez nas programações.

Lembra-me certa discussão, já vintená-
ria, numa Sessão Solene, na qual um alto 
dignitário, que presidia associação médica 

de âmbito nacional, dizia: “Ora! Se existem 
Ministérios da Saúde e da Educação; se há 
Secretarias de Estado (e municipais); se há 
Sociedades das diversas Especialidades; se 
há entidades oficiais que representam a Pro-
fissão Médica, como diversas vertentes das 
matérias do âmbito da saúde... qual será o 
papel das Academias?” – O tom irônico da 
provocação obrigou resposta. – Provavel-
mente o ilustre debatedor não se detivera na 
análise temporal; possivelmente ignorasse 
que mesmo o Ministério da Educação (de 
1938) e, bem depois, o da Saúde (de 1954), 
são mais de um século mais novos que a 
Academia Imperial (de 1829); antes, todas 
as naturezas e graus de complexidade nas 
questões de saúde, eram versadas pela Aca-
demia que foi sempre consultada pelo Go-
verno Imperial, e depois pelos Republica-
nos. Igualmente desde 1832, foi a Academia 
consultada para a elaboração do currículo 
da Faculdade de Medicina.

Não é, contudo, a formação dos mé-
dicos assunto alistado entre os objetivos 
primeiros da Instituição Acadêmica. – O 
Estatuto da ANM, de 2016, assim denomi-
nada no Decreto nº 9 de 21 de novembro de 
1889, do Governo Provisório da Repúbli-
ca, originalmente denominada Sociedade 
de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, 
fundada em 30 de junho de 1829 e adota-
da pelo Governo Imperial como Instituição 

São, objetivos das 
Academias, e sempre 
mais, na medida que 
borbulham o caldeirão 
dos avanços na 
investigação aplicados 
na clínica, participar 
no aperfeiçoamento da 
arte de curar.
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Oficial com o nome de Academia Imperial 
de Medicina (A.I.M.) (Decreto da Regência 
Imperial de 8 de maio de 1835), consagra 
no seu Artigo 2º que o sodalício foi fun-
dado especialmente para responder às per-
guntas do Governo sobretudo o que possa 
interessar à Saúde Pública e, principalmen-
te, sobre as epidemias, as moléstias de cer-
tos países, as epizootias, os diferentes casos 
da Medicina Legal, a propagação da vacina 
e as investigações que puderem concorrer 
para o progresso da arte de curar. – Logo, o 
artigo 3º enumera os objetivos acessórios, 
entre eles aqueles indicados nos incisos: 
III – “responder às consultas do Governo 
e das Autoridades constituídas e contribuir 
para o desenvolvimento da Medicina, da 
Cirurgia, da Saúde Pública e das Ciências 
correlatas””; VII – “promover Congressos, 
Cursos de educação médica continuada, 
etc...”; VIII – “opinar, quando julgar neces-
sário, sobre temas de Educação Médica...” 
– Adiante, no Artigo 5º do Regimento In-
terno, consagra os Ministros de Estado dos 
negócios da saúde e de educação, seus Vice-
-Presidentes honorários. – Provas vivas das 
relações Academia / Ensino & Educação!

Quem se detiver na leitura do Órgão 
Oficial da AIM, que antecede o atual Anais 
da ANM, desde 1831 (o mais antigo periódi-
co nacional, cuidadosamente arquivado na 
sede da ANM), há de ver que, nas manifes-
tações aniversárias, o Fundador, Soares de 
Meirelles deixava claro que as incumbências 
- príncipe da Academia são essas acima fixa-
das no Artigo 2º do atual Estatuto, de Órgão 
Assessor do Governo, esclarecendo que o 
ensino da medicina não constituía matéria 
arrogada pela Academia, pois tratava-se de 
assunto da alçada da Universidade. – Não 
obstante partiu do Governo o pedido para 
a colaboração da Academia no aperfeiçoa-
mento do currículo acadêmico do que se 
incumbia o deputado Lino Coutinho. Anos 

decorridos, quando veio o convite para que 
o Fundador se encarregasse de uma Facul-
dade de Medicina que se planejava no Pa-
cífico-Sul, este declinou da honraria com o 
mesmo argumento.

Compreende-se bem que os objetivos 
principais fossem voltados para as ativida-
des de promoção de saúde da prevenção das 
enfermidades, especialmente as epidemias, 
alvos-chave das medidas naquele primei-
ro terço do século XIX. Com efeito as con-
quistas nas áreas da técnica cirúrgica, da 
terapêutica, da anestesia e das investigações 
nas ciências-base, faziam-se lentamente de 
molde a não exigir miríades de cursos e con-
gressos em jorrante cornucópia, como veio a 
ocorrer, e cada vez mais, no curso das últi-
mas sete décadas...

Leia-se contudo que a inclusão das pala-
vras Educação Médica é recente nas dispo-
sições estatutárias e regimentais. Na edição 
1997, a ação da ANM na formação médica 
não é cogitada... Na edição 2005 o Artigo 3º 
do Estatuto já inclui no inciso VIII: opinar, 
quando julgar necessário, sobre temas de 
Educação Médica. – Antes, tratava-se de En-
sino Médico, prática usual, que, aliás, ainda 
se lê no Art. 1º do Estatuto da ACAMERJ... 
“...em tudo o que possa interessar à saúde e 
ao ensino médico...” Do mesmo modo o Es-
tatuto da Academia de Medicina do Rio de 
Janeiro, 2010, grafa no seu Artigo 1º ... “...
em tudo o que possa interessar à saúde e ao 
ensino médico...” [texto que presentemente 
vem sendo aperfeiçoado].

Logo, na edição 2017, os textos da ANM 
já evoluem para acrescentar ao Art. 2º do 
Estatuto um parágrafo que fixa como objeti-
vo acrescido àqueles, da Fundação, a missão 
institucional de promover e realizar a Pes-
quisa, básica e aplicada, de caráter científico 
ou tecnológico, por seus Membros, em pare-
ceria com as Instituições em Universidades 
nas quais atuem.
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Veja-se que, se na Fundação da AIM os 
objetivos fundamentais voltavam-se para 
a Saúde Pública logo acresceram as ações 
voltadas para a Assistência Médica, que 
vem, até, se confundindo com a Medicina, 
que vem até, se expandindo, tal a pujança 
e a frequência das conquistas, chegando, 
por último, até a repetição desnecessária, 
quando se lê no caput do Art. 2º “... e in-
vestigação que puderem concorrer para o 
progresso da arte de curar” e, logo, no § 
único: “A ANM tem também o objetivo e a 
missão institucional de promover e realizar 
a Pesquisa...”.

Bem, vem sendo a expressão “Ensino 
Médico” substituída por “Educação Médi-
ca”. Na realidade, “ensino” traz a conotação 
de aprendizado e repetição da habilidade 
adquirida, mesmo exímia.

Já “educação” engloba a aquisição de 
conhecimento e habilidades, tudo sob o 
broquel do arcabouço ético indissociável. 
O dístico de Educação é: “Duco, non du-
cor” (conduzo, não sou conduzido). O ho-
mem educado é aquele que caminha por si, 
enquanto o ensinado possa ser conduzido 
por outrem. Na verdade, ensinar vem de 
“insignar” (marcar com sinal). Aquele que 
foi apenas ensinado pode ser um indivíduo 
sinalado, conquanto lhe possam faltar atri-
butos da esfera reflexiva que lhe permitam 
caminhar pelas duas estradas da maturida-
de acadêmica e que são: a moderação e a 
independência.

O acadêmico por excelência não se ex-
tingue no pertencer a uma lista de cientis-
tas e não se vangloria de ser juiz n’algum 
tribunal moralético. Também não se sa-
tisfaz de ser um investigador apartado do 
enredo humano, nem se julga tranquilo na 
condição de humanista teorético. Nem se 
circunscreve de pertencer a uma socieda-
de profissional de ofício e, menos, de espe-
cialidade. Não queda exâmine por integrar 

algum aglomerado histórico que conceda 
ao sussurro de doutrinas filosóficas pro-
pícias que costumam aformosear-se ao re-
dor das entidades de classe. Também que 
resista à tentação de apropriar-se de foro 
pedagógico exclusivo. Tais os contornos 
do profissional “que professa”, sazonado 
no frigir dos embates diuturnos longâni-
mes que lhe hajam cinzelado personali-
dade firme, vincada nas bases sólidas da 
doutrina e burilada na tela da experiência 
adquirida. Coisa diversa do cidadão que 
oficia nos atos; atos que se findam em si, 
sem constituírem atitudes, que são o ato 
continuado e destilado.

São, portanto, objetivos das Acade-
mias, e sempre mais, na medida que bor-
bulham o caldeirão dos avanços na inves-
tigação aplicados na clínica, participar no 
aperfeiçoamento da arte de curar. Em boa 
hora vêm as instituições acadêmicas nos 
Estados, como na ANM, intensificando a 
colaboração. Posso mencionar, brevemen-
te, as ações que a ANM vem implemen-
tando, tanto nas Sessões de Oficina Diag-
nóstica, quanto nos Simpósios, quanto 
no Programa Jovens Lideranças Médicas, 
quanto as reuniões por convite das Facul-
dades de Medicina, que têm, mormente 
no curso do último docênio, ocupado a 
programação das 14 às 20 horas, uma vez 
a cada semana. Sou também testemunha 
da atividade constante da ACAMERJ, que 
mantém ligação forte com a Universidade 
Federal Fluminense. Têm, desta forma, os 
estudantes, desde os bancos da Graduação 
até os tablados do Pós-Doutorado, encon-
trado nas Academias fértil campina para a 
formação, o aperfeiçoamento e amadure-
cimento dos pendores individuais, sempre 
balizados nas duas fronteiras firmemente 
estabelecidas pelos Fundadores: uma, a 
moderação; outra, a independência. Que 
assim seja!
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Acadêmico
Roberto César Pereira do Prado
Médico neurologista e professor universitário, é 
presidente da Academia Sergipana de Medicina

Enjolras Vampré: um Sergipano
no Panteão da Neurologia Brasileira

Segundo o historiador Luiz Antônio 
Barreto, a família Vampré nascida na 
Estância transferiu-se para Limeira, no 

interior de São Paulo, e cresceu no reconhe-
cimento dos paulistas. O filho e os netos de 
João Gualberto Carneiro e de Josefa Carlo-
ta da Silva – Fabrício Carneiro Tupinambá 
Vampré, Enjolras e Spencer Vampré – os 
filhos de José do Nascimento Pereira e Ma-
ria Benvindo Vampré – João Vampré e João 
Navarro Tupinambá Vampré. Exceção para 
Spencer Vampré, que já nasceu em Limeira.

Fabrício Carneiro Tupinambá Vampré, 
nascido em Estância em 1º de fevereiro 
de 1852, médico pela Faculdade de Medi-
cina do Rio de Janeiro, na turma de 1881, 
exerceu a profissão em Laranjeiras antes 
de fixar-se, definitivamente, no Estado de 
São Paulo, onde trabalhou no Hospital de 
Alienados, e entrou para a vida pública em 
Limeira, onde foi Intendente (Prefeito) nos 
primeiros anos da República. Dois de seus 
filhos – Enjolras e Spencer – ganharam no-
tabilidade em São Paulo, o primeiro como 
médico e professor, o segundo como advo-
gado, historiador e professor de Direito.

Enjolras Vampré nasceu em Laranjei-
ras, em 04 de julho de 1885. Fez o curso 
médico na Bahia, concluindo-o em 1908, 
e seu desempenho como estudante valeu 
uma bolsa de estudos na França e noutros 

países da Europa, nos mais famosos hos-
pitais europeus. Ao retornar trabalhou em 
São Paulo, onde sua família já residia, tor-
nou-se um grande neurologista, assumin-
do, a partir de 1925, a cátedra de psiquia-
tria e moléstias nervosas, da Faculdade de 
Medicina de São Paulo, sucedendo ao pro-
fessor Franco da Rocha. Mais tarde passou 
a ser professor de Neurologia, disciplina na 
qual foi concursado, em 1935.  

Enjolras Vampré publicou dezenas de 
trabalhos científicos, dirigiu o Hospício de 
Alienados de Jaquerí, em São Paulo, fun-
dou e presidiu a Associação Paulista de Me-
dicina, foi também presidente da Academia 
de Medicina de São Paulo, membro da Aca-
demia Nacional de Medicina, dentre outras 

Enjolras Vampré
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entidades. Foi membro destacado do movi-
mento da Eugenia no Estado de São Paulo, 
morrendo em São Paulo, em 17 de maio de 
1938, aos 53 anos.

Spencer Vampré, filho de Fabrício, ir-
mão de Enjolras, já nasceu em Limeira, 
São Paulo, em 24 de abril de 1888. Estudou 
em Rio Claro e no colégio Inglês da cidade 
de São Paulo. Em 1904 ingressou no cur-
so jurídico, bacharelando-se com a turma 
de 1909. Iniciou-se no magistério, como 
professor substituto de Filosofia e Direito 
Romano, passando, em 1925, por concurso, 
a ensinar Direito Romano, e mais tarde In-
trodução à Ciência do Direito, até sua apo-
sentadoria, ocorrida em 1953.

