
AUSCULTARE
Aracaju  •  Fevereiro  •  2017                                  Ano I  •  Nº 1

O presidente da FBAM conver-
sa com o Boletim Auscultare 

sobre as atividades e o planos da 
entidade  para este ano. Pág. 2

A Federação Brasileira de Academias de Medicina vai realizar a 
1ª Viagem “FBAM - Rumo à Europa, com entrada nos seguintes  países: 

Itália, França e Suécia, visitando Roma, Paris e Estocolmo, no período de 
1º a 17 de maio próximo. A iniciativa contempla proposta da atual diretoria 
que objetiva promover intercâmbio internacional com instituições congêne-
res e entidades cientí� cas. Leia mais na pág. 3.

Entrevista com 
José Hamilton 
Maciel  Silva

1ª Viagem “FBAM - Rumo à Europa”
Evento visa promover intercâmbio internacional em viagem

especialmente preparada para os membros das academias brasileiras

Roma Paris Estocolmo

Boletim Informativo da Federação Brasileira de Academias de Medicina

Desde a posse em maio de 2016, a nova diretoria da FBAM, 
através do seu presidente José Hamilton Maciel Silva, vem 

participando de diversos eventos promovidos pelas academias 
e em visitas de cortesia a entidades congêneres. Destaque para 
as audiências ocorridas na Academia Nacional de Medicina 
e no Conselho Federal de Medicina. A maratona de visitas 
começou em João Pessoa, no lançamento da Revista FBAM, 
pelo presidente Carneiro Arnaud, passando por São Paulo 
(em três oportunidades - posse de acadêmicos e abertura do 
XXVI Congresso nacional da Sobrames), Rio de Janeiro (posse 
de acadêmico), Brasília, em duas oportunidades, em visita 
à Academia de Medicina e ao Conselho Federal. No Rio de 
Janeiro, além da audiência na ANM, ocorreu visita também à 
Associação Nacional dos Médicos Escritores.

CFM - Henrique Batista, 
Hamilton, Vital e Baratella

ANM - Chácar, Novellino, 
Hamilton e Waldenia

PRESENÇA DA FBAM
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ENTREVISTA

Boletim FBAM: Quais as ações 
principais que pretende desenvol-
ver no mandato?
José Hamilton Maciel Silva: Rea-
tivar as Federadas que estão ador-
mecidas e criá-las nos estados que 
ainda não as possui,  promover in-
tercâmbio cultural, histórico e cien-
tí� co com outros países, incentivar 
e realizar simpósios regionais e bus-
car uma melhor organização admi-
nistrativa da nossa entidade. Creio 
que devemos atualizar os nossos es-
tatutos, tornando-os  mais adequa-
do ao momento atual. Buscaremos 
caminhos para a criação do MU-
SEU NACIONAL DE MEDICINA, 
em parceria com outras instituições, 
en� m, são muitas as ideias que aos 
poucos iremos implementar.

BF: Como o Senhor pretende 
equacionar a questão da sede iti-
nerante? 
JHMS: Uma entidade itinerante 
como a FBAM, a cada mudança de 
diretoria, cria um processo com-
plicado de adaptação,  com muitas 
etapas, gerando di� culdades com 
as federadas, uma perda de tem-
po enorme. Estamos estudando 

uma fórmula que possa resolver 
esse problema, com uma sede em 
Brasília, por exemplo, seria o ideal. 
Vamos ver!

BF: O senhor falou em intercam-
bio cultural, quais são os planos 
para seu desenvolvimento?
JHMS:  Estamos oferecendo  um 
itinerário interessante que será 
a primeira viagem internacional 
-  “FBAM:  Rumo à Europa – Em 
busca da história da medicina 
“ onde teremos um encontro já 
firmado com a  Académie Nationale 
de Médicine, em Paris, depois 
iremos a Estocolmo, na Suécia. Lá 
visitaremos a Academia Medicina, 
o Instituto e Hospital Karolinska, 
além da sede da Prefeitura  onde 
ocorre a solenidade de entrega 
do Prêmio Nobel . Por fim, 
estamos viabilizando uma visita 
ao Vaticano, em Roma e uma 
audiência privada com o Papa 
Francisco.

BF: E a relação com as entidades 
médicas nacionais? 
JHMS: Visitá-las na medida do 
possível, como já � zemos, inicial-

mente, com a veneranda  ACADE-
MIA NACIONAL DE MEDICINA 
e o CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA,  onde fomos  muito 
bem recebidos; pretendemos  con-
tinuar visitando outras instituições, 
� rmando protocolos de intenção, 
para rea� rmar  o nosso propósito 
de uma medicina cada vez melhor.

