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AMM EM FESTA!
Aos novos empossados
parabéns e sejam
bem-vindos.
Fotos: Acervo AMM

Acad. José de Ribamar Rodrigues Calixto assinando o termo de posse.

Acad. Carlos Andrade Macieira, sendo diplomado.

Acad. José Bonifácio Barbosa, sendo diplomado.

Acad. Cláudio de Rezende Araújo, sendo diplomado.

Leitura do termo de posse do Acad. José Aparecido Valadão.

EDITORIAL

A

Academia Maranhense de Medicina (AMM) completou, neste
ano de 2017, 29 anos de sua fundação. Foi instituída com
os objetivos, dentre outros, de lutar pela manutenção dos
postulados éticos e médicos e de incentivar a produção científica,
bem assim com a missão de resgatar a História da Medicina do
Maranhão e de escrevê-la enquanto é construída.
No curso desses anos, a Academia Maranhense de Medicina vem
cumprindo rigorosamente os seus postulados fundacionais, sempre
procurando acompanhar as modernas tecnologias médico-científicas. Importante conquista é a sede própria da Academia, em um
belo prédio colonial na Rua de São João, 265, no Centro Histórico de
São Luís. Já editamos a 1ª edição dos Anais da AMM e, quando essa
completar 30 anos, em 25 de abril de 2018, vamos editar a 2ª edição.
Temos Bandeira e Bóton com a logomarca da AMM; Recentemente
foi feita a Reforma do seu Estatuto e do Regimento Interno, para
atender ao novo Código do Processo Civil. Foi publicada este ano a
edição nº 1 do jornal O ESCULÁPIO, com destaque para o segmento
OBRIGADO DOUTOR, homenageando médicos (as) que prestam
ou já prestaram inestimáveis serviços à saúde da população do
Maranhão e foram ampliadas de 40 para 50 as Cadeiras da AMM.
No interior de seu prédio-sede, estão alocadas placas ou fotos em
homenagem a todos aqueles que contribuíram para sua instalação
e operacionalização ou para construção da História da Medicina no
Maranhão. Assim, no andar térreo temos a Galeria dos Presidentes,
com a foto dos Ex-Presidentes, inaugurada pelo nosso primeiro
Presidente, o ilustre Confrade decano, Dr. Antonio Nilo da Costa
Filho, médico pediatra, professor da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), com enorme folha de serviços médicos prestados às
crianças do Maranhão e que foi o grande incentivador e idealizador
da AMM, congregando para isso ilustres médicos (as) maranhenses.
Nessa Galeria foi também colocada uma Placa em homenagem aos
Fundadores da AMM. O Auditório recebeu o nome de Dr. César
Augusto Marques, autor do Dicionário Histórico e Geográfico da
Província do Maranhão (ed. original publicada em 1870. 3ª ed. AML.
São Luis. 2008), em cujos verbetes, estão descritos tudo que ocorreu
na Medicina e Saúde Pública do Maranhão, nos séculos XVII, XVIII
e meados do século XIX, com ênfase para as principais doenças e os
médicos e hospitais existentes nesse período. Nesse Auditorio está
também a Galeria de Foto dos Acadêmicos (as). No andar superior,
a Sala de Reunião da Diretoria, recebeu a denominação de Dr.
Thomas de Lastre, médico cirurgião francês que integrou a expedição francesa de Daniel de La Touche, Senhor de La Ravardière,
chegando ao Maranhão em 1612, quando da fundação da cidade de
São Luís e da instalação da França Equinocial no Maranhão. Dr.
Lastre, além de ter sido o primeiro médico a chegar ao Maranhão,
nos deixou o legado de exemplo de humanização da medicina, ao
prestar assistência médica aos portugueses feridos na Batalha de
Guaxenduba, em que os portugueses, sob o comando de Jerônimo
de Albuquerque, retomaram o Maranhão dos franceses, apesar de
aguerridos adversários (PIANZOLA. M. Os Papagaios Amarelos.
Editora Alhambra. Brasília-DF. 1991).
Hoje, 18 de outubro de 2017, em homenagem ao Dia dos Médicos,
estamos lançando a versão online do periódico O ESCULÁPIO e o
site da AMM.
Editorial
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ARTIGO

A MEDICINA E O DIREITO
José Márcio Soares Leite*

“

Profissão liberal de estirpe humanitária, a medicina atua no limite das coisas intangíveis, pois lida com
a natureza humana, ainda inexata em sua compleição científica; administra anseios, expectativas, além
de cuidar da vida, bem supremo, perecível e inafeito à reciclagem.