Spencer Vampré exerceu as funções de 
Diretor da Faculdade de direito de São Pau-
lo e escreveu Memórias para a história da 
Academia de São Paulo. Entrou para a po-
lítica, foi vereador e deputado estadual. Em 
13 de julho de 1964 morreu, em São Paulo, 
aos 73 anos.

João Navarro Tupinambá Vampré nas-
ceu em 25 de agosto de 1865, em Estância, e 
foi para São Paulo em 1886. Professor, jor-
nalista, intelectual colaborou com jornais e 
revistas e participou de entidades culturais 
no Estado de São Paulo.

João Vampré, também da Estância, 
nasceu em 23 de outubro de 1868. Estudou 
Ciências e Letras, trabalhou como Secretá-
rio da Polícia, foi um dos fundadores da 

Academia Paulista de Letras e manteve 
colaboração nos órgãos da imprensa do Es-
tado de São Paulo. 

A família Vampré não é única. De Ser-
gipe saíram para São Paulo, para o Rio de 
Janeiro e para outras partes do Brasil de-
zenas de família, que conquistaram luga-
res destacados na vida social, empresarial, 
cultural e científica dos centros maiores, 
construindo perfis de colaboradores iden-
tificados com a luta progressista das popu-

lações. As cidades paulistas de Araraquara, 
Limeira, Rio Claro, Santos, dentre outras, 
receberam muitos sergipanos que integra-
ram, sem dificuldades, o esforço daquelas 
comunidades, na construção do desenvol-
vimento. Dotados de invulgar capacidade 
de adaptação, criativo e de fácil trato, o ser-
gipano geralmente tem sucesso nos conta-
tos, como colaborador eficiente dos proces-
sos de conquistas e avanços.

A família Vampré é apenas um exem-
plo, dentre muitos casos conhecidos. Não 
há, infelizmente, em Sergipe, acompanha-
mento daqueles que deixaram a terra ber-
ço e foram buscar sobrevivências e reali-
zações noutros lugares. Nem há, também, 
estudo algum, sistemático, que proceda 
aos levantamentos das migrações que es-
palham sergipanos por todo o País. Ainda 
assim, há um cuidado com a memória dos 
conterrâneos que migraram, como se pode 
observar no Dicionário bibliográfico ser-
gipano, de Armindo Guaraná, editado em 
1925, que trata dos Vampré, e no recentís-
simo Dicionário biográfico de médicos de 
Sergipe, 2009, de autoria de Antônio Sa-
marone, Lúcio Prado Dias e Petrônio de 
Andrade Gomes, que contempla a biogra-
fia de Enjolras Vampré.  

Participou de diversas Associações e 
nelas ocupou os mais variados cargos. As-
sim, entre outras instituições:

• Sociedade de Medicina e Cirurgia 
de São Paulo – Membro Titular (1910);

• Sociedade de Medicina de São Paulo 
– Presidente (1921);

• Associação Paulista de Medicina – 
Presidente em 1936 – Sócio Fundador;

• Academia Nacional de Medicina do 
Rio de Janeiro – Sócio Honorário;

• Associação Médica do Instituto Pe-
nido Burnier (Campinas) – Presidente Ho-
norário;

• Seção de Neurologia e Psiquiatria – 
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SP – da Sociedade de Medicina e Cirurgia 
– Presidente (1936);

• Seção de Otorrinolaringologia – SP 
– da Sociedade de Medicina e Cirurgia;

• Sociedade de Neurologia e Psiquia-
tria (Rio de Janeiro);

• Societé de neurologie de Paris – Só-
cio Correspondente;

• Academia Nacional de Medicina de 
Buenos Aires – Sócio Correspondente;

• Fundador da Escola Neurológica 
Paulista: tendo moldado as características 
profissionais de seus assistentes diretos – 
Adherbal Tolosa, Paulino Longo, Oswaldo 
Lange, Carlos Gama e Fernando de Olivei-
ra Bastos – aos quais sempre procurava dar 
o prestígio e apoio necessários;

• Orientador de teses de doutorado.

Proferiu inúmeras conferências e delas 
destacamos algumas:

• Centro Acadêmico Oswaldo Cruz – 
Tema: “Prophylaxia da syphilis nervosa”;

• Associação Médica Penido Burnier 
por ocasião do 10º aniversário do mesmo 
Instituto – Archivos do Instituto Penido 
Burnier – Tema: “Neurologia post-operató-
ria – Phsychopathologia do gânglio de Gas-
ser” – 1932;

• Assistência Policial de São Paulo – 
“Padecimentos agudos do cérebro. Alguns 
meios para melhorá-los” – 1930.

Em seu Serviço, foram orientadas 21 
teses de doutoramento.

Homenagens e Prêmios
• Espaço de honra no Pantheon da 

Faculdade de Medicina da Bahia por ter 
sido o melhor aluno do curso;

• Pelo mesmo motivo, Prêmio de via-
gem à Europa;

• Patrono da Cadeira 49 da Academia 
Nacional de Medicina;

• Patrono da Cadeira 11 da Academia 

Sergipana de Medicina;
• Patrono da Cadeira 54 da Academia 

Paulista de Medicina;
• É nome de rua em São Paulo: Rua En-

jolras Vampré, Jardim da Saúde (zona sul).
• Necrológico feito pelo Dr. Mário 

Ottoni na reunião da Seção de Otorrinola-
ringologia da Associação Paulista de Medi-
cina, realizada no dia 17 de maio de 1938 
e as palavras de Dr. Albernaz Mangabeira, 
Presidente da Associação Paulista de Medi-
cina – Setor de Otorrinolaringologia;

• Homenagem póstuma – Arquivos 
de Neuro-Psiquiatria – Editor – Dr. Oswal-
do Lange – vol. 1 – 1943, São Paulo – In 
memoriam Professor Enjolras Vampré;

• Homenagem póstuma – Editorial da 
Revista da Associação Brasileira de Otorri-
nolaringologia – vol. 6 – Ed. 3 – maio/ju-
nho – 1938;

• Centenário de Enjolras Vampré – 
Arquivos de Neuro-Psiquiatria – São Paulo 
– vol. 43 – nº 4 – Dezembro 1985 – Jornal 
da Academia Brasileira de Neurologia;

• Prêmio “Honório Líbero” conferido 
pela Associação Paulista de Medicina – 1938;

• Associação Paulista de Medicina 
criou o Prêmio “Enjolras Vampré”;

• Inúmeras turmas de formandos da 
Faculdade de Medicina de São Paulo o ho-
menagearam e foi paraninfo de uma delas 
em 1928.

Suas Obras
Contribuiu com mais de 140 artigos, 

em sua maioria sobre Neurologia, para o 
acervo da Medicina Brasileira de que foi 
um dos expoentes máximos. Redator da re-
vista Annaes Paulista de Medicina e Cirur-
gia/SP e colaborador do Jornal O Estado de 
São Paulo.

Livro
• Tumores cerebraes. Considerações 
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clinicas e therapeuticas, em colaboração 
com o Dr. Gama.

Revistas
Contribuiu para muitas, especialmen-

te a da Sociedade de Medicina e Cirurgia 
de São Paulo (mais de 70 artigos). Outras: 
Annaes Paulista de Medicina e Cirurgia; 
Ciência médica; Revista da Associação 
Paulista de Medicina; Brasil Médico, Revue 
Sud Americaine; Archivos Penido Burnier, 
Jornal dos Clínicos; Revista Oral da Ciên-
cia médica (Argentina); Médico; Archivos 
Brasileiros de Neuropsychiatria.

Reconhecendo-o pelas expressivas pro-
duções no campo da Neurologia e Psiquia-
tria e suas vinculações com a Psicologia, a 
Academia Paulista de Psicologia o distin-
guiu, nomeando-o Patrono da Cadeira 38, 
que leva o seu nome e é, atualmente, ocupa-
da pelo titular Isaac Mielnik, também médi-
co, especialista em Terapia Familiar e grande 
batalhador na Escola de Pais de São Paulo.

Duas pessoas nortearam a formação 
do Dr. Oswaldo Lange. Sua mãe, a farma-
cêutica Fany Lange, e Enjolras Vampré. Ela 
plasmou os traços de sua personalidade. 
Vampré, seu mestre, plasmou seu desempe-
nho profissioal. Professor de Neurologia da 
Faculdade de Medicina de São Paulo, ora 
Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (FMUSP), Vampré o orientou 
na ciência e arte de ser médico e nos ca-
minhos da neurologia desde quando, como 
acadêmico de medicina, em 1925 passou a 
freqüentar a Clínica Neurológica da futura 
FMUSP. Desde quando se formou em 1927 
na futura FMUSP, o Dr. Oswaldo Lange 
passou a integrar o grupo dos colaborado-
res diretos de Vampré, que já contava com 
Adherbal Tolosa e Paulino Watt Longo. Pu-
blica sobre a espondilite rizomélica, estudo 
com Vampré, com quem igualmente publi-
ca os resultados de seus primeiros estudos 

sobre o LCR. Com a prematura morte de 
Vampré em 1938, Tolosa, Longo e Lange lu-
taram para que a escola do pranteado mes-
tre permanecesse una. Associação Paulista 
de Medicina cria o Prêmio Enjolras Vam-
pré, que é concedido ao Professor Oswaldo 
Lange.

O trio dos sucessores de Vampré – To-
losa, Longo e Lange – decidiu atender à ne-
cessidade de criar um periódico para divul-
gar os frutos do labor científico “oriundos 
da bifurcação que resultou da vitalidade 
da árvore plantada por Enjolras Vampré” 
como escreveram Tolosa e Longo na quali-
dade de Professores Catedráticos de Neuro-
logia, o primeiro da FMUSP e o segundo da 
EPM, cria-se assim o periódico Arquivos 
de Neuro-Psiquiatria, em junho de 1943 
vem a lume o primeiro número de Arqui-
vos de Neuro-Psiquiatria. Nos moldes do 
que anteriormente publicara a propósito 
da biografia do Professor Enjolras Vampré, 
abre o número a homenagem que ele presta 
à memória de seu mestre.
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Acadêmico
Rodrigo d´Eça Neves
Titular da Academia de Medicina do Estado de 
Santa Catarina e Prof. Titular de Cirurgia Plástica 
- UFSC

São seres vivos que convivem em cola-
boração mútua, são pessoas que vivem 
no mesmo tempo e lugar, seguindo 

normas comuns.                 
O homem tem que ser e viver como ho-

mem.
Atingiremos esta condição no momen-

to em que cada um veja e acredite que ele é 
apenas uma parte deste contexto. Onde não 
há maior nem melhor!

Claro que é utópica uma sociedade com 
esta qualidade, mas, sempre haverá funções 
diferentes e cada um deve escolher a ativi-
dade que lhe convier e para ela se preparar. 
Isto cria e mantem classes de atividades, 
mas, não que tenham diferenças ou nível de 
méritos sociais distintos. 

Na organização de uma sociedade, é fa-
tal a necessidade de trabalhos diferenciados 
todos com a mesma importância, por en-
tendimento pessoal, existe o gari por vezes 
invisível àqueles que entendem exercerem 
função mais importante que afinal cairão na 
realidade no dia em que o lixeiro não passar 
e seus dejetos não serem recolhidos. 

Multidão de pessoas, povo, conjunto de 
habitantes de uma região, país, continente, 
etc, são humanos.

Por menos desenvolvido que seja, o ho-
mem é um ser gregário com necessidade de 
existir em grupo de membros.

No momento muito me intriga ver adul-

tos conduzindo um cachorrinho por uma 
correia ao mesmo tempo que pouco vejo um 
pai ou mãe com sua criança pela mão passe-
ando na rua.

Nem gato nem cachorro é gente, sempre 
serão animais, embora devam ser bem tra-
tados.

Este bom trato, não é com humanização 
do animal, pois se assim fosse eu não teria 
que suturar lábios rasgados por mordida de 
cãozinho quando beijado na boca.

O que é ser gente? 
É ser genericamente humano e atuar 

como homem em primeiro lugar.
É ver no outro, seu semelhante, a quem 

ele deve consideração e respeito mesmo sem 
estima.

Quando é necessário ser gente?  
Sempre que tiver uma necessidade pes-

soal ou atender a de outrem.
No comportamento diário é mister 

manter claro que a humanidade deve reger 
suas ações.

Gente, o que é gente? 



89

Revista SODALICIUM  •  Ano I - Nº 1 - 2018  •  FBAM - Federação Brasileira de Academias de Medicina

Porque devo ser gente? Simplesmente 
por que sou!

O que é uma sociedade? 
É todo agrupamento de homens que 

convivem em colaboração mútua, conjunto 
de pessoas que vive em determinado perí-
odo de tempo e lugar, seguindo normas co-
muns (subs. medieval), grupo de pessoas 
que vivem por vontade própria sob normas 
comuns, comunidade, coletividade e ainda 
grupo que se reúne para atuar em conjunto 
na área de negócios.

Normas, quem obedece e quem está  
liberado?

Como viver em uma sociedade?
O que é uma democracia? É o governo 

em que o povo exerce a soberania, sistema 
comprometido com a igualdade e a distri-
buição igualitária de poder. Democrático 
é relativo à democracia, próprio do povo. 
Oriundo do grego, demos = povo   cracia = 
governo.

