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19 º Congresso Mun-
dial de Direito Médico
A cidade de convenções 
de Maceió, Brasil é famosa 
por belas praias e seu rec-
ife de coral. Maceió é mais 
relaxada e longe da atmos-
fera da cidade grande, por-
tanto, é um ponto popular 
de encontros e férias para 
os brasileiros. A reunião 
da Diretoria Executiva 
(Board of Governors) da 
WAML foi realizada no 
Centro de Convenções 
de Maceió em 06 agosto 
de 2012, tendo início às 8 
da manhã e 12 diretores 
compareceram. Todos os 
relatórios foram enviados 
para os diretores antes de 
sua chegada. Houve três 
reuniões agendadas: 1) 
Recomendações e seleção 
de candidatos a diretores 
para a Assembleia Geral, 
2) Audiência sobre o an-
damento do Congresso da 
Indonésia, previsto para 
2014, e 3) Seleção do Presi-

dente do Programa do Con-
gresso da WAML de 2016. 
Na parte da tarde, houve 
sessões de discussão e re-
comendações para ajudar 
no planejamento de futur-
as atividades educacionais 
e Congressos.
Eu presidi a reunião da 
Diretoria com o Secre-
tário-Geral Roy Beran, o 
Tesoureiro Oren Asman e 
a Secretária Administrativa 
Denise McNally na mesa 
principal. A primeira hora 
foi utilizada para adotar as 
atas e relatórios de rotina, 
Dr. Nasser, Presidente 
do Congresso da Indoné-
sia de 2014, trouxe o seu 
designado co-presidente 
Dr. Bahtiar Husain para 
ser sua pessoa de contato 
direto com o Comitê Ex-
ecutivo. Los Angeles foi 
escolhida como o local do 
Congresso WAML 2016, e 
o Presidente do Programa 

será o Prof Tom Noguchi.
A reunião do Conselho de 
Presidentes (Council of 
Presidents) foi realizada 
imediatamente após a re-
união da Diretoria, e duas 
questões foram discutidas: 
1) o que a WAML pode 
fazer pelas associações na-
cionais, e 2) o que as asso-
ciações nacionais podem 
fazer pela WAML. Vamos 
desenvolver ainda mais o 
relatório sobre este tema.
O Radisson Hotel Ma-
ceió está na rua da praia. 
Há muitos restaurantes 
a uma curta distância à 
pé. À noite, a organização 
anfitriã da Indonésia con-
vidou os diretores e convi-
dados selecionados, para 
jantar, renovando conheci-
mentos e dinamizando o 
apoio ao Congresso da In-
donésia em 2014.
No primeiro dia do Con-
gresso, na terça-feira, 7 de 

Renúncia
Os artigos apresentados neste 
boletim expressar os pontos de 
vista dos autores e não refletem 
necessariamente as atitudes ou 
opiniões do WAML

Dr. Nasser sentado extrema direita
e Co-Presidente Dr. Bahtier Husein

http://www.thewaml.com
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agosto, a Cerimônia de Ab-
ertura foi impressionante. 
A solenidade foi realizada 
em um grande auditório, e 
o Presidente e o Secretário-
Geral falaram. As sessões 
científicas da WAML foram 
apresentados em inglês, 
com várias sessões simul-
tâneas em outros idiomas. 
Todos os delegados pare-
ciam estar muito entusias-
mados e ampliando suas re-
des com outros delegados 
antigos e novos. Em uma 
área central, um almoço 
completo foi servido. Perto 
da área do almoço, o stand 
da WAML foi criado entre 
as exposições comerciais e 
stands de souvenirs. 
Nossa Secretária Adminis-
trativa, Denise McNally e 
seu marido, Steve, que tra-
balhou como voluntário em 

tempo integral, pilotaram o 
stand da WAML. Tínhamos 
preparado  traduções em 
Português e Espanhol 
da Newsletter da WAML 
de Junho e dos folhetos 
de adesão. Tudo isso foi 
apanhado pelos delegados 
no primeiro dia. Portanto, 
quem chegou tarde de-
mais deixou seus nomes 
e endereços de correio 
eletrônico para que Denise 
pudesse enviar-lhes versões 
do material e manter con-
tato. Descobrimos que o 
Inglês não é regularmente 
falado na América do Sul, e 
quando os delegados entu-
siastas que não falavam in-
glês vinham falar conosco, 
conseguimos encontrar 
delegados, que nos aju-
daram e traduziram, para 
que pudéssemos conversar 

sobre futuros encontros 
com eles, e fomos capazes 
de explicar a organização 
da WAML.
Coffee breaks e almoço 
foram os períodos mais mo-
vimentados para a equipe da 
WAML. O stand da WAML 
foi cercado por exposições 
de lembranças brasile-
iras, quiosque de água de 
coco, e uma exposição de 
alimentos saudáveis. O dia 
seguinte também foi muito 
movimentada; Dr. Nasser 
e sua organização anfitriã, 
muitas vezes visitaram o 
stand da WAML.
No terceiro dia, 09 de 
agosto, os participantes 
estavam mais tranquilos 
e as apresentações foram 
bem. No final das sessões 
científicas, os membros  
da WAML se reuniram em 