”

(Gomes JC, Meireles. Revista Jurídica Consulex - Ano XIII - nº 299)

A

de Campos Petroni, do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, nos revela que “a teoria da perda de uma
chance, ou perte d’une chance, se caracteriza quando

o médico incumbe, portanto, além da responsabilidade legal, a responsabilidade moral, pois
aquela presume a fiel observância das leis, como dever
de cidadania, enquanto esta consiste não apenas em
fazer o que convém, mas aprimorar o feito, buscar o
mais que perfeito, crescer no domínio da técnica e das
habilidades para a promoção da saúde, a prevenção
das doenças ou a restauração da função, e mais,
buscar a adequação moral entre o bem praticado e a
necessidade do paciente.

é plausível afirmar que a culpa do médico decorre
de ele não ter dado ao paciente, por ação ou omissão,
todas as chances ou meios de investigação e tratamento
terapêutico, inclusive com o concurso de outros especialistas, para que aquele tivesse a oportunidade de
cura, integral ou parcial, de sua moléstia”.
Dessarte, é muito importante que o médico esteja sem-

Nesse contexto, há que se ter em mente, com clareza,
o papel social do Direito e da Medicina; aquele como
reparador dos males sociais, doenças da fratura do
tecido social, esta como reparadora dos males orgânicos. Ou seja, a Justiça é a saúde do organismo social,
enquanto a Medicina é o equilíbrio biológico do ser.

pre balizado para o seu diagnóstico, na propedêutica,
que compreende a anamnese, o exame físico e os exames complementares, a par do que hoje conhecemos
como medicina baseada em evidências, que pode ser
definida como a “integração das melhores evidências
de pesquisa com a habilidade clínica e as preferências
do paciente” (Straus SE, et al. Evidence Based Medicine.
How to Practise and Teach EBM, 3rdedn. Churchill
Livingstone. Edinburgh, 2005). Aos médicos, portanto,
a boa Medicina. Aos advogados, o bom Direito!

Desse modo, erro profissional médico, ou simplesmente “erro médico”, é o dano provocado no organismo
humano pela ação do médico. O “erro médico” se configura quando há uma falha inescusável do profissional
no exercício da atividade, o que, segundo o Código de
Ética Médica, consiste em praticar atos profissionais
danosos ao paciente, que possam ser caracterizados
como imperícia, imprudência ou negligência.

Publicado no Jornal O Estado do Maranhão.
Ed. de 26 e 27/8/17.

O que comumente chamamos de “erro médico”,
contudo, não é correto, pois essa expressão induz
a um pré-julgamento do profissional médico, o que
somente pode confirmar-se com o julgamento final
pelos Conselhos Regional e Federal de Medicina de sua
jurisdição, ou com o trânsito em julgado de sentença
condenatória na Justiça.

*Médico, Professor Doutor em Ciências da Saúde do UNICEUMA,
Presidente da Academia Maranhense de Medicina, Membro do
IHGM, da AMC, da SBHM, da APLAC, da SMHM e Conselheiro
do CRM/MA.

Os pacientes que julgam ter sofrido seqüelas, ou
ainda seus representantes legais, no caso daqueles
virem a óbito, buscam no Judiciário a punição dos
responsáveis e, conseqüentemente, indenização por
danos materiais e morais, com fundamento na “teoria
da perda de uma chance de cura ou de sobrevivência”
(Caio Mário. Responsabilidade Civil, 9, ed. Forense,
p.42). Sobre o tema, o Desembargador Paulo Miguel
A Medicina e o Direito
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OBRIGADO DOUTOR

DR. GABRIEL PEREIRA DA CUNHA

in memoriam

Aldir Penha Costa Ferreira*

M

uito poderia ser dito e escrito a respeito da vida
profissional de Gabriel Pereira da Cunha, pois
a sua trajetória tem muitos matizes incomuns.

prática do esporte - a sua privilegiada compleição física
muitas vezes provocava tombos nos adversários. Era a
vantagem de quem tinha maior massa corporal. Então
vinha à tona, automaticamente, a índole do assumido
profissional da saúde: com preocupação no olhar, ele
ajudava o outro a se erguer e – como um apreensivo
paizão - fazia, ali mesmo, um rápido“exame clínico-traumatológico” na sua “vítima”.

