Composição do Conselho Federal de Medicina (Gestão 2014 – 2019)

Comenda

Moacyr Scliar
Medicina, Literatura e Artes

Moacyr Jaime Scliar nasceu em
23 de março de 1937, em Porto
Alegre (RS). Em 1962, se formou
em Medicina, pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul.
Publicou mais de 67 livros, dos mais
variados gêneros. Alguns de seus
textos atravessaram os oceanos e
foram publicados em vários países
da Europa e da América. A medicina,
no entanto, sempre foi a sua parceira
fiel. Comprometido com o paciente,
com o bem-estar do próximo e das
comunidades, especializou-se em
saúde pública. Posteriormente,
tornou-se doutor em Ciências pela
Escola Nacional de Saúde Pública.
Em 31 de julho de 2003, foi eleito
para a Academia Brasileira de Letras.

Homenageada 2015

Juçara R. V. Valverde
“Sou miscigenada: português, francês, espanhol,
índio e negro. Múltipla de sentimentos e
devaneios. Aos nove anos, o mundo fantástico
dos poemas surgiu com o meu avô Viégas, que na
cadeira de balanço recitava poemas em francês e
contava histórias. Meu primeiro guru”.
Assim se descreve Juçara Valverde. Médica
graduada na Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ) em 1969, hoje professora
assistente de Cirurgia Geral da Faculdade de
Ciências Médicas (UERJ). A sua trajetória imprime
marca na instituição, como a criação da segunda
Residência em Fonoaudiologia do Brasil. Da
experiência acadêmica e da atuação na chefia
do plantão geral do Hospital Universitário Pedro
Ernesto, também nasceu o gosto pela gestão
hospitalar. O aprendizado se consolidou em
instituições brasileiras, como na ENSP/Fiocruz, e
estrangeiras em países como França e Espanha.
“A Literatura registra minhas emoções. Vinte e
dois livros de poesia e literatura infantil. Gosto
de livros porque o que está escrito passa de mão
em mão, anda de navio ou avião, segue além de
nós; encontrado em casas, escolas e bibliotecas;
lido hoje e amanhã e ainda reúne vivências e
expertises. Minha mãe me ensinou a gostar de
gente”, relata Juçara.
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Pelo quinto ano consecutivo, o Conselho Federal de
Medicina (CFM) vem publicamente homenagear grandes
médicos brasileiros que se destacaram pelo compromisso
político, técnico, ético, acadêmico, humanitário e social
com a nossa profissão, colegas, sociedade e pacientes.

Conselheiros titulares: Abdon José Murad Neto (Maranhão) • Aldemir Humberto Soares (AMB) • Anastácio
Kotzias Neto (Santa Catarina) • Carlos Vital Tavares Corrêa Lima (Pernambuco) • Celso Murad (Espírito
Santo) • Cláudio Balduíno Souto Franzen (Rio Grande do Sul) • Dalvélio de Paiva Madruga (Paraíba) •
Dilza Teresinha Ambros Ribeiro (Acre) • Donizetti Dimer Giamberardino Filho (Paraná) • Emmanuel
Fortes S. Cavalcanti (Alagoas) • Henrique Batista e Silva (Sergipe) • Hermann Alexandre Vivacqua von
Tiesenhausen (Minas Gerais) • Hideraldo Luís Souza Cabeça (Pará) • Jeancarlo Fernandes Cavalcante (Rio
Grande do Norte) • Jecé Freitas Brandão (Bahia) • Jorge Carlos Machado Curi (São Paulo) • José Fernando
Maia Vinagre (Mato Grosso) • José Hiran da Silva Gallo (Rondônia) • Júlio Rufino Torres (Amazonas) •
Leonardo Sérvio Luz (Piauí) • Lúcio Flávio Gonzaga Silva (Ceará) • Maria das Graças Creão Salgado (Amapá)
• Mauro Luiz de Britto Ribeiro (Mato Grosso do Sul) • Nemésio Tomasella de Oliveira (Tocantins) • Rosylane
Nascimento das Mercês Rocha (Distrito Federal) • Salomão Rodrigues Filho (Goiás) • Sidnei Ferreira (Rio de
Janeiro) • Wirlande Santos da Luz (Roraima)

Por meio da Resolução nº 2.022/13 foram criadas cinco
comendas entregues anualmente a personalidades e a
entidades médicas com destacada atuação em diferentes
campos da vida em sociedade. Este ano, com a aprovação da
referida resolução, outras duas honrarias foram definidas,
ampliando o leque do reconhecimento.