BF: Como o Senhor pretende me-
lhorar a comunicação entre as di-
versas academias?
JHMS: Desejo  estimular cada vez 
mais os confrades  e suas federadas 
para participar desse movimento, 
com a utilização das ferramentas 
modernas atuais, como o What-
sapp, Facebook, entre outros e a 
realização de vídeo-conferências. 
Renovamos o contrato com empre-
sa especializada em soluções tec-
nológicas para atualização do site, 
que inclusive já está atualizado. 
Este boletim – AUSCULTARE e a 
Revista “O Sodalício” são ações que 
já estamos desencadeando e para 
as quais peço a participação entu-
siasmada dos confrades de todo o 
país enviando artigos e trabalhos 
para publicação.

José Hamilton Maciel Silva
e as atividades da FBAM
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VIAGEM INTERNACIONAL

A Federação Brasileira de Acade-
mias de Medicina vai realizar a 
1ª Viagem “FBAM - Rumo à Eu-

ropa”, com entrada nos seguintes  países:  
Itália, Suécia e França, de 1º a 17 de maio 
próximo. A iniciativa contempla proposta 
da atual diretoria que objetiva promover 
intercâmbios internacionais também com 
instituições congêneres.

A saída vai acontecer do Aeroporto de 
Guarulhos, em São Paulo, pela Air Fran-
ce, com destino a Roma. Nessa histórica 
cidade, contatos diplomáticos estão sendo 
mantidos  pela Cúria visando a obtenção de 
uma audiência privada da delegação brasi-
leira com Sua Santidade o Papa Francisco. 

No dia 6 de maio acontece a partida 
para Paris onde, no dia 9, no turno da tarde, 
haverá a visita o� cial à Académie de Medé-
cine da França, com credenciamento de 40 
acadêmicos para a audiência privada com 
os confrades franceses. Nessa audiência, a 
FBAM contará com a participação de sua 
diretora � nanceira, a Acad. Ildete Caldas, 
da Academia Sergipana de Medicina e atual 
presidente da Aliance Francese em Aracaju.

Finalmente, a delegação seguirá para 
Estocolmo, em 12 de maio, quando será 
recepcionada pelo Acad. Vollmer Bom� m, 
da Academia Sergipana de Medicina  e que 
durante 30 anos trabalhou no Hospital  
Karolinska, do qual foi chefe da Cirurgia 

Cardíaca. Além de uma visita a este im-
portante hospital universitário, os acadê-
micos brasileiros visitarão também o  Ins-
tituto Karolinska, que é uma das maiores 
faculdades de medicina da Europa. Ele se 
constitui num dos maiores centros de trei-
namento e pesquisa da Suécia, responsável 
por 30% do treinamento médico e 40% da 
pesquisa médica acadêmica do país. Ainda 
em Estocolmo, está sendo agendada uma 
visita à Academia de Medicina da Suécia 
e à Prefeitura  (Stockholms Stadshus), no 
Salão Azul, onde acontece o banquete de 
entrega do Prêmio Nobel.

 O retorno ao Brasil ocorrerá no dia 17 
de maio. Em todas as cidades do circuito 
(Paris, Roma e Estocolmo)  haverá pas-
seios opcionais  oferecidos pela operadora.

  O pacote inclui: Aéreo Internacional 
Guarulhos/ Roma e Estocolmo/ Guaru-
lhos pela Air France em voos econômicos 
regulares;  Aéreo Interno Roma/ Paris e 
Paris/ Estocolmo pela Air France também 
em voos econômicos regulares; Estadia 
nos hotéis com café da manhã bu� et; Tras-
lados de chegada e saída em ônibus exe-
cutivo; Bolsa de viagem ; Seguro Viagem.

Hotéis previstos: 
• Em Roma: Una Hotel **** http://

www.unahotels.it/en/una_hotel_roma/
hotel_roma_landing.htm

• Em Paris: Pullman Paris Montpar-
nasse Hotel ****

http://www.accorhotels.com/pt-br/
hotel-8189-pullman-paris-montparnasse/
index.shtml

• Em Estocolmo: Clarion Sign ****
http://clarion-sign.hotelistockholm.

com/#rooms

VALORES: Por pessoa em apto DBL: 
A partir de R$ 13.000,00 com taxas de em-
barque inclusas.

NOTAS IMPORTANTES: a FBAM e 
a operadora estão trabalhando com uma 
base de 40 participantes, com ordem de 
preferência que inclui: presidentes das 
academias e seus acompanhantes, se for o 
caso; diretoria da FBAM, idem. Será dado 
prazo para inscrição para que se possa es-
tender o “pacote” para outras pessoas inte-
ressadas desde que  vinculadas o� cialmen-
te a alguma Academia de Medicina.

Valores em EUR convertidos ao câm-
bio de EUR 3,55. Os valores em EUR de-
verão ser convertidos ao câmbio da data de 
pagamento do pacote.

