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Objetivos plenamente al-
cançados. Assim pode-

mos resumir o resultado da   
primeira viagem internacio-
nal organizada pela FBAM, 
de 2 a 17 de maio  de 2017,  
com agenda de compromis-
sos cumprida na Académie 
Nationale de  Medécine, em 
Paris, audiência com o Papa 
Francisco, no Vaticano e  vi-
sita ao Hospital Universitário 
Karolinska, em Estocolmo. 
Acadêmicos representando 
seis estados da federação 
participaram dos encontros.  

Leia mais detalhes nesta 
edição. Págs. 2 e 3.

Hamilton Maciel e o  Papa Francisco

Brasileiros na Académie Nationále
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Chegamos ao terceiro número do 
Boletim Auscultare, que vem 
servindo de elo entre as Acade-

mias e os confrades dos diversos esta-
dos do país. Para acelerar mais a nossa 
comunicação, criamos no Whatsapp o 
grupo FBAM-Academias, ferramenta 
moderna de comunicação que aproxi-
ma pra bem próximo os confrades das 
mais diferentes regiões do  Brasil. Esse, 
o nosso intuito e desejo. 

Pensamos até, quem sabe, poder 
marcar e realizar reuniões periódicas 
“on line” para a tomada de decisões 
inadiáveis, já que o nosso país é mui-
to, com elevados custos com passagens 
aéreas, hotéis e outros deslocamentos.

A FBAM, infelizmente, não dispõe 
ainda de recursos financeiros suficien-
tes para  financiar encontros presen-
ciais como gostaríamos. Mas estamos 
mantendo contatos muito produtivos 
com o CFM e com o governo de Bra-
sília e novidades podem vir por aí em 
curto espaço de tempo.

Nesta edição, proclamamos o su-
cesso da nossa viagem à Europa – com 
incursões na Itália, França e Suécia.  
Abrimos caminhos para um intercâm-
bio cultural e científico entre nossas 
instituições. Nossos objetivos foram 
plenamente alcançados. Tudo que pro-
gramamos, atingimos plenamente, até 
mesmo a visita ao Vaticano e a audi-
ência com o Papa Francisco, que não 
constava do nosso propósito inicial 
mas que se tornou realidade.

Nossa delegação foi recebida na 
Académie Nationale de Medécine, re-
cepcionada com lhaneza pelo Secre-
tário Perpétuo Prof. Daniel Couturier.   
Cumprimos o protocolo e trocamos 
saudações interinstitucionais. Confor-
me havíamos solicitado, foi-nos apre-
sentado, com projeções, o modelo atual 
do Sistema de Saúde da França, com 
debates ao final da palestra do Prof. 
Dominique Bertrand.

Em seguida fomos convidados a 
conhecer a biblioteca e o museu, onde 
nos foi apresentado, entre outras obras, 
um dos livros mais antigos do mundo, 
guardado a sete chaves, escrito por An-

Palavras do Presidente

dreas Vesalius, com os primeiros dese-
nhos da anatomia humana – a segun-
da edição do compêndio “De Humani 
Corporis Fabrica”. Na academia fran-
cesa foi-nos assegurada a abertura para 
intercâmbio e possibilidade de acesso a 
jovens médicos brasileiros e pesquisa-
dores que desejarem buscar conheci-
mentos na França.

Já em Estocolmo, como estava pre-
visto, fomos recebidos pelo diretor 
geral do Hospital Karolinska, Anders 
Ahlsson, um ex-aluno do nosso con-
frade Vollmer Bomfim, a quem fez re-
levantes elogios e que integra a Acade-

mia Sergipana de Medicina. Como na 
França, foi-nos apresentado o modelo 
do sistema de saúde da Suécia, que tem 
o paciente como centro maior de suas 
atenções. O Hospital Universitário Ka-
rolinska é algo deslumbrante e tivemos 
a oportunidade de visitar suas moder-
nas instalações.

Finalmente, deixamos por último, a 
nossa visita a Roma e ao Vaticano, onde 
fomos recebidos por Sua Santidade o 
Papa Francisco e tivemos a oportuni-
dade de lhe oferecer uma estola borda-
da por rendeiras da cidade de Divina 
Pastora, em Sergipe, um presente da 
FBAM e do Governo de Sergipe.

