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O presidente da Federação Brasileira de 
Academias de Medicina José Hamilton Maciel 

da Silva foi recebido pelo governador de Brasília 
Rodrigo Rollemberg no último dia 28 de março, 
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 da Silva esteve 
acompanhado do ex-governador de Sergipe Albano 
Franco e de assessores.   

“Gostamos da ideia, vamos estudar a 
possibilidade com muito carinho. Será mais uma 
atração para Brasília e uma importante 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 
Biográfico 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, algumas unidades da Federação têm seus museus e memoriais. “O 
nosso pensamento é trazer a Brasília um museu nacional para congregar peças de todos os estados, algo de 
grande significado”, explicou.

Boletim Informativo da Federação Brasileira
de Academias de Medicina

Governador Rodrigo Rollemberg e José Hamilton Maciel

FBAM É RECEBIDA PELO GOVERNADOR DE BRASÍLIA 

Leia, nesta edição, a opinião do 
Acad. Waldemir de Bragança 

(RJ) sobre essa personalidade mar-
cante da vida médica brasileira.

A FBAM - Federação Bra-
sileira de Academias 

de Medicina vai realizar a  
1ª Viagem “FBAM - Rumo à 
Europa”, com entrada nos se-
guintes  países: Itália, França 
e Suécia, visitando Roma, Pa-
ris e Estocolmo, no período de  
1º a 17 de maio próximo. A ini-
ciativa contempla proposta da 
atual diretoria que objetiva pro-
mover intercâmbio internacional 
com instituições congêneres e en-
tidades científicas. Leia mais nas 
págs. 2 e 3.

Dr. Pedro Kassab, 
patrimônio médico 
e cultural do Brasil

 Papa Francisco no roteiro da FBAM
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Vai acontecer de 1º a 17 de 
maio próximo a primei-
ra viagem internacional 

promovida pela Federação Brasi-
leira de Academias de Medicina – 
FBAM - com entrada nos seguin-
tes  países:  Itália, França e Suécia. 
A iniciativa contempla proposta 
da atual diretoria que objetiva 
promover intercâmbios interna-
cionais também com instituições 
congêneres.

Em Roma, primeira etapa da 
viagem, uma delegação de 40 pes-
soas, entre acadêmicos de Medi-
cina de seis estados da federação, 
além de médicos e acompanhantes, 
será recebida pelo Papa Francisco, 
no Vaticano, no dia 3 de maio. 

Em Paris, onde o grupo desem-
barca em 7 de maio,  haverá a visita 
oficial à Académie de Medécine da 
França, no dia 10, às 14h30, para 
uma sessão privada com os confra-
des franceses. Nessa audiência, a 

FBAM contará com a participação 
de sua diretora financeira, a Acad. 
Ildete Caldas, da Academia Sergi-
pana de Medicina. No encontro, 
deverá ser debatido um protocolo 
de intenção entre as duas entidades 
objetivando acordo de cooperação 
técnica, científica e cultural.

Finalmente, a delegação segue 
para Estocolmo, em 13 de maio, 
onde será recepcionada pelo Acad. 
Vollmer Bomfim, da Academia 
Sergipana de Medicina, que du-
rante 30 anos trabalhou no Hospi-
tal  Karolinska, do qual foi chefe da  
Cirurgia Cardíaca. Além de uma 
visita a esse importante hospital 
universitário, os acadêmicos bra-
sileiros visitarão também o  Insti-
tuto Karolinska, uma das maiores 
faculdades de medicina da Europa. 
A visita está programada para o 
dia 15 de maio. O retorno ao Brasil 
acontece em 17 de maio, com che-
gada em São Paulo.