Maiores informações poderão ser ob-
tidas com a Operadora O� cial:

CACILDA ARAGÃO TOURS
Contactar KELLY SOUSA

Consultora de Viagens
Fones.: 79 2107 3555 / 79 99192 5344 / 79 

99192 5352 / 79 98162 3748
tatiana@cacildaaragaotours.com.br

www.cacildaaragaotours.com.br

Em Busca da História da Medicina

Aracaju, le 18 janvier 2017
 
Professeur Daniel COUTURIER
Le Secrétaire perpétuel
Académie Nationale de Médecine
16, Rue Bonaparte – 75272 Paris Cedex 06
                                      
 Cher professeur Couturier,
 
 C’est avec une réelle joie que nous avons reçu votre 
réponse. Inutile de vous dire que nous sommes tou-
tes et tous très enthousiastes à l’idée de ce voyage. 
Nous aimerions toutefois connaître le nombre maxi-
mum de médecins que vous pourrez recevoir. Notre 
date sera le 10 Mai 2017 . 
En espérant que cela pourra coïncider avec votre 
agenda, je vous dis à bientôt dans votre beau pays . 
 En attendant la réponse au sujet de votre capacité 
d’accueil, je vous prie de  recevoir, cher professeur, 
l’expression de mes sentiments les meilleurs .
 
 Professeur José Hamilton Maciel Silva
 Président FBAM 
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FBAM NA FRENTE PARLAMENTAR DA MEDICINA
O acadêmico Marcos Gutemberg Fialho da Costa, da Acade-
mia de Medicina de Brasília,  é o representante da FBAM na 
Frente Parlamentar da Medicina, instalada em agosto de 2016 
na Câmara dos Deputados. Presidida pelo deputado Henrique 
Mandetta (Democratas-MS), a frente conta ainda com a par-
ticipação do senador Ronaldo Caiado (Democratas-GO) como 
principal referência no Senado Federal. A intenção do grupo é 
organizar uma pauta unifi cada da categoria em defesa da boa 
prática da medicina no Brasil. Outras entidades médicas parti-
cipam da Frente, entre elas o Conselho Federal de Medicina e a 
Associação Médica Brasileira.

ANUIDADE 2017
A diretoria da FBAM deci-
diu manter o mesmo valor 
da Anuidade cobrada às fe-
deradas em 2016, ou seja, 
R$ 2.000,00 (dois mil re-
ais),  que poderá ser paga 
em cota única ou dividida 
em duas parcelas. O ven-
cimento da cota única e da 
primeira parcela ocorrerá 
em 31 de março de 2017. 
O vencimento da segunda 
cota (se for o caso) ocor-
rerá em 31 de agosto de 
2017. Informamos ainda 
que as federadas recebe-
rão os boletos do SICREDI 
(UNICRED) dentro de mais 
alguns dias.

NECROLÓGIO
O Auscultare registra com pesar o falecimento 
do Prof. Geraldo  Gonçalves (foto), ocorrido em 
1o de novembro de 2016.Docente aposentado da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Ceará, 
foi pioneiro no ensino e prática de Reumatologia 
no Norte/Nordeste.  

Geraldo Wilson Gonçalves nasceu em 8 de julho de 1921, em 
Acaraú e se formou em Medicina em 1944.  Foi  Secretária da Saúde 
do Estado do Ceará, em uma gestão marcada  pela construção do 
Hospital Infantil Albert Sabin, entre outras importantes realizações. 
Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Reumatologia e 
da Academia Cearense de Medicina. Ele foi um dos principais perso-
nagens para a fundação da FBAM, da qual foi o primeiro presidente 
e desde então o seu PRESIDENTE HONORÁRIO.

O SODALÍCIO
Além do Boletim In-
formativo (impresso e 
digital) e dos Anais da 
FBAM, a diretoria já se 
movimenta para o lan-
çamento em breve da 
revista O SODALÍCIO, 
publicação semestral 
da FBAM para divul-
gação do pensamento 
dos médicos brasilei-
ros vinculados às Aca-
demias de Medicina de 
todo o país. Aguardem 
mais informações.

ENCONTROS REGIONAIS
Conforme acordado na reunião de Aracaju em 2016, ainda em 
2017 teremos encontros regionais da FBAM, sendo que o primei-
ro ocorrerá em São Paulo possivelmente em junho.
Outros encontros deverão ocorrer em Manaus, Brasília e Fortale-
za ou Curitiba. Em breve estaremos divulgando as programações 
desses encontros.

CBP GOLD
O presidente da FBAM, José Hamilton Maciel Silva, participou da solenidade de abertura do 
XXXIV Congresso da Associação  Brasileira de Psiquiatria – CBP “GOLD”, ocorrido em São Paulo, 
no Centro de Convenções Transamérica Expo-center, em novembro do ano passado. Esse evento 
revestiu-se de singular importância porque comemorou o Jubileu de Ouro da ABP, com lançamento 
do livro “A História da Psiquiatria no Brasilʼ e do Selo e Carimbo comemorativo dos 50 anos 
da prestigiada entidade nacional. A FBAM esteve representada no dispositivo ofi cial ao lado de 
outras entidades como o Conselho Federal de Medicina, do Ministério do Desenvolvimento Social 
e Agrário e da Associação Mundial de Psiquiatria.

RADAR