Pedimos ao Papa Francisco uma 
benção especial para os médicos bra-
sileiros, em nome da Federação Bra-
sileira de Academias de Medicina. Ele 
chegou, de viva voz a anunciar, no seu 
sacro-discurso ao mundo, a presença 
dos membros da FBAM,  cujo registro 
consta no Le’Observattore Romano.

 Podemos  afirmar, categorica-
mente, que realizamos uma viagem 
histórica, de cunho científic, cultural 
e religios, com a participação de repre-
sentantes de vários estados brasileiros. 
Valeu a pena!

Papa Francisco e José Hamilton Maciel Silva
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EDITORA

Aconteceu de 1º a 17 de maio 
último a primeira viagem in-
ternacional promovida pela 

Federação Brasileira de Academias 
de Medicina – FBAM - com entrada 
na Itália, França e Suécia. A inicia-
tiva contemplou proposta da atual 
diretoria com o objetivo de promo-
ver intercâmbios internacionais com 
instituições congêneres.
    Em Roma, primeira etapa da via-
gem, a delegação de 32 pessoas, com-
posta por acadêmicos de seis estados 
da federação e acompanhantes, foi 
recebida em audiência pelo Papa 
Francisco, no Vaticano, na manhã 
do dia 3 de maio. Foi um momento 
marcante, com o anuncio pelo pró-
prio Papa, da presença dos acadê-
micos brasileiros. O presidente da 
FBAM Acad. José Hamilton Maciel 
Silva conversou diretamente com 
Sua Santidade e na  oportunidade, 
após receber a benção papal o pre-
sentou com uma estola feita por uma 
rendeira da cidade de Divina Pasto-
ra, em Sergipe. 
    Em Paris, na visita oficial à Aca-
démie Nationale de Medécine, da 
França, em 10 de maio, aconteceu  
sessão privada no salão nobre com 
os confrades franceses.  Os brasilei-
ros foram recebidos pelo Secretário 
Perpétuo Monsieur Daniel Coutier. 
Na sua saudação, o Acad. José Ha-
milton manifestou a sua satisfação 
com o encontro. Sua fala foi traduzi-
da pela acadêmica Ildete Caldas, da 
Academia Sergipana de Medicina e 
presidente da Aliança Francesa em 
Sergipe. 
   No auditório da Academia, o Pro-

Pleno êxito na viagem internacional da FBAM

Ildete Caldas, Hamilton, Daniel Coutier  
e Lucio Prado

Delegação no Hospital Karolinska

fessor Dominique Bertranda apre-
sentou ao grupo brasileiro uma pa-
lestra sobre o sistema de saúde da 
França e em seguida ocorreu visita 
à biblioteca com acesso a documen-
tos e equipamentos históricos. Com 
resultado do encontro, um convênio 
de cooperação técnica poderá ser fir-
mado pelas entidades coirmãs.
   Finalmente, a delegação seguiu 
para Estocolmo, onde visitou o Hos-
pital  Universitário Karolinska, isso 
no dia 15 de maio. O hospital integra 
o Instituto que leva o mesmo nome 
e que abriga ainda a Faculdade de 
Medicina, uma das mais antigas e 
tradicionais do mundo. A delegação 
brasileira 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 Aca-
demia Sergipana de Medicina e que 
por 30 anos atuou na área de cirur-
gia cardíaca no Hospital Karolinska, 
deixando um legado muito impor-

tante, na opinião dos recipiendários. 
  A delegação brasileira nos três pa-
íses estava assim constituída: Pau-
lo Amado Oliveira, Isabel Cristina 
Dantas Oliveira, Lucio Antônio Pra-
do 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 Silva, José Hamil-
ton Maciel Silva Filho, Hesmoney 
Ramos Santa Rosa, Marilia Uchoa 
Santa Rosa, Vardeli Alves de Mora-
es, Marlene Vieira de Moraes, Maria 
Mouranilda T. Schleicher, Vicente 
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Herculano da Silva , Paulo Solti, Ma-
ria do Socorro Diniz, Vollmer Bom-
fim, Tereza Valadares, Terezinha 
Maria da Conceição Rena, Cicero de 
Lima Rena. Em Roma e Paris fizeram 
parte ainda da delegação brasileira as 
seguintes pessoas, entre acadêmicos 
e acompanhantes: Diogo Dantas Oli-
veira, Deborah Monica Machado Pi-
mentel, Tito Aleixo Matos da Rocha, 
Tereza Cristina Borges Correia, Rose 
Mary Mendonça Oliveira, Leonar-
do Esteves Lima, Virginia de Alvim 
Werneck, Renato Maia Guimarães, 
Suleica Iara Hagem, Givanildo das 
Neves Rocha, Emerson Ferreira da 
Costa e Núzia Campos Nascimento 
da Costa.