Tudo pronto para a primeira 
viagem da FBAM
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Saída de SÃO PAULO (Guarulhos) - dia 1º de maio - se-
gunda-feira - às 14h, pela Air Europa (UX) - voo 0058 - 
chegada dia 2 de maio - terça-feira, às 05h30, em Madrid

Conexão para Roma às 07h05 e chegada às 09h30 nesta ci-
dade. Traslado para o Hotel Mediterraneo 4* http://www.
romehotelmediterraneo.it / Endereço : Via Cavour 15, 00184 
- Roma

02 a 06 Maio 2017  
4 noites de hospedagem com café da manhã

AUDIÊNCIA COM O PAPA NO VATICANO  
Dia 3 de maio. Horário: a confirmar

Saída de ROMA para PARIS pela Alitalia (AZ) voo 
0324 - dia 6 de maio às 14h50 e chegada às 17h  
(classe econômica sem franquia de bagagem, não reembol-
saveis). Traslado para o Hotel Paris Pullman Montparnasse 
4* - http://www.pullmanhotels.com/fr/hotel-8189-pullman-
-paris-montparnasse/index.shtml / 19 Rue du Commandant 
René Mouchotte, 75014

06 a 12 Maio 2017  
06 noites de hospedagem com café da manhã

 
 
 

Brasil, Sergipe 
Aracaju, 27 de Janeiro de 2017 

 
 
À Prefeitura da Casa Pontifícia 
Cidade do Vaticano -  ROMA – Itália 
 
 
Solicitação: Audiência com o Papa 
 
 

Nós médicos de todo Brasil, representados pela Federação Brasileira 
de Academias de Medicina – FBAM vimos solicitar que sejamos recebidos em 
audiência privada, pelo tempo que for possível, entre os dias 3 a 6 de maio 
deste ano de 2017 por Sua Santidade o Papa Francisco, para uma Bênção 
Apostólica. 

Os médicos católicos brasileiros por nós representados, com 
sentimentos profundos e responsáveis pela atenção que dedicam aos seus 
pacientes, exercem a sua profissão como um verdadeiro sacerdócio. 

Caminhamos sempre de mãos dadas, irmanados na fé, para ajudar 
àqueles que nos procuram para recuperar sua saúde, acreditando no milagre da 
vida. 

A nossa visita tem, portanto, o objetivo de reafirmar na Igreja de Deus 
e diante daquele que dirige essa mesma Igreja, a nossa fé e o nosso 
compromisso com a vida. 

Esse é o nosso propósito.  
Por isso esperamos ser possível que o Papa Francisco nos receba em 

audiência privada, para recebermos sua bênção. 
Momento ímpar e memorável será esse que ansiosos desejamos. 
Deus nos abençoe! 
 

 
 
 
Prof. José Hamilton Maciel Silva                                          Lúcio Antônio Prado Dias 
Presidente                                                                                Secretário Geral 

 
 

 Solicitação de audiência com o Papa

Roteiro de viagem
AUDIÊNCIA NA ACADEMIA DE MEDICINA DA FRANÇA - 
Dia 10 de maio. Horário: 14h30

Saída de PARIS para ESTOCOLMO pela AIR FRANCE voo 1062 
dia 12 de maio - Sexta-feira às 16h00 e chegada às 18h30

(voo em classe econômica, sem franquia de bagagem, não 
reembolsáveis). Traslado para Hotel Clarion Stockholm 4* 
https://www.nordicchoicehotels.com/clarion/clarion-hotel-
-stockholm/ Ringvägen 98 Stockholm , Sweden

12-17 Maio 2017 
05 noites de hospedagem com café da manhã

VISITA AO INSTITUTO KAROLINSKA  
Dia 15 de maio. Horário: a confirmar

Saída de ESTOCOLMO para SÃO PAULO pela Iberia voo 3315 
dia 17 de maio - quarta-feira, às 14h45, chegando em MADRI 
às 18h45.Saída de MADRI pela Air Europa voo 0057 às  23h35 
e chegada em SÃO PAULO dia 17 de maio às 05h45.

• Para os que saem de outros estados para São Paulo e depois 
retornam para as suas cidades, consultar a Operadora.
• Está incluso no pacote o Seguro Assistência viagem no perío-
do de 01 a 18 de maio de 2017, os aéreos, os hotéis e os traslados.
• Documentação necessária para viajar: Passaporte e Seguro 
viagem, com cobertura superior a € 30.000  euros.