Hoje o termo democracia é utilizando 
comprometido por sofismas, ideologica-
mente distorcido visando o bem pessoal e 
não o social. Quando atingiremos estas ver-
dades? 

O homem tem que ser e viver como ho-
mem.

A sociedade tem que existir e viver como 
uma comunidade visando o bem comum.

Atingiremos esta condição no momen-
to em que cada um veja e acredite que ele 
é apenas uma parte deste contexto. Onde 
não há maior nem melhor! Claro que é 
utópica uma sociedade com esta quali-
dade. Sempre haverá funções diferentes e 
cada um deve escolher a atividade que lhe 
for conveniente. Isto cria e mantem classes 
de atividades, mas, não que tenham dife-
renças ou níveis de méritos sociais distin-
tos.  Aquele que encontra o espaço de uma 
chamada “boa vida” é dependente daquele 

que execute os serviços pesados e os con-
siderados menores.

Mesmo diferenciado ele necessita viver 
em espaço limpo e neste momento é que 
aparece a importância daquele que aceita 
este trabalho.

Quem move os sentimentos é Deus ou 
o diabo?

Muitas sociedades se utilizaram de seres 
sobrenaturais criados para justificar as con-
dições emocionais do homem. Criou Deus 
para temas de bondade e para as coisas más 
criou o diabo, enquanto a bíblia responsabi-
liza Deus de haver criado anjos e diabos.

Na verdade Deus ou diabo esta dentro 
de cada um.

Naqueles onde predomina um compor-
tamento, bondoso, compreensível, respei-
tando os outros, dizemos que é abençoado 
por Deus e para àqueles em que a maldade, 
egoísmo e avidez orientam seu dia a dia, di-
zemos possuídos do diabo.

Um destes homens que fazem parte des-
ta sociedade é o médico, cujo papel é de se 
dedicar e cuidar dos outros. 

É homem atendendo homem!
No exercício de sua arte ele deve gastar 

o tempo que seja necessário para atender e 
entender, ouvindo com paciência àquele que 
em si confia e humildemente lhe pede seu 
auxílio. É este o papel do médico.

No passado ele atendia e recebia algum 
beneficio em honor à sua atenção e daí sur-
giu o termo honorário que não é pagamento 
e sim uma oferenda. Ao longo dos tempos 
com o aparecimento da moeda e o cresci-
mento das cidades ficou impraticável o ob-
séquio e as oferendas foram substituídas por 
um volume financeiro. Assim mesmo em 
honor à sua atenção e dedicação.

O ganho médico, não pode ser meta e 
sim consequência.

A meu ver todos devemos obediência 
aos conceitos das humanidades.
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Acadêmico
Waldenir de Bragança
Presidente da Academia Fluminense de Letras e 
da Academia Brasileira Rotária de Letras

Pedro Kassab - Médico, educador, líder e acadêmico
permanecerá como patrimônio médico e cultural do Brasil

O digno e exemplar médico e líder 
Pedro Kassab, falecido em 15 de 
setembro de 2009, deixou marcas 

pelo seu idealism¬o e serviços meritórios, 
que não se apagarão. 

O querido e respeitado Dr. Kassab ser-
viu, projetou e engrandeceu a profissão. Sua 
vida dedicada à Medicina e à Educação mui-
to significa para a nossa história: promoveu 
o mais substancioso e importante movimen-
to valorizador da entidade médica represen-

* Foi Presidente da Federação Brasileira de Academias de Medicina, da Sociedade Brasileira de Higiene e 
Saúde Pública, da Associação Médica Fluminense, da Academia de Medicina do  Estado do Rio de Janeiro, do 
Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, e Vice-Presidente da Associação Médica Brasileira 
sob a presidência do Dr. Pedro Kassab

tativa da profissão, que teve nele um autên-
tico sacerdote. 

Exerceu a Medicina por mais de 56 anos, 
formado pela USP, coerente com os mais 
elevados postulados éticos. 

Secretário-Geral e Presidente da Asso-
ciação Médica Brasileira, reconduzido várias 
vezes pelo seu vigoroso trabalho, estrutu-
rou, proporcionou funcionalidade, estendeu 
a AMB em todo o território nacional, pela 
criação e estímulo a novas Federadas Esta-
duais, deu sede própria, dirigiu e coordenou 
publicações memoráveis: Jornal da AMB, 
Boletim (BAMB), Revista, sem interrup-
ção, congregando e revelando ações de vá-
rias entidades, promovendo Assembléias de 
Delegados, Congressos Médicos, Jornadas, 
Seminários. 

Nós acompanhamos a sua trajetória e 
testemunhamos a grandeza com que con-
duzia as reivindicações, com independên-
cia, lealdade, fidelidade, sempre sintonizado 
com as aspirações dos colegas de várias par-
tes do Brasil.

Foi eleito, pelos seus méritos e credi-
bilidade, Presidente da Associação Médica 

Dotado de firme 
postura ética, honrado 
e solidário colega, 
guardião dos interesses 
e valores maiores da 
Medicina, conquistou o 
respeito, a admiração e 
o reconhecimento dos 
médicos do Brasil
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Mundial e, após, dirigiu o seu Conselho de 
Ética. Dotado de firme postura ética, honra-
do e solidário colega, guardião dos interesses 
e valores maiores da Medicina, conquistou 
o respeito, a admiração e o reconhecimento 
dos médicos do Brasil.

Lutou, incessantemente, pelo respeito 
ao ato médico, pela constante melhoria dos 
padrões técnicos e éticos, pela cuidadosa 
formação profissional (impedindo a criação 
de novas escolas médicas, sem condições), 
pioneiro e apoiador de medidas de salva-
guarda do exercício da Medicina, buscando, 
constantemente, ações conjuntas, recebendo 
sugestões e propostas para influenciar como 
transformador da esperança médica.

Defendia a livre escolha do médico e 
da entidade assistencial pelo paciente. Sem 
esmorecer, entregou, com entusiasmo, gran-
de parte de sua vida, no fortalecimento da 
AMB, e a fez presença atuante.

Um Mestre da Vida, que soube defen-
dê-la, corajosamente, Pedro Kassab é nome 
símbolo de médico servidor dos colegas e da 
Medicina – pela intensidade, constância e 
dedicação à AMB – identificado com as an-
gústias e aspirações dos seus colegas, sempre 
por eles lutando.

Membro do Conselho Nacional de Saú-
de, do Conselho Federal de Medicina, do 
Conselho Estadual de Educação de São Pau-
lo, eleito para a Academia Paulista de Letras, 
é lembrado pelas gerações médicas e pelas 
Associações Médicas Estaduais, pela Asso-
ciação Médica Brasileira e pela Associação 
Médica Mundial.

Um Educador admirável, na dimensão 
maior e essencial da palavra, pela visão que 
possuía dos problemas e soluções, generoso, 

conselheiro, amigo. Diretor do renomado 
Liceu Pasteur, Presidente do Conselho Es-
tadual de Educação de São Paulo, integrou 
mais de 20 entidades.

Escritor, editorialista, conferencista, hu-
manista, produzia textos com clareza e con-
teúdo de profundo conhecedor, colocando 
idéias e pensamentos que apresentavam di-
retrizes e iluminavam caminhos em favor da 
Medicina e do melhor exercício profissional.

Foi jornalista, responsável pela Seção de 
Biologia e Medicina da “Folha de São Paulo”, 
membro de várias Academias de Medicina, 
recebeu títulos honoríficos e as mais altas 
condecorações de entidades nacionais e in-
ternacionais. Membro da Legião de Honra 
da França.

Um notável brasileiro, modelar cidadão, 
foi casado com Iacy Palermo Kassab. Deixou 
7 filhos e 10 netos. 

Empreendedor, disposto a ir sempre à 
frente, com espírito bandeirante, na defesa 
dos ideais de servir, Kassab permanecerá 
pelo legado deixado em favor da Medicina e 
da Educação, vida eternizada pelo bem pres-
tado, como uma das mais expressivas lide-
ranças no servir à Medicina no Brasil.

Pedro Kassab assinando um dos seus despachos
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Cumprimento às autoridades da 
mesa e todas as pessoas presentes.
Nesta Sessão Solene de Instalação 

do XVI Conclave e da Assembleia Geral 
Extraordinária da Federação Brasileira de 
Academias de Medicina, minhas primeiras 
palavras são de agradecimento a Deus por 
ter me concedido a honrosa oportunidade 
de presidir a Diretoria Executiva de nos-
sa Federação e de me ter dado inteligên-
cia, bom senso, competência e humildade 
para ultrapassar as dificuldades, os óbices 
e até as traições que surgiram em minha 
caminhada. Destaco, nesta oportunidade 
o apoio de alguns membros da Diretoria 

Executiva ressaltando o Vice presiden-
te Gilberto Madeira Peixoto que sempre 
atuou com seriedade, lealdade e espírito 
associativo. Este mesmo espírito associati-
vo, de seriedade e de legalidade norteou a 
mente dos confrades Presidentes das Aca-
demias que atenderam ao nosso chama-
mento, salvando não somente o mandato 
por mim encabeçado, mas a própria exis-
tência da nossa FBAM que neste mês de 
maio completa 30 anos de existência.

Hoje, sinto-me regozijado por encon-
trar neste ambiente festivo o meu amigo, 
ex-colega da Câmara dos Deputados, o 
Governador Jackson Barreto, nós que fize-
mos parte do mesmo Partido Político – o 
MDB de Tancredo Neves, Ulisses Guima-
rães, Franco Montoro, Mario Covas, Mar-
cos Freire, Pedro Simon e Seixas Dória, 
nomes que fizeram história da política sem 
mácula em nosso país. 

Os dirigentes da FBAM conseguiram 
normalizar o funcionamento da entidade e 
trazer de volta ao seu quadro associativo, 
duas importantes academias federadas: a 
de São Paulo e a do Amazonas. 

Reformamos o Estatuto e o Regimen-
to Interno, melhorando as suas redações, 

Acadêmico
Antonio Carneiro Arnaud
Presidente da FBAM (2014/2016)

Discurso do Acad. Antonio Carneiro Arnaud, 
Presidente da Federação Brasileira de Academias 

de Medicina, por ocasião da Sessão Solene de 
Encerramento do seu mandato – biênio 2014/2016

Este mesmo espírito 
associativo, de seriedade 
e de legalidade 
norteou a mente dos 
confrades Presidentes 
das Academias que 
atenderam ao nosso 
chamamento
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que não estão perfeitas, mas consideravel-
mente melhor em relação as que existiam. 
Ao ensejo, é cogente destacar a atuação 
abnegada e competente do advogado José 
Alberto Rodrigues Teixeira. Ele em todas 
as oportunidades, quando acionado foi ex-
tremamente prestimoso e competente.

Implantamos o web site, modernizan-
do e diversificando a sua apresentação. 
Trata-se de um importante vetor para o re-
lacionamento entre a FBAM e as diversas 
Academias filiadas, e delas entre si.

Procuramos manter o bom relaciona-
mento com as entidades médicas do nosso 
País, destacando aqui o Conselho Federal 
de Medicina e a Associação Médica Bra-
sileira. Em decorrência dessa filosofia de 
ação cada vez mais as nossas filiadas traba-
lham de mãos dadas com os Conselhos Re-
gionais de Medicina e com as Associações 
Médicas nos Estados.

Poderíamos ter feito muito no senti-
do de estimular a criação de Academias de 
Medicina nos Estados onde elas ainda não 
existem, mas lamentavelmente os transtor-
nos surgidos impediram uma ação efetiva 
nesse sentido. 

Mantivemos a impressão do III Volu-
me dos Anais que amanhã será lançado no 
final da tarde bem como o primeiro núme-
ro da Revista de nossa Federação, que será 
um marco histórico por ser lançada pela 
primeira vez desde a sua criação.

No dia 9 deste mês de maio quando a 
Federação Brasileira de Academias de Me-
dicina completa 30 anos de atividades, len-
do sobre os seus passos iniciais, chegamos 
a nos emocionar com as ações dos seus 
pioneiros. Foram médicos respeitados em 
todo território pátrio que deixaram os seus 
inúmeros afazeres para criar e em seguida 
manter a FBAM, instituição que sempre 
teve como objetivos a valorização da medi-
cina, dos médicos e de suas histórias. 

Agora, por ocasião do seu 30º aniver-
sário não podemos deixar de reverenciar 
os nomes dos confrades que se dedicaram 
para a sua criação e tudo fizeram para o 
fortalecimento da entidade que nasceu em 
Fortaleza em 9 de maio de 1986. Hoje tem 
como sede a cidade de João Pessoa e neste 
biênio que agora se inicia a sede será em 
Aracaju, cidade tão acolhedora. Refiro-me 
a Geraldo Wilson da Silveira Gonçalves e 
José Carlos Ribeiro, do Ceará; José Hermí-
nio Guasti e Waldenir de Bragança, do Rio 
de Janeiro; Newton Alves Guimarães e Ál-
varo Robim de Pinho, da Bahia; Irany No-
vah Morais e Odon Ramos Maranhão, de 
São Paulo; Ary de Christan e Carlos Franco 
Ferreira da Costa, do Paraná; Claudio Cha-
ves, do Amazonas; Éfrem de Aguiar Mara-
nhão, Fernando Figueira e Adonis Lira de 
Carvalho, de Pernambuco; Francisco Alves 
dos Reis e Ernesto Lentz de Carvalho Mon-
teiro, de Minas Gerais; José Asdrúbal Mar-
siglia de Oliveira, Eugênio Carvalho Junior 
e Maria de Lourdes Brito Pessoa, da Para-
íba, e Nelson Grisard, de Santa Catarina.  