Em 1957, quando o arcebispo Dom José de Medeiros
Delgado conseguiu finalmente fundar em nosso Estado
uma faculdade de medicina, Gabriel Cunha era já um
profissional consagrado. Formado em Farmácia aqui
na terrinha, pós-graduado em bioquímica e hematologia nos Estados Unidose proprietário de um dos
mais conceituados laboratórios de análises clínicas
do Maranhão, era de imaginar-se que ele se aquietaria
no labor diárioentre aparelhos de medição etubos de
ensaio. Ocorre que o estado de bem-aventurança dos

Gabriel Pereira da Cunha pertenceu à primeira turma de
médicos formados pela Faculdade de Ciências Médicas
do Maranhão, em 1963. Ainda não havia Universidade.
Chamada Turma João XXIII, foi uma homenagem ao
Santo Padre da época. Há uma placa de bronze, no
prédio da Faculdade, onde estão gravados os nomes
desses pioneiros.

maranhenses, por poder contar com tal estabelecimento
de ensino ao alcance do cérebro e do coração – graças
ao religioso visionário, como diria Natalino Salgado
Filho -,atingiu em cheioos nossos profissionais da área
da saúde, naquela fase da nossa história. A Faculdade de
Medicina era -, desculpem o lugar-comum - como boa
semente lançada em solo fértil. Uma promessa de grandeza. Então Gabriel Cunha, como outro maranhense
famoso - Achilles Lisboa – depois de ser farmacêutico
decidiu também ser médico.

Com correr dos anos, Gabriel Cunha prosseguiu na sua
saga de médico e professor. Muito fez pelo Maranhão.
Ao lado de Clementino Moura, instalou e pôs em funcionamento o primeiro Banco de Sangue de São Luís,
numa dependência da Maternidade Benedito Leite,
na Rua do Norte. Foi também um dos fundadores da
Academia Maranhense de Medicina, ao lado de Aymoré
Alvim, seu ex-aluno, e de Antônio Nilo Costa Filho, seu
ex-professor.

Ocorreu, então, um fenômeno interessante. É que
Gabriel Cunha se tornou, ao mesmo tempo, aluno e
professor da mesma faculdade. De fato, a sua credencial
de pós-graduado de alto nível lhe garantiu, ao lado de
Lourival Bogéa (que, àquela altura, era professor da
Faculdade de Farmácia e Odontologia) assumir a cadeira de Bioquímica. Passou a dar aulas para oscolegas
calouros que, nos anos seguintes, povoaram as fileiras
discentes da medicina.

Mais tarde, foi também Superintendente do INAMPS.

*Acad. Titular da Cadeira Nº 08 da Academia Maranhense de
Medicina, Médico, ex-professor da UFMA, membro da Sociedade
Maranhense de História da Medicina e membro da SOBRAMES.

O jovem Gabriel Cunha desempenhava, porém, o duplo
papel com naturalidade. Falava de hemoglobinas e
bilirrubinas nas práticas de laboratório com a mesma
desenvoltura com que encarava, na condição de estudante, os bate-papos das horas vagas com os colegas.
Igual comportamento se verificava quando, na condição
de atleta do futsal (chama-se, na época,futebol de salão)
Gabriel Cunha participava dos jogos estudantis. É que
nas disputas pela bola – e nos encontrões próprios da

Obrigado Doutor
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OBRIGADO DOUTOR

DR. JOSÉ BENEDITO PENHA

in memoriam

Aldir Penha Costa Ferreira*

A

ltamente conceituado na cidade, numerosa
clientela, tinha a fama de ser muito cauteloso
nos atos cirúrgicos que praticava. Consta que,
ao iniciar um procedimento dessa natureza, o fator
tempo não estava no rol das suas maiores preocupações.
Demorava, de fato, além do habitual. Longe, porém, de
ser um indício de nervosismo ou imperícia, essa conduta – fácil perceber-se – revelava o extremo cuidado
com que praticava as incisões, as hemostasias e toda a
sequência de procedimentos, até se dar por satisfeito.
Os seus cuidados eram, às vezes, quase exaustivos.

e, sem prejuízo de outros afazeres, determinou uma
data para a conclusão dos trabalhos e a discussão final.
Havia na turma, porém, um aluno que destoava dos
demais. Ele não era estudante em tempo integral. Obrigado a lutar pela sobrevivência financeira, trabalhava
e estudava. Levava uma vida turbulenta. Efetuar a
pesquisa necessária para dar ao trabalho substancial
riqueza de conteúdo, dentro do prazo, estava fora de
cogitação. Ocorreu-lhe, então, uma solução que, embora
fosse ética e honesta, não deixava de ser ardilosa: para
compensar a fraca abordagem do tema, decidiu valer-se
da sua vocação para o desenho e ilustrou as páginas com

Ele se preocupava, também, com a aparência pessoal.
Embora raramente fosse visto de paletó e gravata,
andava sempre impecável no branco do seu traje de
batalha em consultórios e hospitais. E mais: tinha a
fama de sair das salas de cirurgia ou parto, após realizar
mais um trabalho, com as vestes absolutamente limpas.
Quem o visse não imaginava que, minutos atrás, ele
estivera às voltas com fenômenos hemorrágicos, suores
e, muitas vezes, lágrimas.