Federada do Maranhão 
lança boletim
Denominado de “O Esculápio”, a 
Academia Maranhense de Medici-
na está lançando o primeiro núme-
ro do seu boletim informativo, sob 
a batuta do Acad. José Márcio So-
ares Leite, presidente da entidade.  
No número de estreia, o boletim sai 
com farto numero de páginas, 16 ao 
total. Para viabilizar essa grande ini-
ciativa, a AMM conta com o apoio do 
Sindicato dos Médicos do Maranhão. 
No momento em que a federada do 
Maranhão comemora o seu 29o ani-
versário de fundação, a realização não 
poderia ser mais oportuna. Nós que 
fazemos o Auscultare, desejamos vida 
longa aos que fazem d’O Esculápio.
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OPINIÃO

Pedro Kassab
Médico, educador, líder e acadêmico permanecerá  
como Patrimônio Médico e Cultural do Brasil
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O digno e exemplar médico e líder 
Pedro Kassab, falecido em 15 

de setembro de 2009, deixou marcas 
pelo seu idealismo e serviços meritó-
rios, que não se apagarão. 

O querido e respeitado Dr. Kassab 
serviu, projetou e engrandeceu a pro-
fissão. Sua vida dedicada à Medicina 
e à Educação muito significa para 
a nossa história: promoveu o mais 
substancioso e importante movimen-
to valorizador da entidade médica 
representativa da profissão, que teve 
nele um autêntico sacerdote. 

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

Secretário-Geral e Presidente da 
Associação Médica Brasileira, recon-
duzido várias vezes pelo seu vigoroso 
trabalho, estruturou, proporcionou 
funcionalidade, estendeu a AMB em 
todo o território nacional, pela cria-
ção e estímulo a novas Federadas Es-
taduais, deu sede própria, dirigiu e 
coordenou publicações memoráveis: 
Jornal da AMB, Boletim (BAMB), 
Revista, sem interrupção, congre-
gando e revelando ações de várias 
entidades, promovendo Assembléias 
de Delegados, Congressos Médicos, 
Jornadas, Seminários. 

Nós acompanhamos a sua trajetó-
ria e testemunhamos a grandeza com 
que conduzia as reivindicações, com 
independência, lealdade, fidelidade, 
sempre sintonizado com as aspira-
ções dos colegas de várias partes do 
Brasil.

Foi eleito, pelos seus méritos e cre-
dibilidade, Presidente da Associação 
Médica Mundial e, após, dirigiu o seu 
Conselho de Ética. Dotado de firme 

postura ética, honrado e solidário co-
lega, guardião dos interesses e valores 
maiores da Medicina, conquistou o 
respeito, a admiração e o reconheci-
mento dos médicos do Brasil.

Lutou, incessantemente, pelo res-
peito ao ato médico, pela constante 
melhoria dos padrões técnicos e éti-
cos, pela cuidadosa formação profis-
sional (impedindo a criação de novas 
escolas médicas, sem condições), 
pioneiro e apoiador de medidas de 
salvaguarda do exercício da Medici-
na, buscando, constantemente, ações 
conjuntas, recebendo sugestões e pro-
postas para influenciar como trans-
formador da esperança médica.

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

Um Mestre da Vida, que soube de-
fendê-la, corajosamente, Pedro Kas-
sab é nome símbolo de médico servi-
dor dos colegas e da Medicina – pela 
intensidade, constância e dedicação à 
AMB – identificado com as angústias 
e aspirações dos seus colegas, sempre 
por eles lutando.

Membro do Conselho Nacional 
de Saúde, do Conselho Federal de 
Medicina, do Conselho Estadual de 
Educação de São Paulo, eleito para a 
Academia Paulista de Letras, é lem-
brado pelas gerações médicas e pelas 
Associações Médicas Estaduais, pela 
Associação Médica Brasileira e pela 
Associação Médica Mundial.