uma Assembléia Geral, 
para a reunião dos asso-
ciados. Um projetor LCD 
foi usado para mostrar a 
ordem do dia, a votação 
para a eleição de diretores 
e várias outras questões. 
No quarto e último dia, 10 
de agosto, durante a cer-
imônia de encerramento, 
o presidente Congresso in-
formou que um total de 900 
delegados participaram. O 
Jantar de Gala foi realizada 
próximo a um museu, em 
um ambiente elegante. 
Uma banda de baile tocou, 
e nós todos dançamos e 
nos divertimos imenso. 
Presidente do Congresso, 
Eduardo Dantas, cantou 
para nós. Todos gostamos 
da celebração conclusiva 
do 19o bem sucedido Con-
gresso Mundial.

Congresso Mundial de Registo Booth Membros WAML recém-instalados do Conselho de Gover-
nadores

Booth Serviço WAML Membership Delegados de rede durante o almoço
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Olhando para trás, o 19 º 
Congresso da WAML foi 
realmente um sucesso. Al-
guns delegados podem ter 
sentido que o programa 
científico, livro de resu-
mos, e livro completo de-
veriam estar disponíveis 
mais cedo, mas, apesar 
disso, foi um sucesso em 
todos os âmbitos.
Eu não havia me dado con-
ta do quanto os colegas da 
América do Sul estavam 
interessados em vir para o 
Congresso da WAML. Es-
tamos contentes por ter-
mos desenvolvido folhetos 
de adesão e o Boletim da 
WAML em Espanhol e 
Português. Eu nunca vi 
tantos participantes com 
rostos felizes. O jantar de 
gala com muita música foi 
outra característica bem 
sucedida. Sem o conheci-
mento antecipado da de-
cisão dos diretores em vir 
para o Brasil, não teríamos 
tido este sucesso.
Tour Pós-Congresso na 
Amazônia
Os cinco dias de cruzeiro 
na Amazônia que aproveit-
amos após o Congresso 
foi a experiência de uma 
vida para nós. Eu não 
havia percebido o quanto 
eu precisava de férias e 
assim eu relaxei comple-
tamente e aproveitei a via-
gem. O barco de cruzeiro 
deixou Manaus, capital do 
estado do Amazonas. Em 
cada local que visitamos, 
nós passamos para um 
pequeno barco a motor 
pilotado por membros da 
tripulação e adentramos 
um labirinto de caminhos 
de água na selva para ver 
as aves exóticas, peixes, 
animais, pesca e plantas 

únicas para a Amazônia, 
até mesmo visitamos uma 
aldeia nativa. A tripulação 
do barco teria que ser da 
Amazônia para ser capaz 
de guiar-nos através dos 
labirintos de caminhos de 
água que encontramos.
Em conclusão, eu tenho 
que dizer que o Congres-
so no Brasil foi um grande 
sucesso e eu estou feliz 
por estar de volta à min-
ha mesa, me preparando 
para o próximo Congresso 
Mundial de Direito Médi-
co e espero encontrar to-
dos vocês em Bali.

Thomas T. Noguchi
Presidente da WAML
Relatório do Secretário-
Geral

Introdução de quatro 
novos diretores em 
2012

Na confirmação pela 
Assembleia Geral da 19º 
Congresso Mundial de 
Direito Médico, os quatro 
diretores a seguir foram 
devidamente eleitos.
As políticas e 
procedimentos da WAML 
exigem que os candidatos 
a diretores devem primeiro 
cumprir o requisito mínimo 
de serviço para a WAML, 
antes da consideração 
para a recomendação 
da Diretoria Executiva 
(Board of Governors). 
O candidato deve ter 
mantido pelo menos, três 
anos consecutivos de 
filiação à WAML, pago as 
anuidades, participado 
ativamente do Congresso 
Mundial, e contribuído 
com artigos para a nossa 

Revista Medicine and Law, 
na Newsletter da WAML, 
ou trabalhado em uma 
ou mais Comissões de 
WAML.
Por recomendação dos 
diretores da WAML, os 
candidatos apresentarão 
os seus pedidos ao 
Secretários Geral, pelo 
menos três meses antes 
da reunião da Diretoria. 
Apenas um diretor pode 
ser selecionado para 
representar cada país. 

Radmyla Hrevtsova,  
Ucrânia

Adv. Radmyla Hrevtsova, 
JD, PhD, é diretora 
do Instituto de Direito 
Médico, Direito 
Farmacêutico e Bioética 
na Academia de Advocacia 
da Ucrânia e Professora 
Assistente da Academia de 
Advocacia, onde leciona 
matérias relacionadas 
ao Direito Médico. Ela 
é chefe da unidade 
ucraniana da Cátedra de 
Bioética da UNESCO. 
Tendo uma formação 
legal diversificada, ela tem 
focado sua prática jurídica 
em direito médico desde 
1999. Atualmente é sócia-
gerente do escritório de 
Kiev da “Yurkraft Medical”, 
um escritório de advocacia 
que tem também um 
escritório em Moscou.
Ela é a fundadora e 
presidente da Associação 