Renato Maia e José Hamilton conversamVollmer Bomfim e Anders Ahlsson 
no Karolinska

Virginia Werneck e Leonardo Lima
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Paris, (Fr.) 10 de abril de 2017.

Senhor Presidente, Claude 
Jaffiol

Senhor Secretário Perpétuo, 
Daniel Coutier

Meus confrades, Acadêmicos  
franceses e brasileiros!

Pela primeira vez na história 
da nossa Federação Brasileira 
das Academias de Medicina, 
visitamos, oficialmente, a Aca-
demia Nacional de Medicina 
da França.

Isto se constitui num marco 
histórico.

Estamos honrados e agrade-
cidos por esta recepção à mais 
antiga Casa de Ciência e Cultu-
ra da França e uma das mais 
antigas do mundo, aqui em 
Paris, que gentilmente abre 
suas portas à nossa Delegação 
e, conjuntamente, médicos 
franceses e brasileiros, sim-
bolicamente, se abraçam para 
que daqui para frente, possa-

mos produzir um relacionamen-
to profícuo  e duradouro,  para 
o bem das  Instituições que ora 
representamos.

Sabemos da história desta 
Academia secular, berço de figu-
ras tão ilustres que moldaram o 
mundo da medicina, graças aos 
seus saberes e contribuições, 
ensinando-nos a praticar uma 
medicina humana e ética.

Como psiquiatra que sou, peço 

Pronunciamento do Acad. José Hamilton Maciel Silva 
na Academia de Medicina da França

licença aos presentes, para 
exaltar duas ilustres figuras -  
Phillipe Pinel e Charcot, para 
não cansá-los com outros 
não menos ilustres médicos 
de outras áreas, que o  mun-
do exalta e se orgulha.

A França, é berço da forma-
ção científica, cultural e ética 
da medicina e dos médicos. 

Posso lhes assegurar que, 
muitos dos que aqui estão 
e grande parte dos que não 
puderam chegar até aqui, 
por mais que quisessem, em 
razão de suas idades e saú-
de, também estudaram em 
livros de autores franceses 
e, como exemplo, bastaria 
citar o clássico “Compêndio 
de  Anatomia Descritiva” de  
Testut e Latarjet.

Abraçamos a cada um dos 
ilustres confrades.

Muito Obrigado!

José Hamilton Maciel 
Silva Presidente
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O grande expediente da sessão plenária de 26 de junho 
último, na Assembleia Legislativa de Sergipe, foi re-
servado a homenagens à Sociedade Médica de Ser-

gipe pela passagem dos seus 80 anos de fundação. O presi-
dente da Alese, deputado Luciano Bispo (PMFB) entregou ao 
presidente da entidade, José Aderval Aragão, um Diploma de 
Honra ao Mérito. A Mesa foi composta, além presidente da 
Alese e da Somese, por José Hamilton  Maciel Silva, presiden-
te da FBAM, Henrique Batista, secretário geral do Conselho 
Federal de Medicina e Lucio Prado Dias, presidente da SO-
BRAMES Sergipe.

“É uma história árdua e de luta a da Sociedade Médica. 
Lembro a figura do Dr. Augusto Leite, que fez a primeira ci-
rurgia em Sergipe, em 1914 e fundador da SOMESE em 1937. 
A FBAM não poderia deixar de prestar esta homenagem à 
entidade-mãe de todas as outras em nosso Estado e que nes-

te ano comemora seu 80º aniversário. Para marcar a data, a 
SOMESE está lançando o Livro Verde da Medicina Sergipana. 