Conselheiros suplentes: Ademar Carlos Augusto (Amazonas) • Adriana Scavuzzi Carneiro da Cunha
(Pernambuco) • Alberto Carvalho de Almeida (Mato Grosso) • Alceu José Peixoto Pimentel (Alagoas)
• Alexandre de Magalhães Marques (Roraima) • Alexandre de Menezes Rodrigues (Minas Gerais) •
Antônio Celso Koehler Ayub (Rio Grande do Sul) • Dorimar dos Santos Barbosa (Amapá) • José Albertino
Souza (Ceará) • Léa Rosana Viana de Araújo e Araújo (Pará) • Lia Cruz Vaz da Costa Damásio (Piauí) • Lisete
Rosa e Silva Benzoni (Paraná) • Lueiz Amorim Canêdo (Goiás) • Luís Eduardo Barbalho de Mello (Rio
Grande do Norte) • Luís Henrique Mascarenhas Moreira (Mato Grosso do Sul) • Luiz Antônio de Azevedo
Accioly (Rondônia) • Márcia Rosa de Araújo (Rio de Janeiro) • Nailton Jorge Ferreira Lyra (Maranhão)
• Newton Monteiro de Barros (AMB) • Norberto José da Silva Neto (Paraíba) • Otávio Marambaia dos
Santos (Bahia) • Paulo Antônio de Mattos Gouvêa (Espírito Santo) • Pedro Eduardo Nader (Tocantins) •
Renato Moreira Fonseca (Acre) • Rosa Amélia Andrade Dantas (Sergipe) • Ruy Yukimatsu Tanigawa (São
Paulo) • Sérgio Tamura (Distrito Federal) • Wilmar de Athayde Gerent (Santa Catarina)

Essas comendas, que integram as comemorações do Dia
do Médico, materializam a homenagem permanente
às importantes figuras da medicina brasileira, que lhes
emprestam o nome: os médicos Fernando Figueira, Mario
Rigatto, Moacyr Scliar, Sergio Arouca e Zilda Arns Neumann,
que tiveram destaque nas áreas nas quais são patronos
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(respectivamente, Medicina e Ensino Médico; Medicina
e Humanidades; Medicina, Literatura e Artes; Medicina e
Saúde Pública; e Medicina e Responsabilidade Social).
A seguir, conheça um pouco mais sobre a trajetória
daqueles que nomeiam as comendas CFM e de todos os
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homenageados de 2016. Em comum, o traço do entusiasmo

Medicina
e Saúde Pública

com o qual se entregaram a projetos que mudaram as suas
vidas e as de milhões de pessoas.
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Comenda

Sergio Arouca
Medicina e Saúde Pública

Antonio Sergio da Silva Arouca nasceu
em Ribeirão Preto, em 1941, tendo
deixado na história do País sua marca
como médico, parlamentar e militante
das causas sociais. Em 1966, formouse pela Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da Universidade de
São Paulo (USP). Considerado um dos
expoentes do Movimento da Reforma
Sanitária, foi um dos líderes da luta
que levou à criação do Sistema Único
de Saúde (SUS), em 1988. Na década
de 1980, ocupou a Presidência da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
sendo que, durante a sua gestão,
a instituição recuperou o prestígio
no campo da pesquisa científica e
do desenvolvimento tecnológico,
tornando-se uma instituição de
ponta na formulação e discussão
da política de saúde. Foi duas vezes
eleito deputado federal; secretário
de Saúde do município do Rio de
Janeiro; candidato a vice-presidente
da República na chapa do PCB, com
Roberto Freire, em 1989; e ainda
candidato a vice-prefeito e prefeito do
Rio de Janeiro, respectivamente em
1992 e em 1996.
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Anis Rassi