jurídica e médica ucraniana, 
criada em 2006, como 
a Associação Nacional 
de Direito Médico. Ela 
é membro do Conselho 
da União dos Advogados 
da Ucrânia, onde preside 
a Comissão de novos 
ramos do direito, e do 
Vice-Chefe da Comissão 
Público do Ministério da 
Saúde da Ucrânia. Ela 
palestrou sobre questões 
relacionadas ao Direito 
Médico em Direito Médico 
questões relacionadas 
em vários encontros 
locais e internacionais, 
co-organizou três 
Congressos Ucranianos 
de Direito Médico (All-
Ukranian Congresso 
on Medical Law) e  
conduziu muitos cursos 
de formação e seminários 
para advogados, médicos, 
gestores de saúde e 
professores de direito 
médico.
Em 2004, Radmyla 
Hrevtsova começou a 
dar cursos de Direito da 
Medicina para estudantes 
de Direito e foi uma das 
primeiras palestrantes em 
direito médico na Ucrânia. 
Ela é a autora do programa 
modelo de direito médico 
para estudantes de 
Medicina aprovado pelo 
Ministério da Saúde da 
Ucrânia, em 2009.
Ela é a autora de inúmeras 
publicações em revistas 
jurídicas, médicas e de 
negócios ucranianas e 
estrangeiras, membro 
do Conselho Editorial 
de revistas científicas, 
incluindo Medicine and 
Law e European Journal of 
Health Law. Ela é membro 
da Associação Mundial de 
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Direito Médico (WAML) 
e da Associação Europeia 
de Direito da Saúde. Ela 
é fluente em ucraniano, 
russo e Inglês.

Mitsuyasu Kurosu,  
Japão

Dr. Mitsuyasu Kurosu é o 
Chefe do Departamento de 
Bioética (Ética Médica), da 
Tokyo Medical University. 
Obteve seu grau de Ph.D 
em Medicina na Nippon 
Medical School. Ele é o 
chefe do Departamento 
de Ciências da Assistência 
Respiratória e é professor 
titular da unidade japonesa 
da Rede Internacional da 
Cátedra  de Bioética da 
UNESCO. Ele é agora um 
membro do Conselho e 
Chefe do Comitê Gestor 
da Associação Japonesa 
para a Pesquisa Filosófica 
e Ética na Medicina 
e Secretário-Geral e 
membro do Conselho da 
Associação Japonesa de 
Antropologia sintética, 
membro da Associação 
Japonesa de Direito 
Médico, Associação 
Japonesa de Bioética, 
Sociedade Japonesa de 
Educação Médica, e da 
Sociedade Japonesa de 
Tanatologia Clínica.
Publicações: Livros - 1) 
Estudo de revisão da 
morte cerebral - Critério 
para decisão de morte 
encefálica para crianças, 
transplante de órgãos 

e bioética, editado por 
Kuramochi e Nagashima, 
2003 (japonês), 2) Decisão 
da morte, definição legal 
de morte, em ! & A Ética 
Médica, Taiyo Shuppan, 
1998 (em japonês), 3) Quais 
são os problemas de morte 
encefálica e transplantes 
de órgãos, filosofia de vida, 
editado por Tanahashi, 
Hokuju Shuppan, 1997 
(em japonês), 4) Lei 
Transplante de Órgãos 
- Questões de morte 
encefálica e transplantes 
de órgãos, 1994 (em 
japonês).
Artigos: 1) A utilização 
de tecidos humanos em 
nos cuidados de saúde 
e estudo de Medicina, 
Filosofia e Ética Médica, 
2011 (japonês), 2) 
Argumento na remoção 
de assistência respiratória 
no Japão, Legal Medicine, 
2009 (em japonês), 
3) Questões éticas da 
consentimento presumido 
no uso de materiais de 
pacientes para a doação de 
órgãos para transplante, 
Journal of Philosophy 
and Ethics in Health 
Care and and Medicine, 
2008, 4) Distinções de 
diversos relatórios sobre 
cuidados terminais - o 
exercício de uma vida com 
dignidade e um sistema de 
segurança social, Gekkan 
Hodanren, 2008 (japonês); 
5) Pontos de vista básicos 
de Estudo sobre Morte 
e Vida, Jornal japonês 
de Tanatologia Clínica, 
2006 (em japonês); 6) 
Em UNESCO Declaração 
Universal sobre Bioética e 
Direitos Humanos, Jornal 
de cientistas japoneses, 
2006 (em japonês) e assim 

por diante ...