Tomando conhecimento da história da 
FBAM, sentimo-nos alegres pelas ações, 
pelos pronunciamentos, pela dedicação e 
carinho que os nomes agora citados sem-
pre tiveram para que a Federação Brasi-
leira de Academias de Medicina – FBAM 
nascesse e adquirisse o prestígio e o con-
ceito que hoje goza junto às autoridades do 
nosso País. 

Com a posse do Acadêmico José Ha-
milton Maciel Silva, ele é o décimo quinto 
confrade a ocupar o cargo de Presidente 
da Diretoria Executiva da nossa Federa-
ção Brasileira de Academias de Medicina e 
Aracaju está sediando o seu XVI Conclave. 

Esta Sessão Solene de Instalação do 
Conclave já antecipa o seu êxito o que nos 
permite antever que o confrade José Ha-
milton auxiliado por todos que neste mo-
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mento tomam posse farão um excelente 
trabalho administrativo elevando cada vez 
mais o bom nome da FBAM. 

Presidente José Hamilton, se não pu-
der ajudá-lo na honrosa caminhada, pode 
Vossa Senhoria ficar tranquilo que nada 
farei para tumultuar o seu trabalho. 

A nossa Federação terá no seu coman-
do uma personalidade capaz, com um ex-
celente “curriculum vitae”, competente 
administrador e que já ocupou inúmeras 

atividades administrativas. 
Formulamos a ele e a todos que agora 

estão sendo empossados os mais sinceros 
votos de pleno êxito administrativo, saúde 
e felicidade pessoal. 

Ao encerrar as minhas palavras quero 
registrar a dedicação, o zelo e o interesse 
dos confrades de Sergipe na organização 
do XVI Conclave abraçando calorosamen-
te a todos nas pessoas de Paulo Amado 
Oliveira e Lúcio Antonio Prado Dias.
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Acadêmico
José Hamilton Maciel Silva
Presidente da FBAM (2016/2018)

“Todas as coisas já foram ditas,
mas como ninguém escuta,
é preciso sempre recomeçar”

(André Gide)

Quando já me preparava para descan-
sar, depois de uma longa jornada de 
vida associativa e de ter integrado a 

grande maioria das nossas Entidades médi-
cas, quer locais ou nacionais, em todas elas, 
exercendo com dedicação e amor, qualquer 
que tenha sido o cargo ocupado, eis que uma 
nova missão vem desafiar-me.

 Sou agora convocado  pelos meus pares 
para dirigir a Federação Brasileira de Acade-
mias de Medicina.

Sentindo o peso da responsabilidade a 
principio relutei em aceitar o desafio, toda-
via depois de refletir um pouco, resolvi en-
frentá-lo e aqui estou.

Algo me dizia: “um bom soldado não 
foge à luta!”

Estou pronto, disposto, cheio de vonta-
de e entusiasmo para tentar fazer o melhor 
de mim, com o espírito aberto a fim de cor-
responder às expectativas dos ilustres con-
frades.

Muitas ideias trago comigo e espero 
contar com a colaboração de todos.

Minhas senhoras e meus senhores!
Sou grato a Deus, por permitir que aqui 

chegasse e pudesse desfrutar deste momen-
to ímpar. Sou grato aos confrades que num 
gesto de confiança e apreço, dão-me uma 
oportunidade de representá-los.

As Entidades médicas e, em especial, ao 
Conselho Federal de Medicina, na pessoa 
do seu presidente Carlos Vital Tavares Cor-
rêa Lima, que nos prestigia e realiza uma 
reunião com todo o seu corpo administrati-
vo além da presença de todos os presidentes 
dos Conselhos Regionais Medicina do Brasil, 
dando mais peso e representatividade a este 
XVI Conclave de Academias de Medicina, 
de maneira a transformar Aracaju na “Capital 
da Medicina do Brasil”, durante estes 3 dias. 

A cidade de Aracaju sente-se honrada 
com este gesto e recebe a todos de braços 
abertos. Sem a permissão do prefeito, eu 
lhes digo: sintam-se em casa!

Agradeço ainda, de coração, aos ami-
gos de todas as matizes, pelas suas presen-
ças, por prestigiar este momento de grande 
significado.

Presto uma especial homenagem a Ser-
gipe e a Aracaju, por me  abrigarem, tornan-
do-me um filho desta terra que escolhi para 
trabalhar e criar minha família. Sou-lhes 
grato por tudo isso!

Discurso de Posse do Acad. José Hamilton Maciel Silva 
na presidência da Federação Brasileira de Academias de 

Medicina, proferido em 05 de maio de 2016, em Aracaju-SE
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Aos meus familiares, que me acompa-
nham ao longo da minha vida, em especial 
a minha esposa, aos meus diletos filhos e fi-
lha, às queridas noras e genro, aos netos e 
netas e ao bisneto Guilherme, recém-chega-
do; a todos vocês, que emprestam o calor de 
suas existências e me dão coragem e apoio 
indispensáveis para que a minha caminhada 
tenha motivação, a minha eterna gratidão.

 Peço licença aos presentes, para quebrar 
o protocolo, mas não poderia deixar de fazer 
também, com o coração transbordando de 
saudade, uma referência a uma pessoa au-
sente, que me é muito querida: o meu filho 
Hélvio, que há pouco nos deixou e cuja lacu-
na jamais será preenchida.

Finalmente, uma homenagem especial 
ao confrade Dr. Antônio Carneiro Arnaud, 
Presidente deste sodalício, mas que agora 
deixa as funções, cabendo a minha pessoa 
substitui-lo.  Altivo, íntegro, solidário, ami-
go, confrade da melhor estirpe. Ele conse-
guiu superar os momentos difíceis à frente 
da nossa entidade, com maestria e desem-
baraço, que só as pessoas experientes, hábeis 
e determinadas seriam capazes de fazê-lo. 
Para você, confrade amigo o meu mais pro-
fundo agradecimento. 

Autoridades presentes e representadas!
Senhor Governador Jackson Barreto.

Esta é uma noite de festa e naturalmente 
revestido de um grande significado para to-
dos nós. Um momento de transição, um ritu-
al de passagem, comum a  todas as sociedades 
e culturas. Novos atores substituem aqueles 
que se afastam por terem cumprido os seus 
diversos papeis. 

Há uma “estética” quando se percebe 
o cumprimento de ciclos, principalmente 
quando encontramos uma maneira de pre-
servar um somatório de experiências, de for-
ma a não permitir que permaneça apenas no 

passado, mas que ganham a projeção neces-
sária para que outro ciclo se inicie.

É esta dimensão que estamos vivencian-
do neste momento. A dimensão da “porta que 
se abre” para uma nova passagem. Um rito.

Esse momento é de festa, de pausa.
Segundo o filósofo Nilton Bonder, a  

“pausa” não é algo neutro. É um trecho, um 
atalho, uma passagem onde não temos que 
controlar o leme, porque o rumo já está de-
finido.

Gosto de me reportar à própria dinâmi-
ca do músculo cardíaco, em seus movimen-
tos de sístole e diástole. A festa é essa diástole 
que nos permitimos, tentando encontrar uma 
forma confortável de se relacionar com a pró-
pria vida.

Recorro a Camões para que esse movi-
mento de diástole encontre seu verdadeiro 
significado no contexto que agora estamos 
vivenciando:

“Mudam-se os tempos, mudam-se as von-
tades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança;
Todo mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.

Continuamente vemos novidades,
Diferentes em tudo da esperança;
Do mal ficam as mágoas na lembrança,
E do bem, se algum houve, as saudades...”

Confrades!

Isso tudo me faz voltar ao passado, à mi-
nha infância, à minha aldeia, trazendo à me-
mória os versos de Fernando Pessoa  dedica-
dos a Santa Rita Pintor: 

“Ó meu passado de infância, boneco que 
me partiram!
Não poder viajar pra o passado, para 
aquela casa e aquela afeição,
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E ficar lá sempre, sempre criança e sempre 
contente!

Pão de Açúcar, a terra onde nasci e passei 
a minha infância, fica às margens do rio são 
Francisco, “O Velho Chico”. As lembranças da 
minha infância naquela cidade pululam ain-
da  na minha mente: a imagem do Cristo Re-
dentor sobre o morro da Cavalete, as minhas 
primeiras professoras, as primeiras namora-
das, micaremes, quermesses, as retretas na 
praça da matriz e também as festas do Bom 
Jesus dos Navegantes. 

Ah! que saudades!
Isso tudo me faz lembrar quando criança, 

uns versos que recitei de Cassimiro de  Abreu, 
no  Cine Teatro Pax:

“Oh! que saudades que eu tenho
da aurora da minha vida,
da minha infância querida
que os anos não trazem mais...”

Meus Senhores e Senhoras! Desculpem-
-se incomodá-los com essas divagações. Po-
rém é sempre bom e agradável ao espírito, 
voltar no tempo, especialmente num mo-
mento como este.

Confrades, Confreiras! Senhoras e Se-
nhores!

Gostaria também de falar  sobre as Aca-
demias.

Tem-se conhecimento que foi Platão, um 
iluminado pensador de sua época, com ou-
tros filósofos, o fundador, no século IV, do 
local para se pensar e debater os temas e as 
questões que os levavam  a discutir os pro-
blemas maiores do pensamento, desde a éti-
ca dos  costumes, extrapolando o campo do 
conhecimento para a educação, a música, o 
Estado, a economia, sempre com o objetivo 
de responder  às interrogações  próprias da-

queles que buscam o saber.
Justamente aí, Platão funda uma escola, 

no jardim de Atenas, na Grécia e escolhe o 
local que  acreditava ter sido o túmulo de um 
herói mitológico do mundo grego, chamado 
“Academo”, que se transformou posterior-
mente em Academia.

A Academia era, portanto, aquele espaço 
que os filósofos utilizavam para a busca do 
saber,  pensando e refletindo, numa forma  de 
trabalhar com as ideias e cujos resultados le-
vassem  à verdade das coisas.

Posteriormente, o significado moderno 
de Academia, já no século XV, inicialmente 
em Florença na Itália e depois na França em 
1508, passou a designar as velhas universida-
des de ensino superior, daí ter resultado no 
termo “acadêmico”, para àqueles estudantes 
que cursam universidades, as academias. 
Esse modelo serviu até para a Royal Socieda-
de de Londres,  em 1660 e a Academia Real 
de Ciências de Paris.

A Academia Francesa foi fundada por 
Luís XIII tendo se tornado o modelo das 
Academias de Letras para o mundo inteiro. 
No Brasil elas vão surgir somente no século 
XVII, porém seguiram o modelo português. 

No caso das ciências médicas, foi a Aca-
demia Nacional de Medicina a primeira a ser 
criada, em 30 de junho de 1829, por Joaquim 
Cândido Soares Meireles, entre outros de sua 
época. Posteriormente foi denominada de 
Academia Imperial de Medicina por Decreto 
de 8 de maio de 1835.

Em 19 de novembro de 1889, agora ins-
pirada na   Academia de Medicina de Paris, 
passou a denominar-se de Academia Na-
cional de Medicina, sendo a mais antiga do 
Brasil, ainda hoje historicamente instalada 
no Rio de Janeiro, em um vetusto e suntuo-
so prédio de destacada beleza, a qual presta-
mos a nossa homenagem através da pessoa 
do Acad. Omar,  que hoje nos prestigia com a 
sua presença.
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Com o passar dos anos, já no século 
passado, aos poucos, foram sendo criadas 
academias nos vários estados brasileiros e, 
somente na segunda metade do século que 
se findou, entendeu-se que deveriam as 
mesmas se reunir em forma de Federação. 
Foi assim criada a Federação Brasileira das 
Academias de Medicina  que agora com-
pleta 30 anos, motivo também maior deste 
nosso XVI Conclave de Academias de Me-
dicina,  aqui em Aracaju, um prestígio para 
todos nós sergipanos.

Sua missão é, portanto, contribuir no 
campo da Ética, das Ciências do conheci-
mento, na preservação da história da medi-
cina, das instituições afins  e da vida de mé-
dicos ilustres, emoldurar  seus exemplos de 
conduta, quer sejam em livros, memoriais e 
até museus, para que sirvam de modelos às 
novas gerações que os tornam imortais, per-
petuando aqueles fundamentos propugna-
dos por Hipócrates, quando ministrava suas 
aulas, na Grécia antiga - Ilha de Cós. 

