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Ao Ilmo.  
Prof. Luís Fernando Fernandes Adan 
Diretor 
Faculdade de Medicina da Bahia-UFBA 
Praça XV de novembro, s/n – Largo do Terreiro de Jesus, CEP 40026-010 
 
 
Assunto: PROPOSTA DE CONCESSÃO DO TÍTULO HONORÍFICO DE 
PROFESSOR EMÉRITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA AO 
PROFESSOR ANTONIO NERY ALVES FILHO 
 
Senhor Diretor 

 

Os membros do Departamento de Patologia e Medicina Legal, em reunião 

plenária realizada no dia 02 de setembro de 2021, conforme ata anexa, propuseram,  

por unanimidade, que a egrégia Congregação da Faculdade de Medicina da Bahia, 

apreciasse a indicação do professor Antonio Nery Alves Filho ao título honorífico  de 

Professor Emérito da Universidade Federal da Bahia de acordo com o que determina 

a Resolução n 02/2016 do Conselho Universitário da UFBA, em virtude de suas 

inestimáveis contribuições como professor do Departamento de Patologia e Medicina 

Legal, atuando principalmente no ensino da ética, humanismo,  deontologia e 

diceologia médicas dessa Escola de Medicina, Primaz do Brasil, para a sociedade, na 

formação médicos durante mais de 30 anos de sua atuação, de professores e 

pesquisadores que atuaram ou atuam não apenas na Universidade Federal da Bahia, 

mas, também, espalhados pelo Brasil. Além disso, Prof. Nery teve destacada atuação 

mormente nas áreas assistencial e de extensão universitária ao ser o inspirador, 

criador e mentor do CETAD (Centro de Terapia e Prevenção ao Abuso de Drogas  ) 

órgão que se dedica ao apoio médico e psicológico de indivíduos com dependência de 

drogas psicoativas. Rompendo os muros da academia, Prof. Nery liderou atividades 

importantes nas comunidades e ruas de Salvador, além de, com rara maestria, usar os 

meios de comunicação para debater com a sociedade o problema da adição a drogas 

de uma forma humanizada, aberta e acolhedora. Através de atividades de ensino, 

ministrou diversos curso em parceria com órgãos executivos dos governos municipal, 

estadual e federal.  

A trajetória acadêmica do Professor Antonio Nery Alves Filho é alicerçada em 

sólida formação profissional como médico psiquiatra, depois na dedicação à vida 



 

 
 

2 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
Faculdade de Medicina da Bahia 

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E MEDICINA 
LEGAL 

Largo do Terreiro de Jesus, s/nº, Centro Histórico 
40.026-010 Salvador, Bahia, Brasil. 

Tel.: 55 71 3283-5566 
www.fmb.ufba.br   |  medicina@ufba.br 

universitária como professor de medicina legal dedicado ao ensino da ética médica. 

Foi o mentor da criação do eixo de formação ética e humanística que perpassa todas 

as etapas da formação do médico, quebrando com a tradição de aulas expositivas e 

de leitura linear dos códigos de ética médica,  trazendo os temas da ética e da 

deontologia para o campo das discussões e debates, com participação ativa dos 

alunos, comprometendo professores de variados departamentos e matizes na 

construção de um pensamento ético e humanista na formação do médico.  

O Mérito Acadêmico do Professor Antonio Nery Alves Filho ficará cabalmente 

demonstrado nesse relato conciso sobre sua formação profissional e das atividades 

acadêmicas ligadas à Faculdade de Medicina da Bahia da UFBA através do 

Departamento de Patologia e Medicina Legal. 

Prof. Nery Alves Filho nasceu em Vitoria da Conquista em 22 de agosto de 

1944. Órfão de mãe desde muito cedo foi criado pela avó paterna.  Fez o curso 

primário e ginasial naquela cidade e em 1963 mudou-se para Salvador, tendo 

concluído o Colegial no Colégio da Bahia. Prestou vestibular para Medicina em 

fevereiro de 1965 e ingressou na 154ª da Faculdade de Medicina da Bahia. Durante a 

fase do internato encontrou-se com a psiquiatria e decidiu seguir essa especialidade. 

Nery teve um flerte com a anatomia patologia ao se tornar membro do “Clube de 

Ciências” organizado pelo Prof. Annibal Silvany Filho e fazer demonstrações para 

alunos de escolas secundárias dos órgãos internos de pequenos animais. Tornou-se  

Auxiliar Acadêmico da Liga Bahiana Contra o Câncer no Hospital Aristides Malte 

(HAM). Nessa atividade propôs a criação da Secção Acadêmica do HAM que 

estimulou a produção científica de estudantes de medicina para apresentação em 

congressos regionais e nacionais. No HAM viu seu olhar dirigido para o sofrimento 

psíquico dos pacientes com câncer e pensou na onco psiquiatria, mas teve seu intento 

frustrado ao ser deligar do HAM pela nova diretoria. 

