
A IMPORTÂNCIA DA CRIAÇÃO DA ACADEMIA DE MEDICINA DE 
ITABUNA PARA A MEDICINA LOCAL 

 
Como itabunense, residindo em Salvador há 33 anos, depois de 
atuar na honrada Santa Casa de Misericórdia de Itabuna nos 
anos 1980, estou verdadeiramente honrado por estar 
participando desta cerimônia a convite dos ilustres médicos 
itabunense e ex-conselheiros do CREMEB, Silvio Porto de Oliveira 
e Rosângela Carvalho de Melo.  

É sobejamente conhecida a qualidade da prestação de 
atendimento médico em Itabuna, atraindo pacientes de várias 
partes da Bahia e de outros estados. A criação da Academia de 
Medicina de Itabuna – AMEI - é mais uma etapa no 
reconhecimento à robusta prestação de serviços de Saúde a 
Itabuna e a região Cacaueira.  

A Academia de Medicina de Itabuna certamente irá contribuir 
para o desenvolvimento e para o progresso da Medicina, por 
meio de estudos, discussão e desenvolvimento das práticas da 
Medicina, da formação médica tanto na graduação quanto na 
pós-graduação, da saúde pública e ciências afins. Podendo e 
devendo promover encontros, seminários, fóruns e congressos 
regionais e nacionais, mantendo intercâmbio com entidades 
congêneres a exemplo da Academia de Medicina da Bahia e do 
Instituto de História da Medicina e Ciências Afins, com esta 
última podendo cultivar a memória e as tradições da Medicina 
de Itabuna, do Professor Doutor Alício Peltier de Queiroz até os 
nossos dias. 

Importante destacar que a AMEI poderá colaborar com as 
autoridades públicas e até privadas, aperfeiçoando o 
atendimento à saúde da população, por meio de sugestões e até 
solicitando providências necessárias ao bom andamento dos 
trabalhos de promoção, prevenção, proteção e recuperação da 
saúde.  



Não posso me furtar a lembrar a memória de um cidadão 
itabunense que nos deixou na década de 1980, após construir 
um importante legado para a Medicina não só pelas obras de 
engenharia que construiu, da aquisição de equipamentos 
modernos para àquela época, mas essencialmente pela defesa 
intransigente na qualificação dos profissionais que aqui 
aportavam e os que já estavam em prática clínica. Calixto Midlej 
Filho, comerciante, amante desta terra grapiúna, um visionário, 
determinado, idealizador ao lado de João Otávio de Oliveira 
Macedo, Renato Borges da Costa entre outros do Centro de 
Estudos Prof. Edgar Santos, hoje fundação, com larga folha de 
serviços a atualização dos médicos da Santa Casa de Misericórdia 
e de toda a região. Os mais antigos devem se recordar do apoio 
para os médicos se capacitarem em suas respectivas áreas de 
atuação e até apoio para a realização da Residência Médica. 
Portanto, reverencio a sua memória num preito de gratidão as 
suas obras para a Medicina de Itabuna. 

Por fim creio que estamos todos felizes, esperançosos e 
estimulados, pois a partir da posse dos futuros acadêmicos 
haverá um espaço para debater ideias podendo se abrir um 
cenário de esperança para o futuro da Medicina e da assistência 
à saúde para Itabuna e toda a região. 

 
 