Um Educador admirável, na di-
mensão 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, in-
tegrou mais de 20 entidades.

Escritor, editorialista, conferencis-
ta, humanista, produzia textos com 
clareza e conteúdo de profundo co-
nhecedor, colocando idéias e pensa-
mentos que apresentavam diretrizes 
e iluminavam caminhos em favor da 
Medicina e do melhor exercício pro-
fissional.

Foi jornalista, responsável pela 
Seção de Biologia e Medicina da “Fo-
lha de São Paulo”, membro de várias 
Academias de Medicina, recebeu tí-
tulos honoríficos e as mais altas con-
decorações de entidades nacionais e 
internacionais. Membro da Legião de 
Honra da França.

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

Empreendedor, disposto a ir sem-
pre à frente, com espírito bandeiran-
te, na defesa dos ideais de servir, Kas-
sab permanecerá pelo legado deixado 
em favor da Medicina e da Educação, 
vida eternizada pelo bem prestado, 
como uma das mais expressivas lide-
ranças no servir à Medicina no Brasil.

Waldenir de 
Bragança
Foi Presidente da Fe-
deração Brasileira de 
Academias de Medi-
cina, da Sociedade 
Brasileira de Higiene e 

Saúde Pública, da Associação Médica Flumi-
nense, da Academia de Medicina do Estado do 
Rio de Janeiro, do Conselho Regional de Medi-
cina do Estado do Rio de Janeiro, e Vice-Pre-
sidente da Associação Médica Brasileira sob a 
presidência do Dr. Pedro Kassab. Atualmente 
preside a Academia Fluminense de Letras e a 
Academia Brasileira Rotária de Letras 
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EVENTO

I Colóquio Acadêmico
Federação Brasileira de Academias de Medicina

Conselho Federal de Medicina / Academia de Medicina de São Paulo

QUINTA-FEIRA  (13/07/2017)

18h  
Sede da AMB Reunião com Carlos Vital Tavares Corrêa 
Lima e Presidentes das Academias 

SEXTA-FEIRA  (14/07/2017)
Tema: Ensino Médico

08h – Abertura   
• José Roberto de Souza Baratella
Presidente da Academia de Medicina de São Paulo 
• José Hamilton Maciel Silva
Presidente da Federação Brasileira de Academias de 
Medicina 
• Carlos Vital Tavares Corrêa Lima   
Presidente do Conselho Federal de Medicina
• Francisco Jose Barcellos Sampaio
Presidente da Academia Nacional de Medicina
• Sigisfredo Luis Brenelli    
Diretor Presidente da Associação Bras. Educação Médica
• Florentino de Araujo Cardoso Filho
Presidente da Associação Médica Brasileira 
• Mauro Gomes Aranha de Lima
Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo 
• Florisval Meinão
Presidente da Associação Paulista de Medicina  
• Eder Gatti Fernandes
Sindicato dos Médicos de São Paulo 

8h30 – 09h - Conferência
A posição do governo federal perante o Ensino da 
Medicina
Ministro da Educação - Mendonça Filho  

9h30 - Mesa redonda
Coordenador Antonio Carlos Gomes da  Silva (SP)
     
11h – 11h30 – Intervalo

Conferência: Arte na História da Medicina
Armando José China  Bezerra  (DF)

12h30  - Almoço (incluído) 

14h - Mesa Redonda II 
Coordenador Arary da Cruz Tiriba 

16h – Intervalo 

16h30 – Mesa Redonda III 

17h30 – Coquetel 

20h - Jantar por adesão - Barbacoa 

SÁBADO  (15/07/2017)

9h -  Fala das Federadas 

Inscrição R$ 100,00 (cem reais) 

TEMAS DAS MESAS REDONDAS

•  Como calcular com credibilidade o número de médicos 
necessários?