Anis Rassi, nascido em Vianópolis (GO) em 1929,
filho de Abrão e de Mariana, o nono de uma prole
de dez. Casado com Evelyn, o casal teve cinco filhos,
que lhes deram 11 netos.
Formou-se na Faculdade de Medicina (FM) da então
Universidade do Brasil em 1953. Especializou-se
em cardiologia durante 1954, cumprindo estágios
por mais de dez anos. Desenvolveu a sua atividade
profissional, a partir de 1955, na Casa de Saúde
Dr. Rassi (GO), depois nos hospitais Rassi (GO) e
São Salvador (GO). Hoje é diretor-presidente do
Hospital do Coração (HC) Anis Rassi (GO).
Integrou o Grupo de Fundadores da FM da
Universidade Federal de Goiás (UFG) nos primórdios
de 1960 e, desde 1955, dedica-se ao estudo da
Doença de Chagas em suas fases aguda e crônica.
É autor ou coautor de 135 trabalhos científicos
sobre a endemia. Apresentou 485 trabalhos como
autor ou coautor, no Brasil e no exterior, e tem sido
consultor da Organização Mundial de Saúde.
Recebeu 44 láureas ou prêmios como: Ordem
do Mérito Anhanguera no grau de Grão Cavaleiro
(GO); Orden de Andrés Bello, classe Banda de
Honor (Venezuela); professor emérito da FM/UFG;
epônimo do Ambulatório de Doença de Chagas
Anis Rassi, do HC da FM/UFG, e Destaque Docente
da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

Comenda

Zilda Arns
Neumann

Medicina
e Responsabilidade Social

Zilda Arns Neumann médica
pediatra e sanitarista, destacouse internacionalmente como
fundadora e coordenadora da
Pastoral da Criança, organismo
de ação social da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB). Foi participante ativa
do Conselho Nacional de Saúde
(CNS) e do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (CDES). Nascida em 1934, em
Forquilhinha (SC), era paranaense
de coração. Mãe de cinco filhos e avó
de dez netos, escolheu a medicina
como missão e enveredou pelos
caminhos da saúde pública. Em
1983, criou a Pastoral da Criança,
onde desenvolveu a metodologia
comunitária de multiplicação do
conhecimento e da solidariedade.
Indicada ao Prêmio Nobel da Paz
pelo governo brasileiro em várias
oportunidades, Zilda Arns Neumann
faleceu tragicamente durante uma
missão no Haiti, em 2010, quando
o país foi atingido por um forte
terremoto.
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Camillo Martins Vianna
Camillo Martins Vianna nasceu em Belém do Pará,
em 14 de abril de 1926, e formou-se, em 1952, pela
Faculdade de Medicina e Cirurgia do Pará (atual
Faculdade de Medicina da UFPA). Fez Residência no
estado da Guanabara e, ao retornar a Belém, iniciou
suas atividades como médico, que o ligaram, de
maneira inexorável, à população da Amazônia e à
sua terra. Conheceu profundamente a região em
incontáveis viagens aos mais variados, remotos e
isolados locais.
A atuação como médico do serviço público e professor
universitário levaram Vianna à compreensão de que
a saúde está relacionada à preservação da natureza
e da cultura. Em 1968, foi um dos criadores da
Sociedade de Preservação aos Recursos Naturais
e Culturais da Amazônia (Sopren). Coordenou o
Projeto Rondon para a Amazônia Oriental, Pará e
Amapá e o Centro Rural Universitário de Treinamento
e Ação Comunitária da UFPA, da qual foi pró-reitor de
extensão e vice-reitor.
Em mais de 50 anos, tornou-se uma das maiores
autoridades quando o tema é a Amazônia. Hoje,
próximo dos 90 anos, continua empenhado em
seu compromisso com a terra que o viu nascer,
com a profissão que escolheu e com o povo que
o acolheu: “Sou filho do Norte, em Belém do Pará
nasci. Discípulo de Hipócrates, do princípio ao
porvir”.