Vugar Mammadov,  
Azerbaijão

Vugar Mammadov foi 
educado no Azerbaijão, 
bem como no exterior, 
Rússia, Reino Unido 
(Universidade de Dundee e 
Universidade de Glasgow) 
e EUA (American 
University, em Washington 
DC), atualmente encabeça 
a Associação de Direito 
Médico e Bioética do 
Azerbaijão, é professor 
de Medicina Legal, 
Criminalística e Ciências 
Forenses do Departamento 
da Baku State University, 
Professor de Medicina 
Legal do Departamento 
de Medicina Legal da 
Azerbaijan Medical 
University, vice-diretor 
de Ciência, Instituto de 
Direitos Humanos da 
Academia Nacional de 
Ciências do Azerbaijão, 
Chefe da Unidade do 
Azerbaijão da Cátedra 
de Bioética da UNESCO, 
autor e apresentador do 
programa Bioética TV na 
televisão do Azerbaijão 
e membro do Conselho 
Executivo da Associação 
Europeia de Direito da 
Saúde (EAHL).
Ele é um membro de longa 
data da WAML e membro 
do Colégio Americano de 
Medicina Legal, é autor de 
157 publicações científicas 

(75 no exterior), incluindo 
duas monografias e um 
livro didático, 84 artigos 
de jornais e entrevistas 
e 310 programas de 
televisão no campo da 
medicina legal, direito 
médico e bioética. Ele 
orienta cinco doutorandos 
e uma dissertação de pós-
doutorado. Ele é fluente 
em Inglês, azeri, russo e 
turco.

Anne-Marie Duguet, 
França

Anne-Marie Duguet tem 
Doutorado em Medicina e 
em Direito, e é professora 
titularna Faculdade de 
Medicina de Toulouse 
Purpan (Universidade Paul 
Sabatier), onde ensina 
direito médico e bioética. 
Ela realiza suas pesquisas 
na Unidade INSERM 
1027 Epidemiologia e 
análise da saúde pública, 
riscos, doenças crônicas 
e deficiência no Instituto 
Internacional de Pesquisa 
em Bioética (IIREB 
www.iireb.org); ela 
coordena a área de “Ética 
em Pesquisa”, como o 
presidente da ARFDM 
(Associação de Pesquisa 
e Treinamento em Direito 
Médico www.arfdm.asso.
fr). Ela organizou uma 
rede internacional de 
jovens pesquisadores em 
direito médico e bioética 
desde 2006 e uma escola 
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de verão europeu em 
bioética e direito médico 
na Universidade Paul 
Sabatier. Ela coordena 
projetos de pesquisa 
apoiados pelo Ministério 
da Saúde: projeto 
REMEDHOS LEGIBIO, 
projeto ABROVAC. Ela 
participa em vários 
projetos europeus: projeto 
EURONIC, projeto 
MADO, (FP5) COVEF; 
POSEIDON, PHLawFlu, 
Techgene. Por meio 
desses projetos, ela 
desenvolveu expertise em 
liderar grupos de pesquisa 
multidisciplinares e 
internacionais. Ela já 
publicou mais de 180 
artigos científicos e 
publicou ou contribuiu 
para 25 livros.
Em 2006, ela foi a presidente 
do 16º Congresso Mundial 
de Direito Médico em 
Toulouse. Ela é membro 
do Conselho Consultivo 
da Revista Europeia 
de Direito da Saúde e 
Secretária da Associação 
Europeia de Direito da 
Saúde. Ela tem uma 
grande rede de colegas em 
universidades europeias 
e no exterior. Desde 
2010, ela é perita judicial 
nomeada no processo 
de revisão de Ética da 
PF para investigação 
e desenvolvimento 
tecnológico para a 
Comissão Europeia. Em 
2010, ela foi nomeada 
como professora visitante 
por 3 anos pela Medical 
Dalian University e pela 
Universidade de Medicina 
de Hainan, na China. Em 
2011, ela foi homenageada 
com a condecoração 
“Palmes Académiques”. 

Boas vindas aos nossos 
quatro novos diretores. 
Estamos ansiosos para 
trabalhar com eles e 
esperamos grandes 
contribuições de cada um 
deles.

Thomas T. Noguchi
President, WAML

Relatório do Secretário-
Geral

Prof. Roy Beran,  
WAML Secretário Geral 

Mal faz um mês desde que 
voltei da minha aventura 
brasileira, que foi o mais 
movimentado Congresso 
Mundial de Direito Médi-
co (WCML) que eu já par-
ticipei, e eu já participei de 
alguns. Espero que aque-
les que estavam lá não 
achem que foi a minha in-
tenção “buscar as luzes da 
ribalta”, eu realmente não 
procurei o centro do palco, 
fui forçado. 
Sem maiores introduções, 
eu devo agradecer a As-
sembleia Geral (AG) por 
estender o meu mandato 
na Diretoria Executiva 
(BoG – Board of Gover-
nors). Este também não 
necessariamente um pe-
dido auto gerado, mas o 
presidente Noguchi pe-
diu-me para permanecer 
ao seu lado para que ele 
pudesse realizar suas am-

