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Apresentação

No dizer de Edmundo Ferraz a Academia é um centro de memória. 
Na verdade, ela representa também um encontro com o presente e o 
futuro. As aulas dos que se foram e dos aqui presentes servirão para o 
balizamento dos que virão depois.

Esta é a Casa onde se preserva a ética e o conhecimento científico 
que norteiam a profissão médica. Nestes Anais estão os mais variados 
temas, não só médicos, dentro do princípio do nosso fundador Fer-
nando Figueira: “O médico que só sabe medicina sabe muito pouco”.

Aqui estão registrados crônicas, artigos, discursos, palestras e ensaios 
de um período muito fértil de atividades que abrange os anos de 
2013, 2014 e 2015.

Imodestamente talvez, asseguro que é uma boa leitura.

Gentil Alfredo Magalhães Duque Porto
Presidente da Academia Pernambucana de Medicina
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Prefácio

A Academia Pernambucana de Medicina tem a alegria de promover 
o lançamento destes Anais, sendo o IX Volume desta série desde que, 
em 1974, fez a edição do seu primeiro número. 

Na primeira publicação vieram à luz exclusivamente algumas das 
biografias dos cinquenta patronos que dignificam as correspondentes 
cadeiras do corpo de associados da instituição.

Esta publicação se refere às atividades compreendidas entre o perío-
do de 2013 a 2015. 

A Academia tem tido o cuidado de periodicamente publicar os seus 
Anais como uma forma de preservar a memória dos importantes 
eventos que acontecem no desenvolvimento de suas atividades.

No ano de 2015, em que a Academia completou o seu 45º aniver-
sário, comemorado solenemente no dia 17 de dezembro, foram en-
tregues as premiações outorgadas aos médicos: Mário Vasconcelos 
Guimarães, a medalha do “Mérito Médico Prof. Fernando Figueira”; 
o título de “Acadêmico do Ano” à acadêmica Gilda Kelner e também 
foi entregue o diploma do Concurso Literário Prof. Salomão Kelner 
à estudante classificada em 1º lugar, recebendo também um prêmio 
em dinheiro no valor de dois mil reais.

A Academia Pernambucana de Medicina durante esses anos de ati-
vidades foi presidida pelos seguintes acadêmicos: Professor Fernando 
Figueira, Professor Salomão Kelner, Professor Geraldo José Marques 
Pereira e Edmundo Machado Ferraz. A partir de 2016 assumiu a 
presidência o acadêmico Gentil Porto.

Nas atividades de publicação a Academia além dos Anais, editou 
mais recentemente os seguintes livros:



16

1) História da Faculdade de Medicina do Recife 1895-1943, de 
Octávio de Freitas, uma reedição. 

2) Morão, Rosa & Pimenta – Notícias dos três primeiros livros 
em vernáculo sobre a Medicina no Brasil. Estudos Críticos de 
Gilberto Osório de Andrade e Introduções Históricas, Inter-
pretações e Notas de Eustáquio Duarte. Uma reedição. 

Para a divulgação das suas atividades a instituição dispõe de um site, 
de um e-mail e de um boletim informativo, publicado trimestral-
mente.

Essas informações estão contempladas neste número dos Anais, além 
dos discursos de posses dos novos acadêmicos, saudações aos novos 
recipiendários, artigos e outros trabalhos científicos e literários.

Acadêmico Luiz Barreto

Secretário Geral da Academia 
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Súmula da ata da primeira reunião da 
Academia Pernambucana de Medicina
Realizada em 17 de dezembro de 1970

Em 17 de dezembro de 1970, às 20 horas, na sede da Sociedade 
de Medicina de Pernambuco, com a presença da Prof. Fernando Fi-
gueira, Prof. Bruno Maia, Dr. Pedro Veloso da Costa, Dr. Leduar 
de Assis Rocha e outros médicos, realizou-se a primeira reunião da 
Academia Pernambucana de Medicina. Com a palavra o Prof. Fer-
nando Figueira discorreu sobre os motivos da reunião dizendo que 
estava sendo criada naquele instante, a Academia Pernambucana de 
Medicina, instituição pela qual ele lutava há muito tempo. Falou 
ainda o Prof. Fernando Figueira que a nova entidade haveria de ter 
compromissos somente com a cultura médica e o seu significado para 
a comunidade. Ficou constituída na oportunidade, por aclamação, a 
primeira Diretoria-Provisória: Presidente Prof. Fernando Figueira; 
Vice-Presidente Prof. Bruno Maia; Secretário Dr. Leduar de Assis 
Rocha; Tesoureiro Dr. Pedro Veloso Costa. Foi lavrada a ata e assina-
da por todos os presentes.