São justamente sob esses “princípios”  
que estão alicerçadas as bases da  boa práti-
ca médica,  procurando-se dar sempre o que 
melhor for para o outro.  O paciente é pos-
suidor de uma personalidade única e a  sua 
doença lhe dá também uma maneira própria 
de se expressar, diferentemente aos demais 
indivíduos. Para entendê-lo, não basta tão 
somente conhecer a sua fisiopatologia, mas 
buscar o seu passado biopsicosócioespiritu-
al, sua trajetória na cultura onde está inseri-
do, isso é,  sua biosóciografia.

O homem é um ser  único, onde diversas 
vertentes nele se inserem e interagem,  dan-
do-lhe uma complexidade maior, diferente 
dos outros animais.

Por isso o ato médico é interpessoal, o 
que nos leva a concordar com o nosso con-
frade, grande mestre e exímio cirurgião 
Prof. Adib Jatene, quando nos afirma:

“A função do médico é curar.
Quando ele não pode curar,
Precisa aliviar.
E quando não puder curar nem aliviar,
Precisa confortar.
O médico precisa ser especialista em gente.”

 Com essas palavras, concluo o meu 
laudatório, utilizando-me ainda dos versos 
de um grande poeta baiano, Bráulio Abreu, 
num soneto que estimula e enaltece a vida, 
intitulado “Vida e Sonhos.”

“Eu quero a vida com sonhos,
Eu quero os sonhos com vida.
Não quero a vida sem sonhos,
Não quero os sonhos sem vida.

Nos dias de grande lida,
Os instantes mais risonhos
São sempre cheios de vida.
São sempre cheios de sonhos.

Essa vontade mantida
Com muita vida, com sonhos,
É porque os sonhos têm vida
É porque a vida tem sonhos.

Que viva a vida com sonhos,
Que vivam sonhos com vida,
E morra a vida sem sonhos,
E morra os sonhos sem vida”.

É justamente sonhando com um mundo 
melhor e com a grandeza da Medicina que 
proclamo a todos os senhores: aqui estou 
para dar continuidade ao trabalho dos meus 
antecessores, dignificando e honrando esta 
Federação.

Muito obrigado a todos! 
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Termo de posse

  Termo de Posse da Diretoria Executiva, Vice-presidentes 
Regionais e do Conselho Fiscal Biênio 2016/2018, da Federação 

Brasileira de Academias de Medicina.

Aos cinco dias do mês de maio do 
ano de dois mil e dezesseis, às vin-
te horas, no auditório da Socieda-

de Semear, localizada na Rua Vila Cristina, 
148, nesta Capital, perante os seus pares 
acadêmicos, autoridades e convidados, em 
sessão solene, fica empossada, para o biê-
nio 2016/2018, a Diretoria Executiva, seus 
Vice-presidentes Regionais e o Conselho 
Fiscal para o Biênio 2016/2018, da Federa-
ção Brasileira de Academias de Medicina. 
Pela Diretoria Executiva – Presidente: José 
Hamilton Maciel Silva, RG 313.257-SSP-
-SE, CPF 007469914-87, residente na Rua 
Arício Fortes, 538, Bairro Atalaia, na cida-
de de Aracaju, Sergipe, CEP 49.037-060; 
Vice-presidente: José Roberto de Souza 
Baratella (SP); Secretário Geral: Lúcio An-
tonio Prado Dias (SE); Secretário Geral 
Adjunto: Vicente Herculano da Silva MT); 
Diretor Financeiro: Ildete Soares Caldas(-
SE); Diretor Financeiro Adjunto: Rodrigo 
D’Eça Neves (SC), Vice-presidentes - Re-
gião Norte: Cláudio do Carmo Chaves 
(AM); Região Nordeste: Vladimir Távora 
Fontoura Cruz (CE); Região Sudeste: Alcir 
Vicente Visela Chácar (RJ); Região Cen-
tro-Oeste: Vardeli Alves de Morais (GO); 
Região Sul: Hélio Germiniani (PR), bem 
como o Conselho Fiscal para igual perío-

do, tendo como titulares Vollmer Bomfim 
(SE), Almério de Souza Machado (BA) e 
Ednaldo Francisco Holanda da Silva; como 
suplentes Geraldo Caldeira (MG), José Lira 
Mendes Filho (PI) e Marcos Alfredo Quei-
roz de Amaral. Constatado que o proces-
so foi revestido de todas as formalidades 
legais, fica lavrado o presente termo que, 
lido e achado conforme, segue assinado por 
mim, na condição de Secretário Geral, pe-
los demais membros da diretoria e do Con-
selho Fiscal ora empossados.

José Hamilton Maciel Silva                
Presidente

José Roberto de Souza Baratella   
Vice-Presidente

Lúcio Antonio Prado Dias   
Secretário Geral 

Vicente Herculano da Silva                                                                 
Secretário Adjunto

Ildete Soares Caldas                                   
Diretor Financeiro

Rodrigo D’Eça Neves                                  
Tesoureiro Adjunto
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Vice-presidentes regionais 

Região Norte
Cláudio do Carmo Chaves 

Região Nordeste
Vladimir Távora Fontoura Cruz 

Região Sudeste
Alcir Vicente Visela  Chácar 

Região Centro-Oeste
Vardeli Alves de Morais 

Região Sul
Hélio Germiniani 
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Termo de posse

  Termo de Posse do Conselho Fiscal Biênio 2016/2018,
da Federação Brasileira de Academias de Medicina

Aos cinco dias do mês de maio do ano 
de dois mil e dezesseis, às vinte ho-
ras, no auditório da Sociedade Seme-

ar, localizada na Rua Vila Cristina, 148, nesta 
Capital, perante os seus pares acadêmicos, 
autoridades e convidados, em sessão sole-
ne, fica empossada, para o biênio 2016/2018 
o CONSELHO FISCAL da FEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DE ACADEMIAS DE ME-
DICINA. Constatado que o processo foi re-
vestido de todas as formalidades legais, fica 
lavrado o presente termo que, lido e achado 
conforme, segue assinado por mim, Lúcio 

Antonio Prado Dias, na condição de Secretá-
rio Geral, pelos demais membros da diretoria 
e do Conselho Fiscal ora empossados.

Titulares
Volmmer Bomfim
Almério de Souza Machado
Ednaldo Francisco Holanda da Silva

Suplentes
Geraldo Caldeira
José Lira Mendes Filho
Marcos Alfredo Queiroz de Amaral



103

Revista SODALICIUM  •  Ano I - Nº 1 - 2018  •  FBAM - Federação Brasileira de Academias de Medicina

05 de maio de 2016 – Quinta-feira

TARDE

14h30
Reunião Ordinária da Diretoria Executiva 
da FBAM, Vice-Presidentes Regionais e Pre-
sidentes das Academias de Medicina filia-
das. Local: Quality Hotel

NOITE

20h
Sessão Solene de instalação do XVI Concla-
ve da FBAM e da Assembleia Geral Extra-
ordinária para posse de Diretoria da FBAM 
2016/2018
Local: Sociedade Semear – Rua Vila Cristina, 
148 – Centro – Aracaju - Sergipe

Cortejo Acadêmico
(Momento musical:  Propiñan de Melyor  - 
Anon., Cancioneiro de La Colombina, sécs. 
XV-XVI)

Abertura da sessão com composição do dis-
positivo. Execução do Hino Nacional Bra-
sileiro pela cantora Marcela Porto (Grupo 
Renantique). Votos de Boas vindas do Presi-
dente da Academia Sergipana de Medicina, 
Acad. Paulo Amado Oliveira.

Obliteração de Selo Comemorativo dos 30 
anos da FBAM pelos Correios.

Entrega do Diploma de Membro Benemé-
rito da FBAM a Jackson Barreto de Lima - 
Governador de Sergipe; Acad. Henrique Ba-
tista e Silva (SE) - Secretário Geral do CFM; 
Acad. Dalvélio de Paiva Madruga (PB)  - 2º 
Tesoureiro do CFM; Acad. João Gonçalves 

XVI Conclave da Federação Brasileira 
de Academias de Medicina – FBAM
05 a 07 de maio de 2016 - Aracaju – SE

“Humanismo em Medicina: ontem, hoje e amanhã”
Local: Quality Hotel • Av. Delmiro Gouveia – Coroa do Meio – Aracaju-SE

PROGRAMA
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de Medeiros Filho (PB) - Presidente do CR-
M-PB e Advogado José Alberto Rodrigues 
Teixeira – OAB-DF.
(Momento musical:  Dindinrin, dindirin - 
Cancioneiro del  Palacio (1505-1520)

Entrega de Diplomas de Membro Benemé-
rito e Honorário da Academia Sergipana de 
Medicina ao Professor  Juan José Rivas Pas-
cua, ao Sr. José Macedo Sobral e ao Acad. 
Antonio Carneiro Arnaud.

Discurso do Governador Jackson Barreto de 
Lima agradecendo em seu nome e dos de-
mais agraciados.

(Momento musical:  Des oge mas – CSM 
01 - Cantiga de Santa Maria do Rei Alfon-
so X, el Sábio (1221-1284)

Posse dos membros da Diretoria Executi-
va, Conselho Fiscal e Vice-Presidentes Re-
gionais, biênio 2016/2018. Transmissão da 
Medalha Acadêmica de Presidente e da opa 
presidencial. Juramento do novo Presidente.

Discurso do Presidente Acad. Antonio Car-
neiro Arnaud, no encerramento do mandato 
da gestão biênio 2014/2016.

(Momento musical: Tant que vivray - Clau-
din de Sermisy – c.1490-1562 Chanson à 4) 

Discurso de posse do Presidente José Hamil-
ton Maciel Silva.

(Momento musical: Robin is to the green 
wood gone - William Ballet’s Lute Book 
(ca. 1600) 
Cuncti simus concanentes  - Llibre Vermell 
de Montserrat - sécs. XIII-XIV)

Encerramento da Sessão Solene 

Coquetel

06 de maio de 2016 - Sexta-feira

CONCLAVE
“Humanismo em Medicina:

ontem, hoje e amanhã”

MANHÃ

08h30 às 09h30h 
Conferência I:  Saúde: problema crônico 
do Brasil
Presidente da Mesa: Acad. Gentil Alfredo 
Magalhães Duque Porto (PE)  –   Presidente 
da Academia Pernambucana de Medicina.
Conferencista: Acad. Carlos Vital Tavares 
Corrêa Lima (PE)  – Presidente do Conse-
lho Federal de Medicina.

09h30 às 10h30
Conferência II:  Papel das Academias de 
Medicina na atualidade brasileira. 
Presidente da Mesa: Acad. Gilberto Ma-
deira Peixoto (MG) – Vice-presidente da 
FBAM
Conferencista: Acad. Waldenir de Bragança 
(RJ) – Ex-presidente da FBAM

10h30 às 10h40
Coffee break 

10h40 às 11h30
Conferência III:  As Academias de Medi-
cina e o ensino médico no Brasil
Presidente da Mesa: Acad. Aristides de 
Athayde Neto (PR) – Presidente da Acade-
mia de Medicina do Paraná
Conferencista: Acad. Antonio Carlos Go-
mes da Silva  (SP) – Secretário Geral da 
Academia de Medicina de São Paulo

11h45 às 14h30
Intervalo para o almoço
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TARDE
 
15h às 16h
Painel:  A antiga e a nova propedêutica
Presidente da Mesa: Acad. Luiz Augusto de 
Freitas Pinheiro (RJ) – Presidente da Acade-
mia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro
Painelistas: Acad. Zulmira Freire Rezende 
(SE) e Acad. Ricardo Antonio  Rosado Maia  
(PB)  - Presidente da Academia Paraibana de 
Medicina.
                                           
16h às 17h
Painel: Entidades Médicas e Humanismo
Presidente da Mesa: Acad. Vladimir Távora 
Fontoura Cruz (CE) – Presidente da Acade-
mia Cearense de Medicina.
Painelistas: Acad. Roberto Luiz D’ Ávila 
(SC) – Ex-presidente do Conselho Federal 
de Medicina  e Acad. Omar da Rosa Santos 
(RJ) – Academia Nacional de Medicina
 
17h às 17h30
Plenária de Encerramento com o Acad. 
Acad. José Hamilton Maciel Silva – Presi-
dente FBAM

17h30
Lançamento pelo Presidente Acad. Antonio 
Carneiro Arnaud do III Volume dos Anais 
da FBAM, em comemoração ao 30º Aniver-
sário de sua fundação. 

18h
Encerramento  e confraternização final

Programação social

05 de maio de 2016 – Quinta-feira

MANHÃ E TARDE
Receptivos 

NOITE
                                                                               
20h
Sessão Solene de instalação do XVI Con-
clave da FBAM e da Assembleia Geral 
Extraordinária.

06 de maio de 2016 – Sexta-feira

MANHÃ

09h00
City Tour com Visita ao Mercado de  
Aracaju – artesanatos

11h30 -  Deslocamento para almoço  
no Palácio de Veraneio do Governo de 
Sergipe

TARDE

17h30
Lançamento pelo Presidente Acad. Anto-
nio Carneiro Arnaud do III Volume dos 
Anais da FBAM, em comemoração ao 30º 
Aniversário de sua fundação. 