bições para a Associação 
Mundial de Direito Médi-
co (WAML) e eu aquiesci. 
Segue-se que também 
devo agradecer o BoG 
recém-eleito pelo voto de 
confiança em reeleger-me 
como o Secretário-Geral 
(SG) da WAML. É uma 
grande honra ter a oportu-
nidade de servir por outro 
mandato, muito embora o 
meu cansaço sugira que 
estou chegando rapida-
mente ao final do meu 
‘prazo de validade’!
Embora triste porque o 
nosso Vice-Presidente 
Executivo, Sua Excelên-
cia, David Collins, não 
pôde comparecer devido 
às exigências da sua nova 
nomeação como juiz de 
tribunal superior na Nova 
Zelândia, ele graciosa-
mente apresentou a sua 
demissão do Executivo, 
depois não ter capacidade 
para comparecer a dois 
WCML (Congresso Mun-
dial de Direito Médico) 
consecutivos. Nós, do Ex-
ecutivo, não tivemos outra 
opção a não ser aceitar 
a sua demissão. Ele per-
maneceu no BoG como 
representante da Nova 
Zelândia e estou confiante 
de que ele vai se juntar a 
nós em Bali, que também 
está muito mais perto de 
Austral Ásia.
Adv. Oren Asman foi eleito 
para a posição de David 
como Vice-Presidente 
Executivo, tendo servido 
como meu adjunto (Secre-
tário Geral Assistente) 
para um mandato e como 
Tesoureiro Honorário 
para um novo mandato. 
Isso significou que três 
dos quatro membros do 

Executivo permaneceram 
inalterados.
Professor André Pereira, 
de Portugal, foi elevado 
ao cargo de tesoureiro 
e ele traz sua alegria de 
vida para o que é uma 
tarefa exigente e muitas 
vezes ingrata. Vou sentir 
falta do intelecto e da sa-
bedoria de David Collins 
no Executivo, mas espero 
que isso não vá acabar 
com nossa amizade, uma 
vez que tenho que cruzar 
regularmente todo o Mar 
da Tasmânia, para visitar 
família na Nova Zelândia.
A outra pessoa de quem 
eu senti falta no Brasil foi 
do nosso Dick Wilbur, 
cuja energia, entusiasmo e 
sabedoria não tem limites. 
Ele vai continuar a estar in-
timamente envolvido com 
a WAML como o editor 
da newsletter, Presidente 
da Comissão de Finanças 
e confidente geral do SG. 
Outros, que também não 
puderam comparecer, 
foram alguns dos nossos 
diretores, como Tehri 
Hermanson, da Finlândia 
ou Sergeiev Yuri, da Rús-
sia.
 Uma pessoa cuja falta foi 
muito sentida, alguém 
que era conhecido como o 
rosto mais reconhecido do 
WAML foi Amnon Carmi. 
Não é um Congresso Mun-
dial sem Professor Carmi 
estar lá, mas Eduardo Dan-
tas compensou com um 
programa completo e mais 
agradável jantar de gala, 
onde eu temo que tenha 
me desgraçado. Eu tentei 
fortemente garantir um 
baixo nível de formalidade 
em Maceió e uma relação 
colegiada e íntima entre 
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todos os que participaram. 
Eu acho que nós consegui-
mos isso e o Jantar de Gala 
/ Baile foi um dos eventos 
mais agradáveis em que já 
estive.
O próximo WCML será 
em Bali, em 2014, e nosso 
diretor indonésio, Profes-
sor Nasser Muh, prometeu 
um programa super emo-
cionante. Estou realmente 
ansioso para a conferência 
de Bali e trabalhar de per-
to com Nasser, que tam-
bém merece os parabéns, 
tendo sido eleito como um 
dos vice-presidentes re-
gionais da WAML. Na ver-
dade, devo saudar todos 
os novos diretores para o 
BoG. É emocionante ter 
essas caras novas entusia-
stas na equipe.
Dou as boas vindas a todo 
o time da renovada Dire-
toria Executiva (BoG), 
tanto ao sangue novo, jo-
vem e enérgico como à 
“velha guarda”, como eu, 
que poderia trazer alguma 
sabedoria e firmeza para 
a equipe. Falando sobre 
a “velha guarda”, o Presi-
dente Noguchi, o melhor 
octogenário que conheci, 
não só foi reeleito para 
mais um mandato para 
presidente da WAML, mas 
também a sua oferta de o 
WCML de 2016 ser real-
izado em Los Angeles foi 
bem sucedida tanto na re-
união do BoG e ratificada 
na Assembléia Geral. 
Eu posso informar que 
havia quatro propostas 
para o WCML 2016, indi-
cando assim o entusiasmo 
e futuro brilhante dentro 
da WAML. A Diretoria 
Executiva também prevê 
a possibilidade de realizar 

WCML (Congresso Mun-
dial) anualmente, após o 
Congresso de Bali, em 
2014. Sem querer me in-
clinar para isso, tenho ido 
a público e emprestado o 
meu apoio pessoal à vice-
presidente Berna Ada para 
sediar este na Turquia. Eu 
amo a ideia de acordar 
na Europa e ser capaz de 
literalmente andar para 
a Ásia para o jantar. Ber-
na mostrou seu apoio à 
WAML, estando prepara-
do para agir como “recuo” 
no caso de um de nossos 
WCML não ser possível, e 
eu, por exemplo, gostaria 
que ela tivesse essa grande 
honra em seu próprio dire-
ito em 2015. Eu percebo 
que eu estou indo além 
do meu mandato, mas eu 
sinceramente acredito 
que seria fantástico ter 
um evento na América do 
Sul, seguido pelo Sudeste 
da Ásia, seguido pela fron-
teira entre Europa e Ásia e 
nos EUA.
O BoG também discutiu 
sobre fazer eventos meno-
res, regionais, reuniões 
muito focadas, nada a 
nível de um WCML mas 
abonado e co-abonado pela 
WAML Discussões prelim-
inares já começaram so-
bre realizar tal reunião na 
Escandinávia, então tudo 
que eu posso dizer é “Veja 
a este espaço”!
Como você pode ver, a 
vitalidade da WAML re-
cebeu um impulso em 
Maceió e posso informar 
que o tráfego de e-mails 
no Executivo tem sido 
inacreditável. Não perca a 
oportunidade e torne seu 
trabalho contribuir para a 
WAML, sua Associação. 