Recife, 17 de dezembro de 1970



18

Academia Pernambucana de Medicina
Relação dos Patronos das Cadeiras e dos 

Fundadores

Cadeira Patronos Fundadores

01 Armando de Meira Lins Fernando Jorge Simão dos San-
tos Figueira

02 Joaquim de Souza Cavalcanti Antônio Bruno da Silva Maia

03 Amaury de Medeiros Gilberto da Costa Carvalho

04 João Alfredo da Costa Lima Pedro Veloso da Costa

05 Antonio Peregrino Maciel 
Monteiro

Leduar de Assis Rocha

06 Ulysses Pernambucano João Marques de Sá

07 Pirajá da Silva Orlando Parahym

08 José Octavio de Freitas Herodoto Novelino Pinheiro 
Ramos

09 Bandeira Filho Albérico Dornelas Câmara

10 Gouveia de Barros Waldemir Soares de Miranda

11 José Correia Picanço Antônio Simão dos Santos Fi-
gueira

12 Adolfo Simões Barbosa José Pereira da Costa Júnior

13 João Marques Nelson Ferreira de Castro Cha-
ves

14 Francisco Clementino Jorge de Oliveira Lobo

15 Eduardo Jorge Wanderley Fi-
lho

Cesar Montezuma

16 Arnóbio Marques Luiz Ignácio de Barros Lima

17 Malaquias Gonçalves Romero da Gama Marques

18 Erminio César Coutinho Amaury Domingues Coutinho

19 João Amorim Ovídio Montenegro

20 Guilherme Piso Aluízio Bezerra Coutinho

21 Martagão Gesteira Maria Helena de Moura Leite
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22 Selva Júnior Martiniano Fernandes

23 Luiz Resende Pech Berilo Pernambucano da Costa

24 Antônio Austregésilo Francisco Montenegro

25 Oswaldo Cruz Waldemar de Oliveira

26 Cosme de Sá Pereira Arnaldo Marques

27 Juliano Moreira José Lucena da Mota Silveira

28 Mário Ramos Hélio Mendonça

29 Aggeu Magalhães Raimundo de Barros Coelho

30 Eustachio de Carvalho Manoel Caetano Escobar de 
Barros

31 Geraldo de Andrade Armínio de Lalor Mota

32 Ernesto Silva Marcionilo de Barros Lins

33 Heitor Carrilho Arnaldo Di Lascio

34 Emílio Ribas Rinaldo Azevedo

35 Annes Dias Gonçalo José de Melo

36 Monteiro de Morais Djair Brindeiro

37 Carlos Chagas Ruy João Marques

38 João Rodrigues Arthur Barreto Coutinho

39 João Alves de Lima Salomão Kelner 

40 Barros Barreto Bertoldo Kruse

41 Edgar Altino José Nivaldo

42 Jorge de Medeiros Nicolino Limongi

43 Gervásio Melquíades da Silva Manoel Ricardo da Costa Car-
valho

44 Jarbas Pernambucano Luiz Tavares

45 Coelho de Almeida Ferreyra dos Santos

46 Josué de Castro Orlando Onofre

47 José Amaro Lessa de Andrade Milton So-
bral

48 Victor Rodrigues Miriam Kelner

49 Isaac Salazar Sílvio Paes Barreto

50 Manoel Arruda Câmara Adônis Carvalho
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Academia Pernambucana de Medicina
Relação dos Patronos das Cadeiras e dos atuais 

Acadêmicos  (Em 31.12.2015)

Cadeira Patronos Acadêmicos Titulares

01 Armando de Meira Lins Antônio Carlos dos Santos 

Figueira 

02 Joaquim de Souza Cavalcanti Fernando Pinto Pessoa 

03 Amaury de Medeiros Marco Antônio Cezário de 

Melo

04 João Alfredo da Costa Lima Amaury de Siqueira Medeiros 

05 Antonio Peregrino Maciel 

Monteiro

José Falcão 

06 Ulysses Pernambucano Gilson Edmar Gonçalveis e Sil-

va

07 Pirajá da Silva Gentil Alfredo Magalhães Du-

que Porto 

08 José Octavio de Freitas Rostand Carneiro Leão Paraíso 

09 Bandeira Filho Hildo Rocha Cirne de Azevedo 

Filho 

10 Gouveia de Barros Luiz de Gonzaga Braga Barreto 

11 José Correia Picanço -

12 Adolfo Simões Barbosa Cláudio Renato Pina Moreira

13 João Marques Wilson Alves de Oliveira Júnior

14 Francisco Clementino Paulo Fernando Barreto Cam-

pello

15 Eduardo Jorge Wanderley Filho Cláudio Moura Lacerda de 

Melo 
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16 Arnóbio Marques Gilliatt Hanois Falbo Neto