O Encontro Científico de Estudantes de Medicina, evento que agregou muitas e 

muitas gerações de estudantes de medicina foi uma inspiração do acadêmico Nery 

Filho acatada pelos colegas do Centro Acadêmico do HAM, apoiada por Prof. Silvanny 

Filho e pela direção do HAM. O espírito agregador e desbravador de Nery Filho, 

marcante em sua trajetória profissional, já se delineava no estudante de medicina 

vindo do interior. Juntar estudantes de Medicina de todo o Brasil era uma iniciativa 
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corajosa num momento em que a Ditadura Militar coibia qualquer possibilidade de 

organização estudantil. Na clandestinidade, os estudantes encontravam a 

oportunidade de discutir a política brasileira e o porvir do país. 

No internato em Psiquiatria teve contato com importantes psiquiatras da FMB 

dentre o eminente Prof. Rubim de Pinho. Luiz Umberto Pinheiro, Adilson Sampaio, 

além de Luiz Meira Lessa e Aurélio Souza Filho. 

Graduou-se em 15 de dezembro de 1970. Por intermédio do Prof. Rubim de 

Pinho foi convidade pelo Dr. George Verdeaux, chefe do Laboratorio de 

Eletronecefalogifia do Centre Hospitalier Sainte-Anne de Paris, da Faculté de Médicine 

Cochin-Port-Royal e foi agraciado com uma bolsa do governo francês para fazer dois 

anos de formação em psiquiatria. Obteve o titulo de Assistant Étranger e seu trabalho 

de conclusão ““Les Anomalies Fonctionnelles de l’EEG: leur étude dans certains 

diagnostics neuro-psychiatriques”, apresentado em 1975 foi reconhecido para a 

obtenção do título de Mestre pela UFBA. Entre 1975-1977 permaneceu na França 

consolidando sua formação de Psiquiatra. 

 De sua vivência no Manicômio Judiciário em Salvador com psiquiatra, 

despertou o interesse no estudo das dependências química a substâncias lícitas e 

ilícitas. Escreveu para o Dr. Claude Olievenstein do Centre Médical Marmottan de 

Paris. Sua passagem por esse importante centro europeu, o inspirou propor ao DPML 

a criação em 1985, no Centro Social Urbano da Caixa d’Água, o Centro de Terapia e 

Prevenção do Abuso de Drogas, rebatizado em 1993 como Centro de Estudos e 

Terapia do Abuso de Drogas (CETAD), transferindo-se nesta data para o bairro do 

Canela, onde permanece. A partir desse centro vários eventos internacionais e 

nacionais foram organizados e o modelo de assistência ao abuso de drogas 

reconhecido como um modelo exitoso a ser replicado. 

 A inquietação do Prof. Nery e sua visão ampla e humanística o impulsionaram 

a criar um programa inusitado que denominou “Banco de Rua’, tendo em vista 

responder a questões e demandas relacionadas à presença de crianças nas praças e 

semáforos da cidade de Salvador, envolvidas de risco, incluindo tráfico de drogas 

ilícitas. O programa foi institucionalizado através de convênios de cooperação com 

órgãos governamentais e outras unidades da UFBA. A atividade impressionou o 

Professor François Laplantine, renomado etnólogo francês, Professor Titular da 

Faculdade de Sociologia e Ciências Sociais da Universidade Lyon 2 que lhe sugeriu a 

realização de doutorado naquela Faculdade entre 1991 e 1993, defendida com a tese 

“A vida na marginalidade ou a morte na instituição”, abordando a experiência de viver 

nas ruas e as graves circunstâncias a que estavam submetidos crianças e 

adolescentes nas instituições públicas. 

  Dessa atuação resultou um pós-doutorado de seis meses realizado no 

Departamento de Antropologia da Universidade LAVAL (Québec, Canadá) graças à 

bolsa do Centre Interuniversitaire d’ Études sur les Lettres, les Arts et les Traditions 
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(CELAT), tendo ministrado aulas  nos cursos de Psicologia e Sociologia daquela 

universidade. Suas atividades na área e sua experiência nas ruas de Salvador 

incitaram um Encontro promovido pelo Prof. Joseph Lévy, da Université du Québec à 

Montréal, em 2004, na cidade de Montréal, sobre suas atividades no Brasil. 

 
Atuação Docente: 
  
 Ingressou em 1980 no DPML da FMB-UFBA como professor colaborador para 

o ensino de Psiquiatria Forense na Disciplina de Medicina Legal, mostrando aos 

estudantes de medicina a realidade dos pacientes no Manicômio Judiciário da Bahia. 