Seja parte da nova onda e 
seja arrastado pela maré e 
corrente da sua Associa-
ção Mundial e faça dela a 
Associação que você quer 
que ela seja.

Roy G Beran
Secretário-Geral da  
Associação Mundial  
de Direito Médico

19º Congresso Mundial 
de Direito Médico - O 
Making of

Eduardo Dantas,  
Vice-Presidente da WAML

O tempo voa. Ainda 
parece como se fosse 
ontem que o Brasil foi 
escolhido, durante o 17º 
WCML em 2008, para ser 
o anfitrião do 19º WCML, 
que aconteceu há algumas 
semanas. Naquela época, 
parecia uma tarefa impos-
sível. Havia muitas impli-
cações na tarefa de trazer 
a WAML para a América 
Latina para a primeira vez 
em sua história. Nos foi 
dada a missão de expandir 
o Direito Médico para uma 
nova fronteira, ligando o 
continente para o resto do 
mundo.
O primeiro passo foi for-
mar uma equipe de tra-
balho, para colocar as 
coisas em conjunto. Nós 
tivemos que gerir uma 
série de questões-chave, 

como forma de promover 
um evento internacional, 
sem apoio governamental, 
em um país que ainda lida 
com as dificuldades de 
não falar Inglês, tudo isso 
sob os efeitos de uma crise 
econômica internacional.
A Comissão Organizadora 
também teve de definir 
o público que queríamos 
atingir. Nós não queríamos 
ser mais do mesmo. Em 
vez disso, esta foi a opor-
tunidade de trazer novas 
pessoas. Para adicionar no-
vos participantes na nossa 
comunidade. Para trazer a 
América Latina para den-
tro da WAML. Então nós 
decidimos ter não apenas 
duas, mas três línguas ofi-
ciais, acrescentando Es-
panhol junto ao Português 
– língua mãe do Brasil, 
e Inglês. Dessa forma, o 
WCML soaria mais con-
fortável a todos os poten-
ciais participantes.
Com isso em mente, 
começamos a desenhar as 
linhas principais do pro-
grama, e decidimos que 
este evento teria que ser 
um marco, um ponto de 
viragem para o ensino do 
Direito Médico no Brasil. 
A partir desse ponto, de 
volta em 2010, várias asso-
ciações foram contatadas, 
juntando-se a nós no pro-
jeto de construção de um 
programa que nunca tinha 
sido visto antes no Brasil, 
no campo do Direito Médi-
co e da Bioética.
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No primeiro dia do even-
to, como atividades pré-
congresso, a Associação 
Brasileira de Direito de 
Saúde (ABDS) promoveu 
um curso introdutório so-
bre Direito Médico para 
estudantes de Direito de 
faculdades locais. Além 
disso, no teatro principal 
do Centro de Convenções, 
o Fórum Brasileiro de Ju-
dicialização da Saúde teve 
lugar, organizado pelo Su-
perior Tribunal de Justiça 
e a ABDS, reunindo como 
palestrantes, Ministros do 
STJ, e Presidentes de Tri-
bunais Estaduais.
Durante os quatro dias 
do WCML, vários even-
tos paralelos acontece-
ram, tais como: do Fórum 
Brasileiro de Saúde Suple-
mentar, o Fórum Interna-
cional de Medicina Legal, 
um Simpósio da Asso-
ciação Latino-Americana 
de Direito Médico, um 
Simpósio da Associação 
Europeia de Direito da 
Saúde, um Fórum Inter-
nacional sobre Segurança 
do Paciente e Acreditação 
de Saúde, um Fórum dos 
Sindicatos Médicos brasil-
eiros, um fórum de Direito 
Odontológico, e diversos 
workshops, como o work-
shop WAML sobre Ensi-
no de Direito da Saúde e 
Bioética, e do workshop 
organizado pelo Centro 
de Direito Biomédico da 
Universidade de Coimbra. 
Convertendo o Congres-
so em números, ele tra-
balhou com sete espaços 
diferentes (teatro princi-
pal, auditórios e salas de 
reuniões), com um total 
de 1,381 participantes, de 
42 países diferentes, que 

testemunharam 342 apre-
sentações, durante os 5 
dias do evento.
WAML ganhou mais de 
25 novos membros, e to-
das as associações que 
se reuniram durante o 
congresso lucrado com a 
rede e contato com cole-
gas e profissionais de todo 
o mundo. E, como resul-
tado, mais de 80 membros 
WAML participaram ati-
vamente do evento, com 
mais de 60 deles fazendo 
exposições nas conferên-
cias. Um resultado notáv-
el, sob todos os pontos de 
vista.