caprichadas figuras. De tão esmeradas, elas ficaram
mais vistosas que as fotos de onde foram copiadas.
Foi o suficiente para espicaçar a mania de perfeição
do bravo professor Penha. Pródigo em elogios, ele se
mostrou satisfeito e não hesitou em atribuir a nota
máxima.
Anos depois, quando o ex-aluno e uma colega de turma, já engajados no meio médico de São Luís, foram
pais pela primeira vez, tiveram do professor Benedito
Penha a pronta, competente e necessária assistência
obstétrica. Aconteceu numa madrugada chuvosa de
fevereiro. Era um sábado de carnaval.

Formado pela Faculdade de Medicina da Praia Vermelha, Rio de Janeiro, em 1949, José Benedito Penha era
especialista em obstetrícia e ginecologia. Foi médico
da Maternidade Benedito Leite no tempo de Clementino
Moura e dava, aos plantões semanais, a mais completa
cobertura. A qualquer solicitação, dia ou noite, lá estava
ele, disponível e ativo, embora a sua clientela particular
fosse, como dito acima, uma das mais numerosas da
cidade.

*Acad. Titular da Cadeira Nº 08 da Academia Maranhense de
Medicina, Médico, ex-professor da UFMA, membro da Sociedade
Maranhense de História da Medicina e membro da SOBRAMES.

Como professor da antiga Faculdade de Ciências Médicas, (semente da Universidade Federal) da qual foi
um dos fundadores, as suas aulas eram sempre muito
concorridas, não só pela riqueza de conteúdo, mas
também pelo entusiasmo que conseguia transmitir.
A disciplina Ginecologia era ministrada, naquela época,
para os alunos do quinto ano do curso de medicina.
Como parte das atividades de rotina, o professor Penha
determinou, certa vez, que eles elaborassem uma pesquisa bibliográfica sobre tumores dos ovários. O tema
era único mas as apresentações seriam individuais.
Forneceu a lista de publicações a serem consultadas

Obrigado Doutor
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INFORMES MÉDICOS

NOVOS EMPOSSADOS NA ACADEMIA MARANHENSE DE MEDICINA
Fotos: Acervo AMM

Acad. Cláudio Rezende de Araújo | Cadeira nº41

Acad. José de Ribamar Rodrigues Calixto | Cadeira nº42

Acad. José Bonifácio Barbosa | Cadeira nº43

Acad. José Aparecido Valadão | Cadeira nº44

Acad. Carlos de Andrade Macieira | Cadeira nº45

Informes Médicos
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Fotos: Acervo pessoal

No dia 11 de abril de 2017, tomou posse na Academia Nacional de Medicina (ANM), o confrade Natalino Salgado Filho.

Recebendo diploma do Acad. Jorge Alberto
Costa e Silva, Presidente da ANM.

Discurso na posse.

PRESIDENTE DA AMM, ACAD. JOSÉ MÁRCIO SOARES LEITE, REALIZA
PALESTRA NO SEMINÁRIO REPENSANDO ESTRATÉGIAS DE GESTÃO EM
SAÚDE - UNICEUMA
No dia 22.07.2017 no Seminário Repensando Estratégias de Gestão em Saúde,
promoção do mestrado de Gestão e Políticas Públicas do UniCEUMA e o Conselho
de Secretários Municipais de Saúde do
Maranhão (COSEMSMA) sobre o tema Rede
Local e Rede Regional: como articular a
assistência à saúde a partir das redes de
atenção e da capacidade instalada nas
regiões?

Foto: Acervo Uniceuma

Acad. entre seus confrades da ANM.

DR. ORLANDO TORRES PARTICIPA DE ATIVIDADES NA CHINA
(HANGZHOU) E JAPÃO (YOKOHAMA E TOKYO)
Fotos: Acervo pessoal

INFORMES MÉDICOS

POSSE DR. NA ACADEMIA NACIONAL DE
MEDICINA (ANM)

O Convite para sua aula na
China, enviada via teleconferência para mais 3 hospitais.

Informes Médicos

Com os Professores Strasberg (USA), Agarwal
(Índia) e Flávio (USA) em Yokohama (Japão).
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Com os Professores Kim (Seoul-Corea) e Li
(Hangzhou-China).
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Foto: Acervo AMM

O Presidente do Conselho Regional de
Medicina do Maranhão (CRM-MA), Dr. Abdon
Murad ministrou aula no curso de Ética
Médica sobre o tema: Imperícia, imprudência
e negligência.
Também foram palestrantes do curso de Ética
Médica, os confrades: José Albuquerque de
Figueiredo Neto, sobre o tema Prontuário
Médico; Alcimar Nunes Pinheiro sobre o
tema Responsabilidade Profissional; e o
Presidente da AMM, Prof. Dr. José Márcio
Leite, ministrou aula sobre os temas: Perícia
Médica e Atestado Médico.

