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A Academia Nacional de Medicina, instituição científico cultural mais antiga
do Brasil, desde 1829 vem oferecendo seus melhores préstimos a nossos
governantes em questões de saúde e educação médica.
Assim foi ainda no século passado desde a necessidade da vacinação contra a
febre amarela e mais recentemente também nas políticas vitoriosas do Brasil
quanto à AIDS.
Agora, de acordo com decisão unânime de nosso plenário, voltamos a nos
manifestar, desta vez solicitando sua especial atenção para os Hospitais
Universitários, centros formadores dos profissionais de saúde.
Estas instituições são estratégicas e não apenas desenvolvem atividades
assistenciais essenciais aos pacientes e ao aperfeiçoamento do Sistema Único
de Saúde, mas também realizam a enorme maioria dos trabalhos de pósgraduação e pesquisa na área médica e, principalmente, formam os
profissionais para atuar no futuro e ensinar novas gerações. O impacto
negativo, secundário à inexistência dos recursos, se estenderia por muitos anos.
Todos sabem dos problemas financeiros atuais, mas precisamos reforçar, pela
sua importância macro estratégica, o financiamento adequado aos Hospitais
Universitários, inclusive para possibilitar a implementação progressiva dos
programas de Estado e de seu Governo, integrando-os como formadores da
equipe de saúde e a expansão da residência médica.
A Academia Nacional de Medicina, ao realizar esta solicitação, mais uma vez
coloca-se à disposição de Vossa Excelência e seus auxiliares para tentarmos,
todos, em conjunto racionalizar os investimentos e maximizar os resultados.
Cordialmente,

Francisco J.B. Sampaio
Presidente