Também, seguindo ob-
jetivo da WAML de dis-
seminar o Direito Médico 
e a Bioética, a Comissão 
Organizadora distribuiu 
300 credenciais para estu-
dantes de Direito brasil-
eiros de cinco Faculdades 
de Direito diferentes, 
permitindo-lhes participar 
nas conferências, e, assim, 
apresentar a WAML para 
as gerações futuras, e au-
mentando o interesse no 
campo, que ainda está se 
desenvolvendo no Brasil.
Nem tudo foi perfeito, 
nós sabemos disso. A 
perfeição é uma meta a 
ser perseguida em todos 
os momentos, mas ter-
minamos o evento com a 

sensação de que fizemos 
tudo o que podíamos para 
receber os nossos ilustres 
colegas, amigos e mem-
bros WAML com o melhor 
de nossas possibilidades, 
ampliando área de influên-
cia da WAML ao redor do 
mundo, e plantando as 
sementes para um futuro 
crescimento do interesse 
acadêmico em Direito da 
Medicina.
Agora é hora de olhar para 
frente, e começar a prepa-
rar o futuro Congresso da 
WAML na Indonésia. Com 
cada capítulo que termina, 
ficamos a saber como ap-
rimorar, como fazer mais, 
como fazê-lo melhor. E é 
assim que deve ser. Essa 
é uma tarefa que deve en-
volver todos nós. Citius, 
Altius, Fortius!

Eduardo Dantas,
Vice-Presidente da WAML

Relatório da Comissão 
de Educação da WAML 

Oren Asman, 
Presidente da Comissão  
de Educação da WAML

Após a criação da Comis-
são de Educação há vários 
meses, nós nos encontra-
mos, durante a reunião da 
Diretoria Executiva (BoG) 
no 19º Congresso Mundial 
de Direito Médico em Ma-
ceió, Brasil, para discutir 

futuras atividades educa-
cionais durante o a reunião 
do BoG.
Nesta reunião da Dire-
toria Executiva, nos di-
vidimosem dois grupos 
para realizar sessões. O 
primeiro grupo, liderado 
pelo Dra. Radmila Hrevts-
ova, (Presidente da Sub-
comissão de Comunica-
ção), discutiu as atividades 
relacionadas com comuni-
cação.
O segundo grupo, lidera-
do pela Sra. Denise Mc-
Nally (administradora da 
reunião da WAML), discu-
tiu Congressos Mundiais 
futuros e otimização de 
gestão centralizada.
No meu papel de Presi-
dente da Comissão de 
Educação, coordenei o 
trabalho dos dois grupos. 
Após a sessão, os dois gru-
pos reuniram e compartil-
haram o conteúdo de suas 
decisões e ideias. Estas 
atividades continuarão du-
rante todo o ano. 
Resumo das atividades 
relacionadas com comuni-
cação da WAML

1. A página da WAML no 
Facebook
1.1 Criação de um fórum 
na página da WAML no 
Facebook

1) Discutir os temas de 
interesse permanente no 
Fórum tais como: o con-
ceito de direito médico 
(Ch. Wu), Maternidade de 
substituição (R. Hrevtso-
va), Transplantologia (V. 
Mammadov), Eutanásia 
(V. Mammadov), e Produ-
tos medicinais (N. Lojko).

2) questões candentes 



WAML 2012 Issue 2 Voltar para o índiceVoltar para o índiceWAML 8 WAML 2012 Issue 2

para ir para a agenda (N. 
Lojko).
3) Atualização de infor-
mações sobre processos 
judiciais interessantes (V. 
Mammadov).
2. O Site da WAML
2.1 Criação de uma biblio-
teca on-line no site WAML 
(B. Arda)
Possibilidade técnica está 
a ser checada.
2.2. Elaboração das Dire-
trizes para a realização de 
pesquisas científicas sobre 
direito médico e colocá-
las no site da WAML (Ch. 
Wu).
2.3. Publicitar eventos no 
site da WAML e FB
1) Eventos patrocinados 
(aprovados) pela WAML; 
Não são definidas as dire-
trizes para que isto acon-
teça, que precisam ser 
revistas e respeitadas para 
garantir que qualquer to-
dos os eventos, satisfaçam 
o caráter, ideais e objetivos 
da WAML.

2) Outros eventos, no âm-
bito do direito médico, 
incluindo os eventos das 
organizações afiliadas (se 
for tecnicamente possível 
e possível manter regis-
tros dos eventos), cursos 
pré-congresso da WAML.

3. Desenvolver a WAML 
TV
1) Gravação de entrevistas 
dos Congressos da WAML, 
incluindo o 19º WCML.

2) Gravação de palestras 
representativas.