18h
Encerramento  e confraternização final
Local: Lounge do Quality Hotel 
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07 de maio de 2016 – Sábado

(Obs: Para os programas acima exige-se ins-
crições antecipadas até as 14 horas do dia 06 
de maio de 2016, com a dupla comunicação 
e eventos)

14h30
Almoço de adesão no Restaurante Paraty – 
Orla de Aracaju - Rod. José Sarney

MANHÃ / TARDE

Programa 1  - Circuito cultural
08h30
Visita aos Museus de Arte Sacra e Histórico 
de Sergipe – São Cristóvão  e ao Museu da 
Gente Sergipana – Aracaju

Programa 2 -  Natureza exuberante
08h30
Passeio de Catamarã na Croa do Goré (du-
ração: 4 horas )

Promoção Coordenação Local

Organização
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24 de maio de 2018 – 5ª feira
Sede da Academia de Medicina de São Paulo 

(6º andar)

15h: Reunião da Diretoria Executiva da 
Federação Brasileira de Academias de
Medicina (FBAM)

25 de maio de 2018 – 6ª feira
Auditório Nobre (9º andar)

8h30: ABERTURA E POSSE DA NOVA 
DIRETORIA

9h30: MESA REDONDA I
AVANÇOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS E 
SUAS IMPLICAÇÕES ÉTICAS
Coordenador: Murillo Ronald Capella (SC)

9h30: Células-tronco: aplicações terapêuticas
Profa. Dra. Mayana Zatz – USP (SP)

9h45: Terapia celular e cirurgia intraútero
Dra. Denise Araújo Lapa – HIAE (SP)

10h: Telediagnóstico/telemedicina e outras 
tecnologias
Prof. Dr. Chao Lung Wen - USP (SP)

10h15: Aspectos éticos
Ac. Lúcio Flávio Gonzaga Filho - CFM (CE)

10h30 - Discussão

PROGRAMA • 24 a 26 de maio de 2018
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278 • Bela Vista • São Paulo/SP

11h: INTERVALO

11h30: MESA REDONDA II
AVALIAÇÃO DO ENSINO MÉDICO
Coordenador: Ac. Waldenir de Bragança (RJ)

11h30: Exame do Cremesp
Ac. Ruy Yukimatsu Tanigawa - CRM (SP)

11h45: A avaliação nacional seriada dos 
estudantes de medicina – (ANASEM)
Dra. Lucia Christina Iochida – ABEM (SP)

12h: O exame de proficiência
Dr. Lincoln Lopes Ferreira - AMB (MG)

12h15: A posição do CFM 
Ac. Lúcio Flávio Gonzaga Filho - CFM (CE)
12h30: Discussão  

13h: ALMOÇO
(Área de Exposição – 9º andar)

14h: CONFERÊNCIA I
O MOMENTO POLITICO E A CLASSE 
MÉDICA
Coordenador: Ac. José Roberto de Souza 
Baratella (SP)
Palestrante: Dr. Luiz Henrique Mandetta (MS)

14h20: Discussão

14h30 CONFERÊNCIA II
O SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE

XVII Conclave da Federação Brasileira 
de Academias de Medicina
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Coordenador: Ac. Lucio Antonio Prado Dias 
(SE)
Palestrante: Ac. Claudio Luiz Lottenberg - 
UNITED HEALTH (SP)

14h50: Discussão

15h: MESA REDONDA III
O SUICÍDIO NA CLASSE MÉDICA - 
AVALIAÇÃO DO PROBLEMA E
MEDIDAS TERAPÊUTICAS PERTINENTES
Coordenador: Jorge Alberto Costa e Silva – 
ANM (RJ)

15h: Suicídio em médicos
Ac. Sérgio Paulo Rigonatti (SP)

15h20: Suicídio em residentes
Dra. Rosana Leite Melo - CNRM (MS)

15h40: Suicídio em estudantes de medicina
Dr. Luiz Antônio Nogueira Martins (SP)

16h: Discussão

16h30: INTERVALO

17h00: CONFERÊNCIA III
COOPERAÇÃO ENTRE AS ACADEMIAS 
DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E A
FBAM
Coordenador: Ac. Miguel John Zumaeta 
Doherty (PE) – ANCIPE
Palestrante: Ac. Mário Santoro Júnior (SP) - 
ABP

17h20: Discussão

17h30: CONFERÊNCIA IV
INTERFACE ENTRE SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE MÉDICOS ESCRITORES 
E FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 
ACADEMIAS DE MEDICINA
Coordenador: Ac. Arary da Cruz Tiriba (SP)

17h30: Universo literário para homens e 
mulheres de ciências

Dra. Josyanne Rita de Arruda Franco 
SOBRAMES (SP)

17h45: Influência da literatura na qualidade 
do atendimento médico
Dra. Márcia Etelli Coelho - SOBRAMES (SP)

18h: CONFERÊNCIA V
ASPECTOS HISTÓRICOS DA MEDICINA 

18h30: LANÇAMENTO DE LIVRO 
“JOSÉ CARLOS PRATES: A ANATOMIA DE 
UMA VIDA DEDICADA À MEDICINA”
- AC. José Aderval Aragão (SE)

19h30: JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO 
(Espaço Manacá – 11º andar)

26 de maio de 2018 – sábado
Auditório Verde (10º andar)

8h30: MESA REDONDA IV
A DESCRIMINALIZAÇÃO DA MACONHA
Coordenador: Ac. José Hamilton Maciel Silva 
(SE)

8h30: A mudança da maconha e de seu 
mercado ao longo do tempo
Dr. Ronaldo Laranjeira – (SP)

8h50: Efeitos da maconha na gestante e no feto
Ac. Conceição Aparecida de Mattos Segre (SP)

9h10: Descriminalizar sem legalizar: a 
prevenção primária é fundamental para a 
saúde
Ac. Valentim Gentil Filho (SP)

9h30 - Discussão

10h: INTERVALO

10h30: PLENÁRIA DA FEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DE ACADEMIAS DE 
MEDICINA 
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FEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE ACADEMIAS
DE MEDICINA

2016-2018

FLAGRANTES FOTOGRÁFICOS
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Em 5 de maio de 2016 ocorreu a abertura do XVI Conclave da Federação e da Assembleia 
Geral Extraordinária para posse de diretoria da instituição, para os próximos dois anos.

A
R
A
C
A
J
U

Dispositivo oficial

Discurso de José Hamilton Maciel Silva

Aspecto geral

Acadêmicos Roberto Cesar, Anselmo Mariano, João 
Macedo, José Hamilton e Albano Franco

Acadêmicos de Letras e MAC: Chico Buchinho, José 
Hamilton Maciel, Albano Franco, Marcos Melo

Pronunciamento do então governador Jackson Barreto

Diretoria da FBAM presenteia governador 
com tela de artista sergipano

Carneiro Arnaud transmite  a opa presidencial 
a José Hamilton Maciel Silva
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Em 23 de agosto de 2016 no Hospital Sírio-Libanês, a Academia de Medicina de São Pau-
lo realizou solenidade para empossar Dr. Jamil Chade como seu novo membro titular 

na cadeira de nº 29 cujo patrono é Euryclides de Jesus Zerbini, teve como antecessor Adib 
Domingos Jatene.

No dia 22 de setembro de 2016, no auditório nobre da Associação Paulista de Medicina 
foi empossado em sessão solene o novo acadêmico  João Sampaio de Almeida Prado, 

na Academia de Medicina de São Paulo, na cadeira nº 113, cujo patrono é Mário Rodrigues 
Louzã, e o antecessor José Rodrigues Louzã.

S
Ã
O

P
A
U
L
O

Solenidade de lançamento da Revista 
FBAM  na sede do CRM/PB no dia 09 de 

junho de 2016 em João Pessoa/PB.P
A
R
A
Í
B
A

José Hamilton Maciel Silva ao lado do ex-presidente da 
FBAM Antônio Carneiro Arnaud
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O presidente da FBAM José Hamilton Maciel Silva realizou em 11 de novembro de 2016, 
uma visita de cortesia à Academia Nacional de Medicina, foi recebido pelos acadêmi-

cos Alcir Visela Chacar - Vice Presidente do Sudeste da FBAM (2016/2018), Pietro Novelli-
no e Waldenir de Bragança.

Em 13 de dezembro de 2016 o Presidente da FBAM José Hamilton Maciel fez uma visi-
ta de cordialidade ao Dr. Carlos Vital Presidente do CFM. Na ocasião o presidente da 

FBAM aproveitou para agradecer a colaboração do CFM quando de realização dos eventos - 
conclaves, etc. marcando presença. Ainda aproveitou a oportunidade para estreitar os laços 
de amizade entre as duas instituições médicas nacionais para que sempre que for possivel, 
estreitarem ainda mais essa aproximação. A visita foi acompanhada pelo Dr. José Baratella 
vice-presidente da FBAM e do Dr.Henrique Batista, secretário do CFM.

B
R
A
S
Í
L
I
A

Em 11 de novembro de 2016 a ACAMERJ realizou concorrida sessão solene e coquetel 
para celebrar as posses dos Acadêmicos Titulares Gesmar Volga Assef Haddad, na Ca-

deira número 10, e Marco Antonio Naslausky Mibielli, na Cadeira número 58, na mesma 
ocasião o Titular da Cadeira 58, Acadêmico José Antonio Verbicário Carim passou a Emé-
rito e o Presidente da Acamerj, Acad. Luiz Augusto de Freitas Pinheiro, concedeu o título 
de Acadêmico Emérito “in memoriam” ao Acad. Lauir Corrêa de Andrade, na ocasião re-
presentado por sua filha Dra. Simone Fernandes de Andrade.

R
I
O
D
E
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R
O
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Em 3 de março de 2017, o Acad. José Raimundo da Silva Lippi assumiu à nova diretoria 
da Academia Mineira de Medicina para o biênio 2017/2019, fazem parte ainda da di-

retoria empossada os acadêmicos Emerson Fidelis Campos (Secretário Geral), José Carlos 
Serufo (Diretor Tesoureiro), Geraldo Magela e Ernesto Lentz (oradores).

M
I
N
A
S

G
E
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A
I
S

Em 17 de março de 2017 a Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro-ACA-
MERJ, recebeu a visita do Presidente da Federação Brasileira de Academias de Me-

dicina-FBAM, Acad. José Hamilton Maciel Silva, sendo recebido pelo Presidente Acad. 
Luiz Augusto de Freitas Pinheiro e pelo Vice-Presidente Regional Sudesre da FBAM e 
Membro do Conselho Científico da ACAMERJ, Acad. Alcir Vicente Visela Chácar. Os 
três Acadêmicos discutiram assuntos relativos à federada e à organização mater, prin-
cipalmente referentes à evolução da medicina, problemas do ensino médico e a crise 
social que vivenciamos.

R
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O presidente da Federação Brasilei-
ra de Academias de Medicina José 
Hamilton Maciel da Silva foi rece-

bido pelo governador de Brasília Rodrigo 
Rollemberg no último dia 28 de março de 
2017, no Palácio Buriti, sede do governo. Ele 
foi solicitar, entre outras coisas,  um espaço 
para a criação, na capital do País, do Museu 
Médico Nacional.

José Hamilton Maciel Silva esteve acom-
panhado do ex-governador de Sergipe Alba-
no Franco e de assessores.   

“Gostamos da ideia, vamos estudar a 
possibilidade com muito carinho. Será mais 
uma atração para Brasília e uma importante 

Governador Rodrigo Rollemberg 
e José Hamilton Maciel

Ricardo Santiago, diretor da Terracap; ex-governador 
Albano Franco; Rodrigo Rolemberg; José Hamilton 
Maciel Silva, presidente da FBAM; Marcos Melo, 
assessor e Júlio César Reis, presidente da Terracap

B
R
A
S
Í
L
I
A

forma de preservar a história e a memória 
médica nacional”, disse Rollemberg que, no 
encontro, esteve também acompanhado de 
seus principais assessores. Na oportunidade, 
ele ganhou de presente o Dicionário Biográ-
fico de Médicos de Sergipe, uma obra escrita 
por integrantes da Academia Sergipana de 
Medicina, os doutores Lucio Prado Dias, 
Antonio Samarone e Petronio Gomes.

De acordo com Hamilton Maciel, algu-
mas unidades da Federação têm seus mu-
seus e memoriais. “O nosso pensamento é 
trazer a Brasília um museu nacional para 
congregar peças de todos os estados, algo de 
grande significado”, explicou.

Em 24 de março de 2017 , na sede da Associação Médica do Paraná occorreu a  Sessão Solene de 
Elevação a Acadêmico Emérito e Posse de Novos Acadêmicos Titulares o Acadêmico Titular Dr. 

Pedro Aloysio Kreling foi elevado a Acadêmico Emérito. Por sua vez, o Dr. Júlio Cezar Uili Coelho 
foi empossado como Acadêmico Titular na cadeira número 39, Patrono Milton Erichsen Carneiro, 
tendo como Acadêmico Titular Fundador Lauro Grein Filho. O Dr. Pedro Alejandro Gordan, foi 
empossado como Acadêmico Titular na cadeira número 13, Patrono Erasto Gaertner, tendo como 
Acadêmico Titular Fundador Ernani Simas Alves e Segundo Titular Pedro Aloysio Kreling.