Comenda

Fernando
Figueira

Medicina e Ensino Médico
Fernando Jorge Simão dos Santos
Figueira nasceu em 1919, em Recife
(PE). Diplomado em 1940 pela
Faculdade de Medicina do Recife,
iniciou a sua vida profissional como
clínico geral em Quebrangulo,
interior de Alagoas. Como professor,
ajudou na formação de novos
médicos, despertando a dedicação
em cada um para a atenção às
crianças. Dedicou-se também à
pesquisa na área médico-social e
à assistência aos mais carentes. Na
área científica, publicou seis livros
e mais de 100 trabalhos. Militante
da saúde pública e da qualidade no
atendimento à população, ocupou
o cargo de secretário de Saúde de
Pernambuco e participou ativamente
do processo de criação de mais de 12
instituições entre médicas, científicas
e culturais, destacando-se o Instituto
de Medicina Infantil de Pernambuco
– o famoso Imip, hoje batizado como
Instituto de Medicina Integral de
Pernambuco Professor Fernando
Figueira.
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Zilton de A. Andrade
Graduado em Medicina pela Universidade Federal
da Bahia (UFBA) em 1950, dedicou-se aos estudos
de Patologia fazendo Residência pela Tulane
University School of Medicine (EUA) e doutorado
pela Universidade de São Paulo (USP).
Com Livre Docência pela UFBA e pós-doutorado
Research Fellow pelo Mount Sinai Hospital (EUA), foi
professor da Faculdade de Medicina da UFBA, onde
alcançou os títulos de professor titular e emérito.
Também foi professor visitante da Cornell University
Medical College (EUA) e pesquisador titular da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) até aposentar-se.
Atualmente, exerce cargo de Direção e Assessoramento
Superior na chefia do Laboratório de Pesquisa
Experimental e de professor permanente do curso
de pós-graduação em Patologia Humana (UFBA/
Fiocruz), orientando dissertações de mestrado e teses
de doutorado, além de projetos de iniciação científica.
Os seus principais interesses em pesquisa dizem
respeito a modelos experimentais de fibrose
(esquistossomose murina e fibrose septal associada
com infecção por Capillaria hepatica no rato)
e cirrose hepática (pelo tratamento com tetracloreto
de carbono no rato) e à patologia das doenças
parasitárias, especialmente esquistossomose e
Doença de Chagas.

Comenda

Mario Rigatto

Medicina e Humanidades

Mario Rigatto nasceu em Porto
Alegre (RS), em 1930. Na década
de 1960, após um período de
estudos no exterior, voltou ao
Brasil, onde ajudou a introduzir e
consolidar o conceito de residência
médica, especialmente na região
Sul. No terreno das publicações foi
insuperável: mais de 300 trabalhos
publicados no País e no exterior:
artigos médicos, resumos, teses
(feitas ou orientadas), dois livros,
39 capítulos de livros, 86 ensaios.
Proferiu mais de 800 conferências,
dezenas no exterior. No total, em
congressos médicos ou outras
reuniões, fez mais de 1.500
comunicações de cunho científico
ou médico-social, o que equivale
à média de uma comunicação por
semana, ao longo de 30 anos. Na
vida associativa, atuou em inúmeras
entidades, dentre elas o Conselho
Regional de Medicina do Rio
Grande do Sul (Cremers). Como se
isso não bastasse, foi muitas vezes
campeão de remo e patrono do
Clube de Remo Guaíba, em Porto
Alegre.
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William Saad Hossne
Graduado pela Universidade de São Paulo (USP)
em 1951, é fundador e 1º presidente da Sociedade
Brasileira de Bioética. Foi professor titular da
Faculdade de Medicina (FM) de Botucatu, da
Universidade Estadual Paulista (UNESP), e exerceu
a Livre Docência na USP e na Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo.
Criador e coordenador do programa de pósgraduação em Cirurgia Experimental da FM/
Botucatu, Hossne presidiu a Associação Brasileira
de Educação Médica e também foi membro
do Conselho Consultivo da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes) e do Comitê Assessor do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq).
Dentre os seus prêmios, estão: Gratidão do Município
(SP), Benedicto Montenegro (CBC), Guerreiro da
Educação (Estadão/CIEE), além de 11 da Academia
Nacional de Medicina. Por 11 anos, coordenou o
Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e
hoje é professor emérito da FM/Botucatu, presidente
da Comissão de Ética da UNESP e do Conselho de
Curadores da UFSCar, coordenador do programa de
pós-graduação em Bioética do Centro Universitário
São Camilo e do Núcleo de Bioética em Situação
Clínica do Hospital das Clínicas de Botucatu, além
de editor da Revista Bioethikos.
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