•  Metodologia de ensino: PBL e ensino tradicional.
•  Tutores: são importantes?
•  Qualificação necessária do corpo docente: como atingir, 

como aumentar. 
•  Há falta de médicos para o ensino das disciplinas básicas?
•  Manequins e simuladores no ensino médico.
•  O ensino da ética. 
•  A importância da pesquisa no ensino de graduação.
•  Como ensinar procedimentos cirúrgicos básicos com as 

limitações atuais do Laboratório de Técnica Cirúrgicas.
•  Como conciliar a necessidade da formação generalista 

com os desejos do alunado para a especialização?
•  Há necessidade de Hospital próprio (ou, pelo menos, 

gerido pela Faculdade?)
•  Avaliação dos graduandos ou dos egressos: o que fazer 

com os reprovados? 
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Academia de Minas Gerais tem nova diretoria
 

Sessão solene ocorrida em 3 de março último, no Teatro Oro-
mar Moreira, da Associação Médica de Minas Gerais, deu posse 

à nova diretoria da Academia Mineira de Medicina para o biênio 
2017/2019, que agora tem no comando o Acad. José Raimundo da 
Silva Lippi. Fazem parte ainda da diretoria empossada os acadêmi-
cos Emerson Fidelis Campos (Secretário Geral), José Carlos Serufo 
(Diretor Tesoureiro), Geraldo Magela e Ernesto Lentz (oradores).
Na mesma oportunidade foram empossados os membros do Con-
selho Superior e do Conselho Fiscal.
A FBAM esteve presente à posse com o seu presidente José Hamil-
ton Maciel Silva, que ressaltou o profícuo trabalho do acadêmico 
Cláudio Azevedo Salles, que presidiu a entidade com dedicação e 
entusiasmo, desejando ao novo presidente empossado sucesso na 
sua administração.

UM TRIBUTO A  
ALEXANDRE MENEZES
O Auscultare registra com pesar o 
falecimento, em 28 de fevereiro,  
do médico e acadêmico  Alexan-
dre Gomes de Menezes, um dos 
fundadores da Academia Sergi-
pana de Medicina. Ele ocupava a 
Cadeira 2 que tem como patrono 
o Dr. Antônio Militão de Bragança. 
Foi um dos mais atuantes mem-
bros da Academia e destacou-se 
na vida sergipana como sanita-
rista e professor da UFS. Exerceu 
cargos importantes, entre eles o 
de Secretário de Estado da Saú-
de na década de 60. Natural de 
Recife, onde nasceu em 1926, 
formou-se pela Faculdade de 
Medicina desta cidade em 1952. 
Presidiu a Sociedade Médica de 
Sergipe de 1973 a 1975 e foi vi-
ce-presidente do CREMESE.

Posse festiva na 
Academia de Medicina do Paraná

 

A Academia Paranaense de Medicina realizou em 24 de março 
último, na sede da Associação Médica do Paraná, sessão so-

lene de elevação a Acadêmico Emérito e posse de novos Acadê-
micos Titulares.
O Acadêmico Titular Dr. Pedro Aloysio Kreling foi elevado a Aca-
dêmico Emérito. Por sua vez, o Dr. Júlio Cezar Uili Coelho foi em-
possado como Acadêmico Titular na cadeira número 39. Já o Dr. 
Pedro Alejandro Gordan, foi empossado como Acadêmico Titular 
na cadeira número 13.
A sessão da APM foi prestigiada com a presença do presidente da 
FBAM José Hamilton Maciel Silva, que na oportunidade foi home-
nageado pelos seus confrades paranaenses.
Ao final, os convidados foram recepcionados com um coquetel. 

A UNIÃO FAZ A FORÇA 
Graças ao apoio da Sociedade 
Médica de Sergipe e à parceria 
com a Academia Sergipana de 
Medicina e com a SOBRAMES 
SE, a Federação Brasileira de 
Academias de Medicina passa 
a ocupar também a Sala 2 da 
Galeria SOMESE, garantindo 
assim um lugar para reuniões, 
arquivamento de documentos, 
entre outras necessidades para 
o seu funcionamento.  O local 
tem sido um ponto de referên-
cia para encontros quase que 
diários das três entidades.
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