Aderval Aragão e José Hamilton Maciel 
com o Livro Verde da Medicina Sergipana

FBAM na celebração dos 80 anos da SOMESE

Federação Brasileira de Academias de Medicina

Academia de Medicina de São Paulo

Conselho Federal de Medicina

I Colóquio Acadêmico
Local: Associação Médica Brasileira – Rua São Carlos do Pinhal, 324 - Bela Vista São Paulo/SP

13 DE JULHO DE 2017 – QUINTA-FEIRA
15h00: Reunião da Diretoria da Federação Brasileira de 
Academias de Medicina – FBAM

18h00: REUNIÃO da Diretoria da Federação Brasileira 
de Academias de Medicina – FBAM com diretoria do 
CFM e Presidentes das Academias de Medicina

14 DE JULHO DE 2017 - SEXTA-FEIRA
TEMA: ENSINO MÉDICO

8h00 – ABERTURA
Acadêmico José Hamilton Maciel Silva (Presidente da 
Federação Brasileira de Academias de Medicina);  Aca-
dêmico José Roberto de Souza Baratella (Presidente 
da Academia de Medicina de São Paulo); Doutor Carlos 
Vital Tavares Corrêa Lima (Presidente do Conselho Fe-
deral de Medicina);  Doutor Florentino de Araújo Car-
doso Filho (Presidente da Associação Médica Brasilei-
ra);  Professor Doutor Sigisfredo Luis Brenelli (Diretor 
Presidente da Associação Brasileira de Educação Médi-
ca); Doutor Krikor Boyaciyan (Corregedor do Conselho 
Regional de Medicina do Estado de São Paulo); Doutor 
Florisval Meinão (Presidente da Associação Paulista de 
Medicina); Doutor Eder Gatti Fernandes (Sindicato dos 
Médicos de São Paulo)

16h00 – 17h00: MESA REDONDA IV 
Coordenador: Ac. José Carlos de Souza Trindade (SP)
• Avaliação dos graduandos: o que fazer com os repro-
vados? – Acad. Lúcio Flávio Gonzaga Silva (CE) – (20’) 
• Avaliação dos Egressos: o que fazer com os reprova-
dos? - Prof. Reinaldo Ayer de Oliveira (CRM-SP) - (20’) 
• Avaliação das Escolas Médicas – Prof. Dr. Milton de 
Arruda Martins (SP) – (20’)
• Discussão ( 30’)

17h30: CONFERÊNCIA II - O ENSINO MÉDICO AO 
LONGO DO TEMPO 
Presidente da sessão: Acad. Lúcio Antônio Prado Dias 
(SE) Conferencista: Prof. Dr. Lybio José Martire Júnior 
(SP) – (20’)

18h00: MINICONFERÊNCIA – A EVOLUÇÃO DA ELE-
TROMEDICINA
Prof. Dr. Sinval Andrade dos (SE) – (15’). 
• Lançamento do livro “Electrocupuncture” – Eletric 
Stimulation with Microcurrent and Specific Frequency.

18h30: BRINDE DE BOAS-VINDAS 

21h00: - JANTAR (por adesão) 
Local: Restaurante Barbacoa

SÁBADO (15/07/2017) - AMB

09h00: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA da Federa-
ção Brasileira de Academias de Medicina

10h30: REUNIÃO da Federação Brasileira de Acade-
mias de Medicina, com manifestação das federadas 
e definição do local e data do II Cóloquio Acadêmico 
da FBAM

12h00: ENCERRAMENTO

Inscrição: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) – par-
ticipantes do programa científico, presidentes (ou 
representantes) das Academias vinculadas à FBAM 
e acadêmicos com mais de 75 anos estão isentos de 
inscrição.
Maiores informações e inscrições: Academia de Me-
dicina de São Paulo – (11) 3106-5250 / (11) 3105-4202
email: contato@academiamedicinasaopaulo.org.br

8h30 às 9h00 - CONFERÊNCIA I
Panorama Atual do Ensino Médico no Brasil
Presidente da sessão: Acad. José Hamilton Maciel 
Silva (Presidente da FBAM) 
Conferencista: Doutor Carlos Vital Tavares Corrêa 
Lima (Presidente do Conselho Federal de Medicina)

9h00 – 10h30: MESA REDONDA I
Coordenador: Acad. Antonio Carlos Gomes da Silva 
(SP)
• Como calcular com credibilidade o número de 
médicos necessários para uma comunidade.
Acad. Cláudio do Carmo Chaves (AM) – (20’) 
• A situação atual do ensino médico. Acad. Antônio 
Celso Nunes Nassif (PR) – (20’)
• Qualificação necessária para o corpo docente: 
como atingir, como aumentar. Profa. Dra. Eliana 
Amaral (Campinas-SP) – (20’)
• Discussão (30’)