P
A
R
A
N
Á
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A II Conferência Nacional de Revisão do 
Código de Ética Médica (CONEM) do 

Conselho Federal de Medicina (CFM) foi re-
alizada nos dias 11 e 12 de abril, no Centro 
Internacional de Convenções do Brasil, em 
Brasília.

Entre os temas abordados durante o 
encontro estão o lançamento do Código de 
Ética dos Estudantes de Medicina, além de 
discussões em grupos a respeito das propos-
tas enviadas à Comissão Nacional de Revi-
são do Código de Ética Médica.

O evento foi voltado para conselhei-
ros do CFM, dos CRMs além de entidades 
médicas.
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Henrique, Rosa e José Hamilton

Em 13 de junho de 2017, no Museu da Gente Sergipana, organizado pelo Dr. José Ader-
val Aragão, presidente da SOMESE, Lançamento do Livro Verde da Medicina Sergipa-

na,  entidade que comemorá 80 anos.

S
E
R
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E

Confrades da ASM José Adeverval e José Hamilton Maciel Silva no lançamento
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Nos dias 5 e 6 de setembro de 2017, em Brasília, o Conselho Federal de Medicina (CFM) 
reuniu professores, estudantes e profissionais para debater, no VIII Fórum Nacional de 

Ensino Médico, temas como o excesso de escolas médicas, insuficiência dos cenários de prá-
tica, revalidação de diplomas, Saeme e formação de preceptores.
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Em 30 de junho de 2017 aconteceu a celebração de 188º aniversário da Academia Nacional 
de Medicina, na sede da instituição no centro do Rio de Janeiro.
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Francisco Sampaio e José Hamilton Maciel Silva Confrades da Academia Nacional de Medicina

José Hamilton ladeado de confrades
da Academia Nacional de Medicina
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Em 06 de março de 2018, em Brasília,  
ocorreu audiência com o Secretário da 

Cultura de Brasília, o Diretor da Terracap e 
suas equipes, Neu Fontes, Marcos Melo so-
bre o Museu Nacional de Medicina.

Reunião da FBAM com o secretário da Cultu-
ra do Distrito Federal, secretário de Cultura de 
Sergipe, Ricardo Santiago, diretor da Terracap 
e adjunto da Secretaria de Cultura do Distrito 
Federal entre outros.

B
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Em 25 à 28 de outubro de 2017, ocorreu o 
XXXV Congresso Brasileiro de Psiquia-

tria no Transamérica Expo Center - São Pau-
lo/SP, o maior e melhor congresso de especia-
lidade médica da América Latina, o primeiro 
em atualização cientifica psiquiátrica e como 
segundo melhor congresso de psiquiatria do 
mundo. O CBP tem repercussão internacio-
nal, contando com a presença de palestrantes 
de diversos países. Na foto com o Prof Sydney 
Kennedy dos EUA, após a mesa que presidi 
sobre “Marcadores Biológicos na Depressão”.

S
Ã
O
P
A
U
L
O

Posse da diretoria da Academia Alagoana de Medicina para a gestão 2018 - 2020 em 31/02/2018.

A
L
A
G
O
A
S

Acadêmicos presentes: 
Félix Oiticica, Ana 
Dayse Resende, Álvaro 
Antônio Melo Machado, 
Ednaldo Holanda entre 
oturos.

Gláucia Maria de Sá 
Palmeira
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FBAM realiza viagem
cultural à Europa

Aconteceu de 1º a 17 de maio de 
2017a primeira viagem interna-
cional promovida pela Federação 

Brasileira de Academias de Medicina – 
FBAM - com entrada na Itália, França e 
Suécia. A iniciativa contemplou proposta 
da atual diretoria com o objetivo de pro-
mover intercâmbios internacionais com 
instituições congêneres.

ROMA - VATICANO
Em Roma, primeira etapa da viagem, a de-
legação de 32 pessoas, composta por acadê-
micos de seis estados da federação e acom-
panhantes, foi recebida em audiência pelo 
Papa Francisco, no Vaticano, na manhã do 
dia 3 de maio. Foi um momento marcante, 
com o anuncio pelo próprio Papa, da pre-

sença dos acadêmicos brasileiros. O presi-
dente da FBAM Acad. José Hamilton Ma-
ciel Silva conversou diretamente com Sua 

Hamilton Maciel e o  Papa Francisco, Vaticano

E
U
R
O
P
A

Delegação no Hospital Karolinska
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Santidade e na  oportunidade, após receber 
a benção papal o presentou com uma estola 
feita por uma rendeira da cidade de Divina 
Pastora, em Sergipe. 

PARIS - FRANÇA
Em Paris, na visita oficial à L’Académie Na-
tionale de Médecine, em 10 de maio, acon-
teceu  sessão privada no salão nobre com os 
confrades franceses.  Os brasileiros foram 
recebidos pelo Secretário Perpétuo Mon-
sieur Daniel Coutier. Na sua saudação, o 
Acad. José Hamilton manifestou a sua sa-
tisfação com o encontro. Sua fala foi tradu-
zida pela acadêmica Ildete Caldas, da Aca-
demia Sergipana de Medicina e presidente 
da Aliança Francesa em Sergipe. 

No auditório da Academia, o Pro-
fessor Dominique Bertranda apresentou 
ao grupo brasileiro uma palestra sobre o 

sistema de saúde da França e em seguida 
ocorreu visita à biblioteca com acesso a 
documentos e equipamentos históricos. 
Com resultado do encontro, um convênio 
de cooperação técnica poderá ser firmado 
pelas entidades coirmãs.

SUÉCIA - ESTOCOLMO
Finalmente, a delegação seguiu para Esto-
colmo, onde visitou o Hospital  Universi-
tário Karolinska, isso no dia 15 de maio. 
O hospital integra o Instituto que leva o 
mesmo nome e que abriga ainda a Facul-
dade de Medicina, uma das mais antigas e 
tradicionais do mundo. A delegação bra-
sileira foi recebida por Anders Ahlsson, 
diretor geral do hospital e Martin Tegner, 
diretor de Operações e a tradução foi feita 
pelo sergipano Vollmer Bomfim, membro 
da Academia Sergipana de Medicina e que 

Médicos brasileiros na na L’Académie Nationale de Médecine, França
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por 30 anos atuou na área de cirurgia car-
díaca no Hospital Karolinska, deixando 
um legado muito importante, na opinião 
dos recipiendários. 

DELEGAÇÃO
A delegação brasileira nos três países esta-
va assim constituída: Paulo Amado Olivei-
ra, Isabel Cristina Dantas Oliveira, Lucio 
Antônio Prado Dias, Cristina Maria Garcia 
Dias, Antônio Samarone de Santana, Ma-
ria Betânia de Albuquerque Santana, Felipe 
Albuquerque S. de Santana, José Hamilton 
Maciel Silva, Maria da Gloria Maciel Sil-
va, José Hamilton Maciel Silva Filho, Hes-
money Ramos Santa Rosa, Marilia Uchoa 
Santa Rosa, Vardeli Alves de Moraes, Mar-
lene Vieira de Moraes, Maria Mouranilda 
T. Schleicher, Vicente Herculano da Silva , 
Paulo Solti, Maria do Socorro Diniz, Voll-
mer Bomfim, Tereza Valadares, Terezinha 
Maria da Conceição Rena, Cicero de Lima 
Rena. Em Roma e Paris fizeram parte ain-
da da delegação brasileira as seguintes pes-
soas, entre acadêmicos e acompanhantes: 
Diogo Dantas Oliveira, Deborah Monica 
Machado Pimentel, Tito Aleixo Matos da 
Rocha, Tereza Cristina Borges Correia, 
Rose Mary Mendonça Oliveira, Leonardo 

Visita à biblioteca da ANM

Lucio Prado, Martin Tegner, Vollmer, Hamilton, 
Paulo Amado e Anders Ahlsson

IldeteCaldas,Hamilton,Daniel Coutier e Lucio Prado

Esteves Lima, Virginia de Alvim Werneck, 
Renato Maia Guimarães, Suleica Iara Ha-
gem, Givanildo das Neves Rocha, Emerson 
Ferreira da Costa e Núzia Campos Nasci-
mento da Costa.
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I Colóquio em São Paulo 

Revestiu-se de pleno êxito o I Coló-
quio Acadêmico da FBAM ocorri-
do em São Paulo de 14 a 16 de julho 

passado,  na sede da AMB e coordenada 
pela Academia de Medicina de São Paulo, 
sob o comando do Acad. José Roberto de 
Souza Baratella.

Tendo como tema O ENSINO MÉDI-
CO – A GRADUAÇÃO, o Colóquio trans-
correu de uma forma muito organizada e 
teve como principal objetivo reinserir as 
Academias como vozes ativas e influentes 
nos assuntos relacionados à educação mé-
dica. Logo na abertura foi colocada frente 
a frente  a visão  atual do Governo e a do 
Conselho Federal de Medicina sobre a rea-
lidade do ensino médico no país. 

Em seguida, foram confrontadas as 
atuais metodologias de ensino: o PBL com 
o ensino tradicional, onde foram mostra-
dos  os prós e contras de cada modelo. Ou-
tra discussão bem interessante foi sobre os 
problemas do ensino médico sem cadáveres 
para o ensino da anatomia e sem cachorros 
para o ensino da técnica cirúrgica. Mane-
quins e tecnologia supririam essa falta? 

No sábado, o Dr. Nélson Proença, ex-
-presidente da AMB e atualmente residin-
do e clinicando em Campos de Jordão, fez 
uma brilhante conferencia sobre humani-
dades médicas e os novos paradigmas que 
se apresentam para o exercício profissional. 
Encerrando o evento, a FBAM realizou As-
sembleia Geral, quando ficou acertada a 

realização do II Colóquio para a cidade de 
Belo Horizonte em novembro, mantendo a 
mesma temática: Ensino Médico, com ên-
fase na pós-graduação.

A FBAM deixa registrada o seu agra-
decimento ao trabalho dos confrades de 
São Paulo pela dedicação e competência na 
organização do Colóquio, especialmente ao 
Acad. José Roberto Baratella, presidente da 
Academia de Medicina de São Paulo.

Por falar na Academia paulista, ela 
continua realizando com sucesso as suas 
Tertúlias Acadêmicas, no Espaço Maracá, 
que fica localizado na Brigadeiro Luiz An-
tônio, abordando temas tão interessantes 
quanto diversos, entre eles, “As Guerras e 
os avanços da Medicina”, “A intervenção: 
uma experiência de alegria em meio à ad-
versidade” e “Aves brasileiras”, que foram 
debatidos pelo Dr. José Maria Orlando, 
pelo ornitólogo Johan Dalgas Frisch e por 
Wellington Nogueira (do “Doutores da 
Alegria”), respectivamente.
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II Colóquio de Academias 
discutiu proliferação 

de escolas médicas no Brasil 

A Federação Brasileira de Acade-
mias de Medicina - FBAM, com a 
coordenação da Academia Minei-

ra de Medicina, realizou de 9 a 11 de no-
vembro de 2017 o II Colóquio Acadêmi-
co, na cidade de Belo Horizonte. O evento 
foi iniciado na tarde do dia 9 de novem-
bro, no Auditório Dra. Norma Salvador, 
do Hospital MaterDei, com a exibição do 
filme “O Físico”, tendo como debatedores 
os acadêmicos Lúcio Antônio Prado Dias, 
secretário Geral da FBAM e presidente da 
SOBRAMES de Sergipe e Humberto Cor-
reia da Silva Filho, chefe do Departamen-
to de Saúde Mental da Faculdade de Me-
dicina da Universidade Federal de Minas 
Gerais, sob a coordenação do Aca. Paulo 
Amado Oliveira, presidente da Academia 
Sergipana de Medicina.

A solenidade de abertura, ocorrida na 
noite do mesmo dia, contou com as presen-
ças  do Acad. José Hamilton Maciel Silva, 
presidente da FBAM Acad. José Raimundo 
da Silva Lippi, presidente da Academia Mi-
neira de Medicina, , do Acad. Jorge Alberto 
Costa e Silva, presidente da Academia Na-
cional de Medicina - ANM e do Acad. Hen-
rique Batista e Silva, secretário-geral do 
CFM. Coube ao Presidente da ANM fazer a 
conferencia de abertura, abordando o tema 
“A importância da neurociência no ensino 
da Medicina”.

Promovido pela Federação Brasileira 
de Academias de Medicina, o II Colóquio 
conta com o apoio do Conselho Federal 

de Medicina e da Academia Nacional de 
Medicina. A coordenação geral é da Aca-
demia Mineira de Medicina, com o patro-
cínio da FELUMA, Associação Médica de 
Minas Gerais, CRM-MG, MaterDei, Cre-
dicom e Unimed BH.

A programação do II Colóquio Aca-
dêmico da FBAM ainda incluiu a discus-
são de temas  como assistência e pesquisa 
no ensino médico e a saúde mental dos 
profissionais de medicina,  com  índi-
ces cada vez mais crescentes de suicídio, 
e será encerrado  no sábado, 11, com 
duas mesas redondas, uma sobre A Saú-
de Mental na Carreira Médica e a outra 
abordando o tema “A loucura e a Arte” e 
a elaboração da Carta de Minas a ser en-
viada às autoridades constituídas.