LANÇAMENTO DO LIVRO “AGORA EU CONTO”
Fotos: Acervo pessoal

O Confrade Arquimedes
Viégas Vale lançou o livro
AGORA EU CONTO, no espaço
literário da Livraria AMEI, no
São Luís Shoping. A Academia
Maranhense de Medicina
foi representada pelo Vice
Presidente, Aldir Penha Costa
Ferreira .

O Acad. Arquimedes Viégas Vale
autografando seu livro Agora Eu Conto.

Vice-presidente da AMM, Acad. Aldir Penha Costa
Ferreira, prestigiando o Confrade Arquimedes.

HOMENAGEM
Presidente da AMM, Acad. José Márcio Soares Leite, recebe do Procurador
Geral da Justiça, Dr. Luíz Gonzaga Martins Coelho, nos 50 anos do
Ministério Público do Maranhão, placa em homenagem a seu pai Orlando
Leite, Ex-Procurador Geral da Justiça.

Informes Médicos
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Fotos: Acervo pessoal

INFORMES MÉDICOS

CURSO DE ÉTICA MÉDICA PROMOVIDO PELO CRM-MA
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Fotos: Acervo pessoal

No dia 31 de agosto de 2017 foi eleita a nova Diretoria da Associação Médica do
Maranhão-AMM, para o triênio 2018/20, que tem como Presidente Dr. Mauro
César Oliveira.
O objetivo maior da atual Diretoria da Associação Médica do Maranhão, que
representa em nosso Estado a Associação Médica Brasileira - AMB, é a defesa
da classe médica, da valorização dos profissionais, de boas condições para o
exercício da medicina e de uma assistência digna à população.
Ouvido pela redação de O ESCULÁPIO, disse-nos o Presidente eleito Dr. Mauro
César Oliveira: “Estejam certos de que esses serão os pilares do nosso trabalho
e que a medicina do Maranhão estará muito bem representada por essa nova
Diretoria composta por médicos (as) abnegados (as) e plenamente envolvidas
na conquista de nossos objetivos.

O médico Dr. Mauro César Oliveira
foi reeleito Presidente da Associação
Médica do Marahão - AMM

ELEIÇ Ã O DA NOVA DIRETORIA DO SINDMED-MA
No dia 26 de maio de 2017, foi eleita a nova Diretoria que vai
estar à frente do Sindicato dos Médicos do Estado do MaranhãoSINDMED/MA no triênio de Julho de 2017 até Julho de 2020.
Em 1934, ano em que foi fundado o Sindicato dos Médicos do MaranhãoSINDMED-MA, por iniciativa dos médicos Clarindo Santiago, Tarquínio Lopes
Filho e Odorico Amaral de Matos, o médico, poeta e escritor, Clarindo Santiago
publicou artigo no Jornal de Medicina, do qual se destaca o seguinte trecho: “A
fundação do Sindicato dos Médicos do Maranhão representa a mais brilhante
conquista para os nossos dias. A sua continuidade está exclusivamente a
depender da solidariedade, da abnegação, da tenacidade e da perseverança
de todos os companheiros de classe”. Na década de 70 do século XX, as ações
do SINDMED-MA, foram impulsionadas pelos médicos, Antonio Rafael da
Silva, Natalino Salgado Filho, José Márcio Soares Leite, Abdon Murad, Alcimar
Pinheiro, Cleomar Pinheiro, Juarez Lima, Tompson e Lila de Paula, juntamente
com outros ilustres médicos maranhenses. Todo esse esforço está sendo
consolidado no presente, com o trabalho desenvolvido pelo Presidente, ora
reeleito, o médico Adolfo Silva Paraiso, com o apoio de toda Diretoria do
SINDMED-MA, que inclui a instalação de sua definitiva, do no Palácio dos
Trabalhadores, e a luta constante em defesa da classe médica, em nível
local e nacional, ou seja, pela oferta de condições dignas de trabalho e de
remuneração, pelo respeito à autonomia do médico e pela criação de uma
Carreira de Estado e de Planos de Cargos Carreira e Vencimentos.

