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Moção de Apoio à Concessão do Prêmio Nobel da Paz às 
Brigadas Médicas Cubanas Henry Reeve 

  

O povo brasileiro já conhece o humanismo das médicas e dos médicos de Cuba, pela saudosa 
experiência do trabalho destes profissionais no Programa Mais Médicos. Mas este trabalho já 
vem sendo realizado em muitas partes do planeta, há décadas. 

A primeira missão médica humanitária, em 1963, foi na Argélia, e de lá para cá, em nome da 
defesa da humanidade, Cuba comprometeu-se a cuidar das populações pobres do planeta, 
nascendo uma solidariedade internacionalista através de missões humanitárias cubanas pelos 
quatro continentes, dentre as quais destacamos: 

- Em 1970 o Peru foi atingido por um terremoto de 7.9 na escala Richter, que provocou a morte 
de 80 mil mortos e milhares de famílias desabrigadas. Mais de 100 mil cidadãos cubanos doaram 
sangue, e uma das primeiras brigadas entre médicos e agentes sanitaristas aportaram 
em Ancash, sendo que em na época o Peru não tinha relações diplomáticas com a República de 
Cuba; 

- Em 2007, novamente no Perú, os médicos cubanos, solidários com as vítimas do terremoto, 
realizaram 228 mil consultas e 2 mil cirurgias complexas;  

- No Haiti, a participação e a dedicação dos médicos cubanos, durante a crise da cólera, deixou o 
mundo envergonhado por não ter prestado tal solidariedade;  

- Na África, no combate ao Ebola, a atuação das brigadas médicas cubanas foi fundamental. 

As brigadas estão presentes em mais de 60 países, e o Contingente Internacional de Médicos 
Especializados em Desastres e Grandes Epidemias atua em 24 países da América Latina e 
Caribe, em 27 países da África incluindo a República do Togo; Argélia e África do Sul, em dois, 
do Oriente médio, e em sete, da Ásia, incluindo Indonésia, Catar, Kuwait, China e Arábia Saudita. 

A pandemia do COVID 19, que está assolando o mundo e que já causou a morte de mais de 75 
mil pessoas em nosso País, teve resposta por parte dos médicos cubanos juntaram-se aos 
médicos chineses e em22 de marco de 2020, aportaram na Lombardia, Itália desempenhando 
uma assistência fundamental. 

Considerando a grandeza e solidariedade das médicas e dos médicos cubanos, que estão 
salvando vidas como objetivo principal, o Conselho Municipal de Saúde aprova esta MOÇÃO DE 
APOIO à concessão do Prêmio Nobel da Paz de 2021 ao Contingente Henry Reeve de Brigadas 
Médicas Cubanas. 

  

Campinas, 22 de Julho de 2020 
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