A proliferação de escolas médicas no 
Brasil, com a questionável  formação dos 
novos profissionais foi  um dos temas mais 
polêmicos discutidos no II Colóquio da Fe-
deração Brasileira de Academias de Medi-

Dr. Hamilton entre participantes do II Colóquio de 
Academias
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cina, que reune  diversas Academias de Me-
dicina brasileiras, em Belo Horizonte, de 9 
a 11 de novembro último. 

Para o professor Emérito e Titular de 
Pediatria da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Minas Gerais 
Edward Tonelli, o Brasil é o segundo país 
do mundo em número de escolas, perden-
do apenas para a Índia (381), cuja popula-
ção é 6,5  vezes maior. Conforme dados do 
Ministério da Educação, atualmente já  são 
297 instituições de graduação para medi-
cina, contudo, a estimativa  é que passem 
das 300, pois cerca de 30 novos cursos já 
solicitaram autorização.  Os números são 
alarmantes e evidenciam como os critérios 
para permissão da abertura de novos cur-
sos estão mais flexíveis.

Para Tonelli, que também é membro 
Emérito da Academia Mineira de Medici-
na, o problema é grave.   “Para se ter uma 

ideia da extensão do problema, em  1950 
havia no Brasil 27 escolas de medicina , 
quase todas federais e,  em 2000, já eram  
105. Entretanto, de 2000 a 2017, foram  
autorizados 195 novas escolas, atingindo 
o  total de 297 cursos ( informação ob-
tida no portal do próprio Ministério da 
Educação) ou seja, mais que dobrou em 
17 anos, sendo que  cerca  de 55% dos 
cursos médicos são privados.  Em vários 
países da Europa e da América,   a média  
é de uma escola médica  para um a três 
milhões de habitantes e, no Brasil, essa 
média é  de uma curso médico   para cada 
700 mil pessoas. A situação em Minas 
Gerais, por exemplo, com 42 escolas , é 
muito preocupante,  registrando a média  
de uma  escola para cerca de 500  mil ha-
bitantes, uma das piores médias do país,  
com tendência a cair mais ainda.

Humberto, Lippi e Serufo

Participantes na escadaria do restaurante
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V Conclave Médico Argentina-Brasil

Revestiu-se de total sucesso o 5o. Con-
clave Médico Argentina-Brasil reali-
zado de 1-4 de novembro de 2017 em 

Buenos Aires, Argentina. Evento bi-nacional 
promovido pela ACAMERJ, sob a direção do 
dinâmico presidente Acad. Luiz Augusto de 
Freitas Pinheiro, que contou com a presen-
ça do presidente da Federação Brasileira de 
Academias de Medicina – FBAM, Acad. José 
Hamilton Maciel Silva. Além da presença do 
presidente da FBAM, na delegação brasileira 
estavam acadêmicos e familiares, num total 
de 26 pessoas.

Em breve pronunciamento, o Embaixa-
dor Sérgio França Danese deu as boas vindas, 
enaltecendo a iniciativa dos encontros entre 
médicos brasileiros e argentinos, augurando 
todo o sucesso para o  Conclave. 

A seguir o Presidente da Academia de 
Medicina do Estado do Rio de Janeiro, pro-
nunciou discurso de agradecimento e de 
opinião sobre a importância da troca de co-
nhecimentos, concedendo ao Sr. Embaixador 
Medalha e Diploma de Membro Benemérito e 
ao segundo Secretário e Chefe do Cerimonial, 
Sr. Filipe Abbott Galvão Sobreira Lopes, Di-
ploma de Honra ao Mérito.

Nos dias 02 e 03 de novembro ocorreram 
as Mesas Redondas na Academia Nacional de 
Medicina de Buenos Aires, onde temas rele-
vantes foram debatidos por médicos argenti-
nos e brasileiros, entre eles “O Plasma rico en 
plaquetas para regeneração de tecidos”, pela 
Dra. Julia Etulain. “”Infecção pelo Vírus Zica 
e suas complicações”, pela Profa Dra. Claude-

te Aparecida Araújo Cardoso (ACAMERJ-U-
FF), “Pneumonia Lipoídica - Ainda existe?”, 
pela Acadêmica Professora Selma Maria de 
Azevedo Sias, do Brasil; “Valvulopatias Tri-
cuspídes”, pelo Acad. José A. Navia (ANM.

Na Solenidade de Abertura o Presidente 
da Academia de Medicina de Buenos Aires, 
o Acad. Manuel Luis Martí, deu boas vin-
das aos brasileiros, destacou a importância 
dos encontros e desejou sucesso ao evento. 
O Presidente da ACAMERJ O Acad. Luiz A. 
de Freitas Pinheiro proferiu discurso que foi 
continuação de ideias desenvolvidas na recep-
ção da Embaixada brasileira.

Após seu discurso, o Presidente da ACA-
MERJ solicitou ao Presidente da ANM-BA, 
que o substituísse na coordenação da pri-
meira Sessão Científica, como Coordenador, 
pelo Presidente da Federação Brasileira de 
Academias de Medicina, Acad. José Hamil-
ton Maciel Silva, e na segunda Sessão, que a 
Presidência fosse exercida pelo Acad. Pietro 
Novellino, três vezes Presidente da Academia 
Nacional de Medicina do Brasil, no que foi 
prontamente atendido.
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Todas as quatro palestras, de elevado con-
teúdo científico, foram seguidas de prolonga-
dos debates e opiniões enriquecedoras.

Na tarde do dia 03 ocorreu a solenidade 
de encerramento quando se manifestaram os 
Acadêmicos Manuel Luis Martí, em substitui-
ção ao Acad. Marcelo V. Elizari (Vice-Presi-
dente) e o Orador Oficial da ACAMERJ Acad. 
Omar da Rosa Santos, em nome do Primeiro 
Vice-Presidente Ciro Denevitz de Castro Her-
dy, que não pode estar na Argentina.

Posteriormente o Presidente Manuel Luis 
Martí convocou o Presidente Luiz Augusto de 
F. Pinheiro para, juntos, presidirem a ativida-
de final, relativa a temas para o VIº Conclave, 
a se realizar no Brasil, em 2019.

Ressalte-se ainda que no dia 02 de novem-
bro o Presidente Manuel Luis Martí e confra-
des recepcionaram  a delegação brasileira na 
Casa de Festas “Pur Sang”, para degustação de 
queijos e vinhos seguidos de um jantar. 

Lá compareceu o Acad. Prof. Fortunato 
Benaim que, com 98 anos e recém-recupe-

rado de grave enfermidade, que o manteve 
em UTI por 5 meses, conversou longamen-
te com vários Acadêmicos, apreciou o bom 
vinho Malbec da Argentina, jantou, a todos 
entusiasmando por sua total recuperação. A 
ACAMERJ, por todos os seus membros, se 
alegra ao vê-lo recuperando a saúde e roga 
a Deus que o proteja e abençoe. À noite do 
dia 03/11, após haver encerrado o Conclave, 
vários membros da delegação compareceram 
ainda ao “Madero Tango” para assistir a um 
show da tradicional música argentina.

Acad. José Hamilton Maciel Silva durante o  
V Conclave Médico Brasil-Argentina

Assembleia em Aracaju
elege nova diretoria da FBAM

A Federação Brasileira de Academias 
de Medicina realizou em Aracaju no 
dia 27 de abril de 2018, em segunda 

convocação,  assembleia geral para eleição 
da nova diretoria da entidade para o biênio 
2018/2020. O Edital de convocação foi pu-
blicado no Boletim AUSCULTARE  número  
cinco, de abril de 2018. Foram escolhidos 
ainda os membros do Conselho Fiscal. Am-
bas as votações ocorreram por aclamação, 
por deliberação de Assembleia, em função 
de existir apenas uma chapa concorrente nas 
duas instancias.
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Baratella, presidente eleito da FBAM  - (2018-2020)
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Hildete, Anselmo, Ildete, Lúcio, Hamilton, Herculano, Aderval, Itamar, Baratela e Paulo

A Assembleia também apreciou o  Re-
latório de Atividades da Diretoria Executiva 
relativa ao exercício 2016/2018 e as contas da 
Diretoria Executiva relativas ao mesmo exer-
cício. A escolha da sede do XVIII Conclave 
da FBAM, a ser realizado em 2020, foi pos-
tergada para a próxima assembleia em São 
Paulo, tendo um indicativo de realização em 
Cuiabá, no Mato Grosso, após confirmação 
de aceitação por parte dessa federada.

Estiveram presentes à assembleia os aca-
dêmicos José Hamilton Maciel (SE), presi-
dente da FBAM, o vice-presidente Acad. José 
Roberto de Sousa Baratella (SP), o Secretário 
Geral Acad. Lúcio Antônio Prado Dias (SE), a 
Diretora Financeira Acad. Ildete Soares Cal-
das (SE), o Secretário Geral Adjunto Vicente 
Herculano da Silva (MT), o ex-presidente da 
Academia Sergipana de Medicina Acad. Pau-
lo Amado Oliveira, representando  a federada 
sergipana no lugar do atual presidente Acad. 
Roberto César Pereira do Prado, que se en-
contrava em viagem ao exterior, Hildenete 
Monteiro Fortes, da Academia de Medicina 
do Mato Grosso, José Itamar Abreu Costa, da 
Academia de Medicina do Piauí  e como con-
vidados os acadêmicos José Aderval Aragão,  
presidente da Sociedade Médica de Sergipe e 
o Acad. Anselmo Mariano Fontes, ambos da 
Academia Sergipana de Medicina.

O presidente da Federação Brasileira de 
Medicina, Acad. José Hamilton Maciel Silva 
abriu a sessão, respeitando os dispositivos 
do Edital, convidando o Acad. Lúcio An-
tônio Prado Dias para secretariar a mesma 
chamando também ao dispositivo o repre-
sentante da Academia Sergipana de Medici-
na, o Acad. Paulo Amado, entidade anfitriã 
do encontro presente e o Acad. José Adervão 
Aragão, presidente da Sociedade Médica de 
Sergipe.

A NOVA DIRETORIA 
A nova diretoria FBAM, eleita por aclama-
ção  para o exercício 2018/2020 está assim 
constituída:
• Presidente
   Acad. Luiz Roberto de Sousa Baratella (SP) 
• Vice-presidente
   Acad. Vicente Herculano da Silva (MT)
• Secretário Geral
   Guido Arturo Palomba (SP)
• Secretário Geral Adjunto
   Lúcio Antônio Prado Dias (SE) 
• Diretor Financeiro
   Maurício Mota de Avelar Alchorne (SP) 
• Diretor Financeiro Adjunto
   Murillo Ronald Capella (SC)

Para o Conselho Fiscal os nomes esco-
lhidos foram os seguintes: Wilberto Triguei-
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ro (PB),   Miguel John Zumaeta Doherty 
(PE) e Jurandir Marcondes Ribas Filho (PR), 
Omar da Rosa Santos (RJ), José Raimundo 
da Silva Lippi (MG

A Assembleia Geral aprovou também 
por unanimidade proposta da Diretoria 
para a concessão de Títulos de Sócios Be-
neméritos a personalidades que contribu-
íram de forma importante para o desen-
volvimento das ações da FBAM, a saber: 
Carlos Vital Tavares Correia Lima, presi-
dente do Conselho Federal de Medicina, 
Lúcio Antônio Prado Dias, da Regional de 
Sergipe; Albano do Prado Pimentel Fran-
co, ex-senador da República e ex-governa-
dor de Sergipe; Guido Palomba, da Regio-
nal de São Paulo, Luiz Roberto Baratella, 

da Regional de São Paulo, Luiz Augusto 
Pinheiro, da Regional do Rio de Janeiro, 
Acad. José Raimundo da Silva Lippi, da 
Regional de Minas Gerais, Rodrigo Rol-
lemberg, governador do Distrito Federal, 
Marcos Antônio de Melo, da Academia 
Sergipana de Letras e Ildete Soares Cal-
das, da Regional de Sergipe.  Os nomes fo-
ram reverenciados com exaltação das suas 
qualidades e das atenções dispensadas às 
diversas Academias de Medicina e à pró-
pria FBAM, sendo postos em votação para 
homologação da Assembleia e todos apro-
vados com calorosa salva de palmas. Os 
títulos deverão ser entregues se possível 
durante XXVII Conclave, oportunidade 
em que será empossada a nova diretoria.

FBAM realiza XVII Conclave
e empossa nova diretoria

A FBAM realizou de 24 a 26 de maio de 
2018, na sede da APM, em São Paulo, o 

seu XVII Conclave e na oportunidade ocor-
reu  a  posse da nova diretoria da entidade 
para o biênio 2018-2020. Temas relevantes 
foram debatidos no Conclave, entre eles os 
avanços técnico-científicos e suas implica-
ções éticas, como as células-tronco, terapia 
celular e o telediagnóstico; o movimento po-
lítico e a classe médica; avaliação do ensino 
médico; o sistema de gestão de saúde; aspec-
tos históricos da medicina no cotidiano do 
médico do século XXI. 
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Acadêmico José Roberto de Souza Baratella, atual pre-
sidente da Academia de Medicina de São Paulo é O 
novo presidente da Federação Nacional das Academias 
de Medicina.
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