BATE PAPO ACADÊMICO

V CONGRESSO MARANHENSE DE HISTÓRIA DA MEDICINA
XXV JORNADA DE PARASITOLOGIA E MEDICINA
TROPICAL DO MARANHÃO
Apoio:

Realização:

CRM – MA
Conselho Regional de Medicina do Estado do Maranhão

Núcleo de Educação a Distância

NEAD

Universidade Federal do Maranhão

19 a 21 de outubro de 2017
Informes Médicos

Fotos: Acervo pessoal

INFORMES MÉDICOS

ELEIÇ Ã O DA NOVA DIRETORIA DA
ASSOCIAÇ Ã O MÉDICA DO MARANHÃO
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Mensalmente a AMM, durante reunião da Diretoria,
promove a todos os membros da Academia um Bate
Papo Acadêmico. No mês de agosto/2017, tivemos
uma exposição do Confrade José Márcio Soares
Leite, sobre o tema: Da Medicina Colonial ao SUS
no Maranhão. No mês de setembro/2017 tivemos a
palestra do Confrade Natalino Salgado Filho, sobre o
tema: Vida e Obra do Doutor Tarquínio Lopes Filho.
No mês de outubro teremos a palestra do confrade
Carlos Alberto Martins, sobre o tema: Os Acasos
Fortuitos na Medicina.
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ACADEMIA VIVA E VIVA A ACADEMIA
João Melo de Souza Bentivi*

N

ão é novidade que a impressão que muitas
pessoas possuem das academias é de algo, mais
ou menos, como antessala de uma funerária:
reunião de idosos no penúltimo degrau da vida, ou
alguma confraria de compadrios mútuos e elogios às
pencas, na falta de algo mais salutar para fazer.

sidente José Márcio Leite, ontem tivemos o lançamento
da revista O ESCULÁPIO. Para quem não é afeito aos
temas médicos, Esculápio, filho de Apolo, é o verdadeiro
deus mitológico da medicina, do qual provém o amado
Hipócrates, de existência comprovada, que legou a nós
todos os princípios da nossa profissão, princípios tais
que a faz diferente e inigualável.

Terrível engano e, para não ser enfadonho com tantos
exemplos, entre tantas academias, tratarei da Academia
Maranhense de Medicina, da qual faço, honrosamente,
parte, como titular da cadeira 14, patroneada pelo brilhante e inesquecível médico Domingos Matos Pereira.

O ESCULÁPIO veio para ficar e fazer sucesso, decerto.
Mas disse que a festa foi dupla. Sim, o foi. A segunda
parte também inesquecível: a posse do médico pediatra
Cláudio Araújo como o mais novo imortal.

Ontem foi dia de festa, dupla festa, portanto dupla
alegria. Explico. A solenidade foi na nossa sede, salão
não cabia a todos, presidida pelo nosso presidente,
professor doutor José Márcio Soares Leite, em uma
mesa composta, ainda, pelo presidente da Academia
Maranhense de Letras, Benedito Buzar, presidente da
Associação Médica, doutor Mauro César Oliveira, presidente do CRM/Ma, doutor Abdon Murad e os doutores
Celso Nunes e Aymoré Alvim, secretários da academia.

O doutor Cláudio, pediatra de grande fama e largo alcance científico, coroa sua careira médica na imortalidade
e brinda a academia com sua presença. Entre tantos
cargos e funções exercidas, destaca-se ser o diretor do
Hospital Infantil Juvêncio Mattos, referência pediátrica
no Estado do Maranhão.
Contudo se a posse de um acadêmico reveste-se, sempre, de importância, o que dizer quando o empossado
o faz na cadeira em que seu pai (in memoriam) doutor
Orlando Araújo é o patrono? Não faltou emoção.

A primeira relevância da reunião era o seu natalício:
a Academia Maranhense de Medicina completou 29
anos. Entretanto se olharmos por uma lente, que passe
pela atividade médica, social e literária dos seus componentes, a academia ainda está na primeira infância
e, quando se está na primeira infância é porque muito
se tem a realizar.

Como membro da Academia Maranhense de Medicina,
quero parabenizar a nossa academia, na pessoa do seu
presidente, parabenizar ao doutor Cláudio Araújo pela
investidura e parabenizar a todos os médicos desse
estado, pois a Academia Maranhense de Medicina,
além de todos os adjetivos que possa dar, é o repositório
moral e ético da profissão e modelo para que os mais
jovens possam observar e se espelhar.

Por seus membros, a academia está dentro de todas as
entidades e associações médicas, a maioria dos seus
membros exercem a medicina naturalmente, a produção literária dos membros da academia é tão salutar
que não há um ano sequer, sem muitas publicações dos
acadêmicos e, sem olvidar a muitos, cumpre lembrar
que o doutor Arquimedes Vale é da Sociedade Brasileira
de Médicos Escritores e o doutor Natalino Salgado é o
mais novo membro da Academia Nacional de Medicina.