Em 2000 assumiu a condução do curso de ética Médica, fez um acordo com o 

Conselho Regional de Medicina e o curso passou a ser ministrado na sede do 

CREMEB, tendo a participação de membros do Conselho Regional e adoção de uma 

pedagogia ativa com participação dinâmica dos alunos. Introduziu na abordagem além 

das questões éticas, questões filosóficas, sociais, éticas e morais no início do curso. A 

formalização de um grupo de estudos e pesquisas denominado ‘ACADEMÉTICA’ 

(Acadêmicos de Medicina Para o Estudo da Ética Médica e Bioética), reunindo alunos 

interessados no aprofundamento do estudo da Ética Médica e Bioética a partir das 

atividades formais do curso foi outra iniciativa pioneira e que culminou na elaboração 

do Código de Ética Médica do Estudante de Medicina da UFBA, aprovado pela 

Congregação da Faculdade, sendo o quarto código de ética de estudantes de 

medicina no Brasil. Um eixo perpassando o curso médico foi outra iniciativa 

importante, pois mantém viva as questões éticas-humanísticas durante toda a 

formação médica, sendo implantado em 2007 como eixo ético-humanístico. 

 Nery Alves Filho foi chefe do DPML no biênio 2003-2005, coordenou a 

disciplina de Deontologia e Diceologia Médicas entre 1998-2006 e o Núcleo e Eixo de 

Ética Médica, Bioética e Conhecimento Humanístico, entre 2007 e 2011. 

 
Atividade de Extensão Universitária: 
 

 - 1983: curso Introdução ao Estudo das Fármaco dependências destinado a 

professores da Rede Pública de Educação de Salvador  

- 1985:  a criação de atividade ambulatorial para o cuidado de pessoas usuárias de 

substâncias psicoativas ilícitas e seus familiares, atividades preventivas, de estudos e 

pesquisas, tendo sido aprovada, por unanimidade: o Centro de Terapia e Prevenção 

ao Abuso de Drogas que se tornou Atividade Permanente de Extensão pela Câmara 

de Extensão da UFBA. No primeiro Seminário de Extensão da UFBA, em 1992, o 

CETAD/UFBA recebeu o PRÊMIO EXTENSÃO EM DESTAQUE e, em 1998, a 

Menção de Reconhecimento em Pesquisa e Extensão da Fundação de Apoio à 

Pesquisa (FAPEX/UFBA). 

 
-1989-1991: Projeto ‘Banco de Rua’: voltado para entender a vida de crianças nas 

ruas em Salvador criou as bases para a orientação de atividades preventivas e de 
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cuidados clínicos  por instituições públicas e privadas em Salvador e em outras 

regiões do País. 

 

-1995-1998: O Consultório de Rua: uma proposta de implantação de atividade clínica, 

no âmbito da Saúde Mental, centrada na Redução de Danos, fora dos muros do 

Serviço, ganhando as ruas, onde viviam os que não acessavam o CETAD. A atividade 

durou por seis anos e estendeu-se a Camaçari, Lauro de Freitas e Simões Filho. Essa 

atividade gerou uma ACC (Atividade Curricular em Comunidade) de 2002.1 a 2003.1, 

levando à comunidade diversas atividade desenvolvidas na UFBA. 

 

Seminários e Jornadas: Prof. Nery nos 28 anos de atividade acadêmica na UFBA 

organizou e coordenou 23 seminários/jornadas de alcance regional, muitas vezes 

nacional e mesmo internacional como o Seminário Internacional sobre  “O Uso e o 

Abuso de Drogas” por ocasião dos 10 anos de fundação do CETAD e o intitulado 

“olhares Cruzados” por ocasião do vigésimo aniversário. 

 
 
-Cursos de Especialização: Organizou vários cursos de especialização com apoio  da 
Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, todos com carga horária de 396 horas, 
aqui nomeados:  

 Psicoativos: Seus Usos e Usuários. Maio de 2009 − setembro de 2010; 
 Atenção Integral ao Consumo e aos Consumidores de Substâncias Psicoativas 

para o Estado do Piauí. Fevereiro de 2014 − abril de 2016; 
 Atenção Integral ao Consumo e aos Consumidores de Substâncias Psicoativas 

para o Estado da Bahia. Fevereiro de 2014 − abril de 2016; 
 Curso de Especialização ‘Atenção Integral ao Consumo e aos Consumidores de 

Substâncias Psicoativas no Estado do Rio Grande do Norte’. Abril de 2016 − outubro 
de 
2018. 
 
Professor Nery foi além e emprestou sua competência a outras instituições de ensino. 

Na Faculdade Ruy Barbosa ministrou os cursos de Introdução ao Estudo da Bioética e 

Introdução ao Estudo das Substâncias Psicoativas e Seus Usos no curso de 

Psicologia daquela faculdade. Ministrou curso no programa de pós-graduação em 

Psicologia da Universidade Federal de São João Del-Rei em MG. 