10h30 – 11h00: INTERVALO PARA O CAFÉ 

11h00 – 12h00: MESA REDONDA II 
Coordenador : Acad. Arary da Cruz Tiriba (SP) 
• O ensino da ética – Ac. Nélson Grisard (SC) – (20’)
• Metodologia de Ensino: a experiência com PBL 
na Faculdade de Medicina de Marília – Prof. Dr. Ivan 
de Melo Araújo (SP) – (20’) 
• Metodologia de Ensino: Sistema tradicional - 
Prof. Dr. Nildo Alves Batista (SP) – (20’)
• Discussão (30’)

12h30 – 14h00:  INTERVALO PARA O ALMOÇO 

14h00: MESA REDONDA III 
Coordenador: Ac. Dario Birolini (SP) 
• O Ensino da Técnica Cirúrgica: das limitações ao 
uso de animais aos novos Recursos Prof. Dr. José 
Pinhata Otoch (USP) – (20’)  
• A importância da pesquisa no Ensino de Gradua-
ção – Acad. Adauto Dutra Moraes Barbosa (RJ)
• O uso de simulação e do laboratório de habili-
dades no ensino e na evolução discente Prof. Dr. 
Sigisfredo Luis Brenelli (ABEM - RJ) – (20’)
• Discussão (30’)

15h30 – 16h00: INTERVALO PARA O CAFÉ
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A FBAM, através do seu presidente José Ha-
milton Maciel Silva, prestigiou a celebração 

de 188º aniversário da Academia Nacional de 
Medicina, ocorrida em 30 de junho último, na 
sede da instituição, localizada no centro do Rio 
de Janeiro. A sessão foi comandada pelo Acad. 
Francisco J. B. Sampaio, atual presidente da 
entidade.   Fundada no reinado do imperador 
D. Pedro I em 30 de junho de 1829, mudou de 
nome duas vezes, mas seu objetivo manteve-
-se inalterado: o de contribuir para o estudo, 
a discussão e o desenvolvimento das práticas 
da medicina, cirurgia, saúde pública e ciências 
afins, além de servir como órgão de consulta 
do Governo brasileiro sobre questões de saúde 
e de educação médica. 

Na sessão, o Acad. Antônio Egídio Nar-
di apresentou o relatório de atividades aca-
dêmicas e o orador oficial, Carlos Gottschal 
proferiu discurso de alocução aos acadêmicos 
falecidos, saudando também os novos mem-
bros da Academia. Em marcante momento da 
cerimônia, Miguel Angel Maluf (Unifesp) abriu 
a entrega de prêmios na área de ciências 
aplicadas à medicina, sendo seguido pelo Dr. 
Sergio Lessa e Dr. Alfredo Barros, que rece-
beram o prêmio José Francisco Xavier Sigaud. 
Em seguida, houve a entrega do Diploma de 
Presidente da ANM aos Acadêmicos Pietro No-

RADAR

A Diretoria Financeira da 
FBAM já enviou para to-

das as Academias federadas, 
o boleto de pagamento da 
ANUIDADE 2017, para ser 
quitada em duas parcelas de 
R$ 1.000,00, com vencimen-
tos em 30 de junho e 30 de 
novembro de 2017. Os bole-

tos foram gerados pelo sistema 
SICREDI, instituição parceira da 
FBAM em Aracaju.

As federadas que estiverem 
com pendencias de anuidades an-
teriores já estão negociando com 
a FBAM formas de pagamento 
acessiveis a cada uma. Por deci-
são de diretoria, o valor da anui-

188 ANOS DA ACADEMIA NACIONAL

 • ANUIDADE 2017 •
dade de 2017 também foi man-
tido inalterado, sem incidencia 
de qualquer tipo de majoração.

Segundo o Estatuto Social 
somente poderão participar 
das assembleias ordinárias e 
extraordinárias as academias 
com situação regular junto à 
Tesouraria.

vellino e Marcos Moraes, o Diploma de Mem-
bro Emérito aos Acadêmicos Sérgio Augusto 
Pereira Novis e Luiz Felippe de Queirós Matto-
so. O Diploma de Correspondente Estrangeiro 
foi para o cirurgião da Universidade Católica 
do Chile, Raul Segundo Sanchez Gutierrez e 
finalmente o Diploma de Benemérito foi para 
o Doutor Rômulo Cavalcante Mota. 

O Presidente Acadêmico Francisco Sampaio 
encerrou a solenidade proferindo emocionado 
discurso sobre a trajetória da Academia, des-
tacando-se a ampliação da abertura da ANM à 
sociedade médica em geral, através de ativi-
dades científico-culturais de grande impacto. 