Como está no título dessa matéria, ACADEMIA VIVA
E VIVA A ACADEMIA MARANHENSE de MEDICINA.

*Acad. Titular da Cadeira Nº 14 da Academia Maranhense de
Medicina, Médico, Advogado, Professor do Curso de Medicina
do UNICEUMA.

No ensino da arte médica, a academia mostra-se insuperável. A quase totalidade de seus membros estão nas
duas universidades do Maranhão e ouso dizer que sem
os membros da Academia Maranhense de Medicina o
ensino dessa profissão, no Maranhão, sofreria um revés.
Nesse momento, a academia ousa. Por iniciativa do preSérie: Escrevendo a História da Medicina no Maranhão
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O MÉDICO DOS POBRES
José Márcio Soares Leite*

R

ecebi, generosamente, da professora doutora
Achiléa Lisboa Bittencourt, da Universidade
Federal da Bahia, um exemplar da publicação
Pro Dignitate Medicinae, escrita por seu pai Dr. Achiles
de Faria Lisboa, in memoriam, ao Dr. Luiz Alfredo Netto
Guterres. Essa obra é de suma importância para mater
vivo na história do Maranhão o legado de humanismo
na medicina deixado pelo Dr. Netto Guterres.

recursos para comprar os remédios prescritos, eles os
fornecia gratuitamente, razão por que foi denominado
de “o médico dos pobres”. Foi o criador da primeira
Escola de Enfermagem de São Luís, no Hospital Geral
do Estado, em cuja maternidade também trabalhou.
O Dr. Achiles Lisboa concluiu seu ensaio sobre a vida
de Dr. Netto Guterres com esta frase: “(...) médico, cuja
última cliente foi uma paupérrima hanseniana parturiente, pela salvação de cuja vida sacrificou a própria”.
Eis um grande exemplo a ser seguido pela atual e pelas
futuras gerações de médicos.

No curso de sua descrição, Dr. Aquiles Lisboa narra que
conheceu o Dr. Netto Guterres no Rio de Janeiro, no
início do século XX, na Faculdade Nacional de Medicina,
onde ambos cursavam Medicina. Antes mesmo de
graduar-se, o Dr. Netto Guterres foi interno do Serviço
de Pediatria da Santa Casa do Rio de Janeiro, sob a
chefia do famoso pediatra Barata Ribeiro, onde se
houve com tamanha dedicação e competência que, ao
graduar-se médico, foi convidado para ser assistente
desse renomado professor, mas preferiu voltar ao
Maranhão. “Netto Guterres tinha esse mesmo vício
espiritual de que também sofro e me ufano, e era um
dos fios condutores dessa identidade sentimental que
nos unia. Era visceralmemte, molecularmente, amigo
do Maranhão e só nesta terra concebia a ventura de
viver, trabalhando pela solução dos problemas sociais”.

Luiz Alfredo Netto Guterres Soares, seu neto, nos relatou
que “o seu enterro foi, na verdade, no dizer do médico
Clarindo Santiago, um grande laço humano, ligando
a sua residência, à Rua do Alecrim, ao cemitério do
Gavião. Toda a cidade de São Luís parou na despedida
final” (Dr. Netto Guterres-O Médico dos Pobres. Ensaio.
2002) e o médico Raimundo de Matos Serrão, ao relembrar do referido enterro, diz que ouviu-se, entre os
oradores, a voz fluente do Padre Astolfo Serra, ecoando
por entre casuarinas, a dizer: “apagaram-se todas as
luzes. A própria natureza, compugida, chora a falta do
benemérito de arte de Hipócrates” (Periódico Hospital
em Notícias. Ano III. São Luís-MA. 1973. Nº 3).

E prossegue Dr. Achiles: “(...) veio assim Netto Guterres
para São Luís, onde seu devotamento lhe proporcionou
esse gozo íntimo de viver aqui a amenizar as dores
e a salvar a vida de muitos dos seus conterrâneos,
sobretudo desses desamparados da fortuna, no meio
dos quais pode dar a mais larga expansão aos seus
instintivos sentimentos de caridade. Não era o médico
para o ganho. Era sim, o sacerdote da medicina para
lutar, levado apenas pelo, ditame íntimo da sua devoção
aos pacientes”.

Publicado no Jornal O Estado do Maranhão.
Ed. de 14 e 15/10/17.

*Médico, Professor Doutor em Ciências da Saúde do UNICEUMA,
Presidente da Academia Maranhense de Medicina, Cadeira Nº
16, Membro do IHGM, da AMC, da SBHM, da APLAC, da SMHM
e Conselheiro do CRM/MA.