 

- Programa Especial de Participação de Professores Aposentados – PROPAP 

Prof. Nery percebe claramente a importância da Universidade fora de seus muros. 

Depois de aposentado propôs novas atividade de “extensão universitária” 

aproveitando o privilegiado local da antiga Igreja do Rio Vermelho e me 2020 iniciou 

novas atividade, infelizmente postergadas no momento pela pandemia da COVID-19:  

1. “Escuta nas ruas”, proporcionada por um grupo de psicanalistas, voluntária e 

gratuitamente;  

2. Poesia na praça: leitura e distribuição de poesias às pessoas na praça;  
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3. Proposta “Leve-leia-troque-traga-livros” cuja prioridade consiste em promover o 

encontro entre pessoas para a troca de livros, e a difusão/estímulo da leitura;  

4. Saraus musicais abertos ao público;  

5. Rodas de Conversa sobre temas relevantes. A primeira “Roda” esteve sob a 

coordenação da atriz Cristina Leifer, abordando o final de vida e o luto.   

 
Esse breve relato, longe de esgotar os exemplos que fazem do Prof. Nery uma 

figura ímpar, síntese de um espirito humanista e a quintessência do que deve ser o 

espírito universitário,  subsidia a proposta de concessão do título honorífico de 

Professor Emérito ao Professor Antônio Nery Alves Filho e cremos demonstra a 

excepcionalidade que o torna merecedor dessa honrar em reconhecimento ao quanto 

tem feito e fez pelo engrandecimento da Universidade Federal da Bahia, atuando com 

dedicação e entusiasmo em todas aquelas que constituem a Essência de uma 

Universidade aberta, livre, participativa, inclusiva e voltada para o bem dos indivíduos 

e portanto da sociedade.  

Por tudo aqui exposto e muito mais, solicitamos ao senhor Diretor, Presidente 

da Egrégia Congregação da Faculdade de Medicina da Bahia, a Primaz do Brasil,  que 

inclua na pauta da reunião da Congregação a ser realizada no dia xx/xx/xxx,  a 

apreciação do justo pleito apoiado pelo Departamento de Patologia e Medicina Legal e 

por diversos  membros da Congregação em lista em anexo, para que seja 

encaminhada a postulação do Prof. Antonio Nery Alves Filho, à condição de Professor 

Emérito de nossa Universidade. 

Em 24 de setembro de 2021 

 

Prof. Dr. Mitermayer Galvão dos Reis 

 

Chefe do DPML da FMB-UFBA 
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Docentes que apoiam a inclusão da Propositura do Título de Emérito ao 

prof. Antônio Nery Alves Filho à pauta da reunião da Congregação da 

Faculdade de Medicina da Bahia: 

 

1. Ana Cláudia Couto Santos da Silva 

2. André Gusmão Cunha 

3. Ana Angélica Martins da Trindade 

4. James José de Carvalho Cadidé 

5. José Valber Lima Meneses 

6. Maria Ermecilia Almeida Melo 

7. Mitermayer Galvão dos Reis 

8. Priscila Pinheiro Ribeira Lyra 

9. Vera Lúcia Rodrigues Lobo 

10. Sumaia Boaventura André 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 24/09/2021

CARTA Nº 221/2021 - DPML/FAMEB (12.01.21.05) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 24/09/2021 15:34 ) 
SUMAIA BOAVENTURA ANDRE 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

283934

(Assinado eletronicamente em 24/09/2021 17:52 ) 
ANA CLAUDIA COUTO SANTOS DA SILVA 

CHEFE

8287629

(Assinado eletronicamente em 24/09/2021 09:08 ) 
MITERMAYER GALVAO DOS REIS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

287831

(Assinado eletronicamente em 25/09/2021 22:18 ) 
MARIA ERMECILIA ALMEIDA MELO 

CHEFE

287867

(Assinado eletronicamente em 27/09/2021 16:03 ) 
JOSE VALBER LIMA MENESES 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1169191

(Assinado eletronicamente em 27/09/2021 15:37 ) 
PRISCILA PINHEIRO RIBEIRO LYRA 

CHEFE

2293433

(Assinado eletronicamente em 24/09/2021 11:01 ) 
ANA ANGELICA MARTINS DA TRINDADE 

CHEFE DE DEPARTAMENTO

3349287

(Assinado eletronicamente em 24/09/2021 10:06 ) 
ANDRE GUSMAO CUNHA 

CHEFE

3465938

(Assinado eletronicamente em 24/09/2021 17:38 ) 
VERA LUCIA RODRIGUES LOBO 

COORDENADOR

6282979

(Assinado eletronicamente em 24/09/2021 18:05 ) 
JAMES JOSE DE CARVALHO CADIDE 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1890378
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