3) Os critérios estão para 
ser desenvolvido.
Resumo da discussão se-
gundo grupo (gestão cen-

tralizada do Congresso)
• O processo de submis-
são de resumos vai passar 
pela WAML para incluir a 
apresentação de um tra-
balho completo.
• obtenção de CLE e CME 
será examinado.
• oportunidades de pa-
trocínio e de exposição 
serão exploradas.
• Discutiu a estrutura para 
o WCML de 2014, Con-
gresso na Indonésia com a 
data do evento transferida 
de maio a agosto.
Além do exposto acima, 
outras discussões foram 
empreendidas durante e 
depois do Congresso sobre 
colaborações internacio-
nais para várias atividades 
e expansão dos idiomas de 
materiais educativos.
A subcomissão de colabo-
rações internacionais, 
subcomissão esta liderada 
pelo Adv. André Pereira, 
promoveu a discussão da 
realização de reuniões 
especializadas da WAML, 
além dos Congressos 
Mundiais. As negociações 
com várias instituições 
estão agora em processo. 
Mais informações serão 
publicadas no próximo bo-
letim.
Materiais Educacionais 
Estrangeiros
• Boletim da WAML foi 
traduzido para Espanhol 
e Português (pelo Adv. 
Eduardo Dantas) e estava 
disponível para os partici-
pantes do 19º Congresso 
Mundial de Direito Médi-
co.
• Tradução em mais lín-
guas foi organizada e 
Prof. Wu irá fornecer uma 
tradução chinesa e Prof. 
Mammadov irá fazê-lo em 

russo.
• Tradução em mais lín-
guas deve ser encorajada 
e será examinado.
É emocionante partici-
par de uma comissão tão 
ativa, trabalhando em 
conjunto para melhorar as 
atividades da WAML. Os 
membros da WAML que 
desejarem contribuir para 
as atividades da comissão 
são bem-vindos contatar-
nos em: orenasman@
gmail.com

 Presidente da Comis-
são de Educação da 
WAML Novo Código QR 
da WAML

The New WAML  
QR Code

O WAML continua evolu-
indo no século 21, esta-
mos abraçando a tecno-
logia como nunca antes e 
vamos continuar a usá-la 
para expandir e alcançar 
muito mais membros em 
potencial, assim como para 
beneficiar a nossa socie-
dade atual, com o que foi 
dito a WAML gostaria de 
convidá-lo para fazer uso 
do nosso novo código QR 
(Quick Response Code).
A maioria de nós tem 
smartphones em nossos 
bolsos, e às vezes não te-
mos acesso ao computa-
dor por várias razões. Nós 

todos sabemos que você 
pode digitar um endereço 
da web na barra de URL 
smartphone e que pode ir 
para o site desejado que 
se está tentando visitar. 
Mas agora existe uma ma-
neira ainda mais fácil para 
chegar à página da WAML 
no Facebook. Se você im-
primiu esta newsletter, 
convidamos você a ler o 
código QR acima usando 
seu smartphone que irá 
direcionar o navegador 
web do seu telefone para 
a página da WAML no Fa-
cebook (você pode veri-
ficar isso na tela do seu 
computador usando o seu 
smartphone para fins de 
treino). O único requisito 
para que você seja capaz 
de escanear códigos QR 
usando o smartphone é 
o download de um scan-
ner de Código QR no seu 
smartphone e a melhor 
parte é que a maioria dess-
es scanners são gratuitos. 
Por favor, visite qualquer 
um dos links abaixo para 
fazer o download do leitor 
de Código QR para iPhone 
ou Android.

Para scanner de iPhone
clique neste link
http://itunes.apple.com/
us/app/qr-reader-for-
iphone/id368494609?mt=8

Para Androi do scanner
clique neste link
https://play.google.com/
store/apps/details?id=la.
droid.qr&hl=en&rdid=la.
droid.qr&rdot=1
Para mais informações so-
bre os códigos QR Indeep 
visite este link.
http://www.freedomtar-
get.com/qr-code

http://itunes.apple.com/us/app/qr-reader-for-iphone/id368494609?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/qr-reader-for-iphone/id368494609?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/qr-reader-for-iphone/id368494609?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=la.droid.qr&hl=en&rdid=la.droid.qr&rdot=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=la.droid.qr&hl=en&rdid=la.droid.qr&rdot=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=la.droid.qr&hl=en&rdid=la.droid.qr&rdot=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=la.droid.qr&hl=en&rdid=la.droid.qr&rdot=1
http://www.freedomtarget.com/qr-code
http://www.freedomtarget.com/qr-code
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REuNIõES fuTuRAS 
Afiliadas de Associações Nacionais e 

organizações colaboradoras

Reunião da Associação Nacional de Médicos 
Legistas 46 “The National em Miniatura - As 
pequenas coisas são importantes”
5-9 outubro de 2012.
Baltimore, MD
E-mail: info@erasmusobservatoryonhealthlaw.nl 
Site: www.erasmusobservatoryonhealthlaw.nl

Colégio Americano de Medicina Legal Reunião 
Anual 53 “Direito, Medicina e sua prática 
profissional”
21-24 fevereiro de 2013
Planet Hollywood Resort
Las Vegas, Nevada
Email: sssanbar@pol.net
Site: www.ablminc.org

wcml2014.mhki.org
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To Mariana Chaves, Ph.D  in Law Candidate,  
University of Coimbra, Portugal., 

who acted as the assistant editor responsible  
for translating the newsletter into portuguese.
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