O Dr. Netto Guterres desenvolveu uma grande ação
médico-sanitária e humanitária no Pronto Socorro
dos Ulcerados, fundado pelo Dr. Achiles Lisboa em
1918, com o auxílio de algumas pessoas abnegadas,
onde atendia aos portadores de úlcera fagedênica, que
existiam em grande número na cidade e interior da ilha
de São Luis. Quando este fechou, continuou seu trabalho
humanitário na Farmácia São Vicente de Paulo, onde
atendia a todos indistintamente e, se estes não tivessem

Série: Escrevendo a História da Medicina no Maranhão

PÁG.

11

O Esculápio | OUT-NOV | 2017

ACADÊMICOS DA AMM

Acad. José Márcio Soares Leite
Cadeira Nº 16

Acad. Aldir Penha da Costa Ferreira
Cadeira Nº 08

Acad. Aymoré de Castro Alvim
Cadeira Nº 09

Acad. Carlos Celso Gomes Nunes
Cadeira Nº 10

Acad. José Manoel Ribeiro Bastos
Cadeira Nº 07

Acad. Alcimar Nunes Pinheiro
Cadeira Nº 12

Acad. Luís Henrique Camarão Bacelar
Cadeira Nº 01

Acad. Carlos Alberto de Souza Martins
Cadeira Nº 34

Acad. Arquimedes Viégas Vale
Cadeira Nº 31

Acad. Antônio de Pádua Silva Sousa
Cadeira Nº 24

Acad. Abdon José Murad Neto
Cadeira Nº 38

Acad. Haroldo Silva e Sousa
Cadeira Nº 06

Acad. Carlos Alberto de Souza Martins
Cadeira Nº 34

Acad. Lúcia Fernanda Bastos Viana
Cadeira Nº 20

Acad. Carlos Alberto Silva Dias
Cadeira Nº 37

Acad. Natalino Salgado Filho
Cadeira Nº 40

Acad. Maria do Desterro Soares Brandão
Nascimento | Cadeira Nº 15

Acad. José Albuquerque Figueiredo
Neto | Cadeira Nº 11

Acad. Jayron Alberto Ayres Guimarães
Cadeira Nº 21

Acad. Elias Amorim
Cadeira Nº 22

Acad. Marília da Glória Martins
Cadeira Nº 23

Acad. Orlando Jorge Martins Torres
Cadeira Nº 32

Acad. João Melo e Sousa Bentivi
Cadeira Nº 14

Acad. Domingos da Silva Costa
Cadeira Nº 18

Acadêmicos das AMM
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ACADÊMICOS DA AMM

Acad. Ruy Palhano Silva
Cadeira Nº 30

Acad. Ibraim Almeida Filho
Cadeira Nº 04

Acad. Getúlio Ferreira de Albuquerque
Cadeira Nº 25

Acad. Francisco Amazonas de Assis
Mello | Cadeira Nº 03

Acad. Francisco da Cunha Costa
Cadeira Nº 28

Acad. Luciane Maria de Oliveira Brito
Cadeira Nº 39

Acad. Antônio Nilo da Costa Filho
Cadeira Nº 35

Acad. Hamilton Raposo Miranda Filho
Cadeira Nº 33

Acad. Antônio Rafael da Silva
Cadeira Nº 13

Acad. Manoel Soares Estrela
Cadeira Nº 05

Acad. João Bosco de Barros Rêgo
Cadeira Nº 02

Acad. José Benedito Buhaten
Cadeira Nº 17

Acad. Gutemberg Fernandes de Araújo
Cadeira Nº 19

Acad. Francisco da Cunha Costa
Cadeira Nº 28

Acad. Terezinha de Jesus Penha Abreu
Cadeira Nº 29

Acad. Maria do Socorro Moreira de
Sousa | Cadeira Nº 27

Acad. José de Ribamar Calixto
Cadeira Nº 42

Acad. Carlos de Andrade Macieira
Cadeira Nº 45

Acad. José Bonifácio Barbosa
Cadeira Nº 43

Acad. Cláudio Rezende de Araújo
Cadeira Nº 41

Acad. José Aparecido Valadão
Cadeira Nº 44

Acadêmicos das AMM
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO
As matérias para O Esculápio devem ser de autoria do acadêmico titular e encaminhadas para
oesculapioma@gmail.com obedecendo às seguintes características:
PAPEL/FORMATAÇÃO: A4, com espaçamento 1,5; margens verticais de 3,0 cm, fonte Times
New Roman, tamanho 11, com 700 palavras.

ASSUNTOS: Relato de fatos históricos relativos a pessoas ou instituições, vinculadas aos aspectos
da área da saúde; Artigos científicos; Assuntos variados relacionados com saúde e medicina.