17 Malaquias Gonçalves Carlos Roberto Ribeiro de 

Moraes 

18 Erminio César Coutinho Victorino Spinelli Toscano 

Barreto 

19 João Amorim Ênio Lustosa Cantarelli

20 Guilherme Piso Miguel John Zumaeta Doherty 

21 Martagão Gesteira -

22 Selva Júnior Cícero Ferreira Fernandes 

Costa 

23 Luiz Resende Pech Othon Coelho Bastos Filho

24 Antônio Austregésilo Ronice Maria Pereira Franco 

de Sá 

25 Oswaldo Cruz -

26 Cosme de Sá Pereira João Sabino de Lima Pinho 

Neto 

27 Juliano Moreira Aurélio Molina da Costa

28 Mário Ramos João Guilherme Bezerra Alves 

29 Aggeu Magalhães Luiz Maurício da Silva

30 Eustachio de Carvalho -

31 Geraldo de Andrade Gustavo Antonio da Trindade 

Meira Henriques

32 Ernesto Silva José Weydson Carvalho de Bar-

ros Leal 

33 Heitor Carrilho Marcello Jorge de Castro Sil-

veira 

34 Emílio Ribas Edmundo Machado Ferraz 

35 Annes Dias Silvio Romero de Barros Mar-

ques

36 Monteiro de Morais -

37 Carlos Chagas -



38 João Rodrigues Fernando Tarciso Miranda 

Cordeiro 

39 João Alves de Lima Gilda Kelner 

40 Barros Barreto Bertoldo Kruse Grande de 

Arruda 

41 Edgar Altino -

42 Jorge de Medeiros Carlos Vital Tavares Corrêa 

Lima 

43 Gervásio Melquíades da Silva Ester Azoubel Sales 

44 Jarbas Pernambucano Éfrem de Aguiar Maranhão 

45 Coelho de Almeida Waldênio Florêncio Porto 

46 Josué de Castro Marcelo Moraes Valença

47 José Amaro Francisco de Paula Ramos Pe-

drosa 

48 Victor Rodrigues Reinaldo da Rosa Borges de 

Oliveira 

49 Isaac Salazar Edvaldo da Silva Souza

50 Manoel Arruda Câmara -
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Academia Pernambucana de Medicina

Homenagens

Acadêmicos Eméritos
Mirian Kelner
José Grimberg

Bertoldo Kruse Grande de Arruda
Edmundo Machado Ferraz

Acadêmicos Eméritos in memoriam
Alcedes Codeceira Júnior 

José Nivaldo Barbosa de Souza
Acadêmicos Beneméritos

José Paulo Cavalcanti Filho
Maria José de Matos Luna

Acadêmico do Ano
Luiz Maurício da Silva – Ano de 2013

Gentil Alfredo Magalhães Duque Porto – Ano de 2014
Gilda Kelner – Ano de 2015

Medalha do Mérito 
Médico Professor Fernando Figueira

Antônio Soares de Aguiar – Ano de 2013
Francisco Genário Sales – Ano 2014 

Mário Vasconcelos Guimarães – Ano 2015
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Academia Pernambucana de Medicina 
Discurso de posse

Acadêmico

Wilson Alves de Oliveira Jr. Oliveira
Cadeira 13

Recife, 24 de abril de 2013
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Patrono João Marques
Titular Fundador Nelson Ferreira de Castro Chaves

20 Ocupante José Otávio Cavalcanti

Ilmo. Professor Edmundo Machado Ferraz, Presidente da Academia 
Pernambucana de Medicina, Casa de Fernando Figueira, em nome 
do qual saúdo os demais membros da mesa.

Caros Acadêmicos, Senhores e Senhoras.

Bom dia a todos!

Discursos são sempre difíceis. Principalmente se estamos diante de 
uma plateia que nos brinda com a sua presença, ratificando a escolha 
do nosso nome como membro desta Academia. 

Defendendo sempre que o agradecimento deve ser urgente, inicio 
agradecendo ao Professor Fernando Figueira pela sua lembrança 
quando me convidou para membro da Academia Pernambucana de 
Medicina, ao Dr. Geraldo Pereira, então presidente desta Academia, 
pela imediata aceitação e aos senhores Acadêmicos pela calorosa aco-
lhida. Ao amigo de longa data Cláudio Renato Pina Moreira pela 
fraterna e gentil saudação. 

Minha sincera gratidão aos meus pacientes que me ajudaram a refle-
tir, reconhecer meus limites e, sobretudo tentar entender a complexi-
dade do ser humano.

Muito obrigado!

Confesso que ao ser abordado, há alguns anos, pelo Professor Figuei-
ra, fiquei feliz e honrado pelo reconhecimento, porém não me sen-
tia pronto para aceitá-lo naquele momento. Ingenuamente, acreditei 
que com o passar dos anos, acordaria preparado para sentar junto 
àqueles que marcaram a Medicina Pernambucana. Ledo engano! Na 
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ânsia de buscar sabedoria, e talvez por excesso de timidez, fui poster-
gando este momento. Mas, querido Professor Figueira, é chegada a 
minha hora. 

Hoje, com satisfação assumo a cadeira de número 13 que tem como 
patrono o Professor João Paulino Marques, clínico geral exemplar, 
defensor incansável da relação médico-paciente e como membro ti-
tular fundador o Professor Nelson Ferreira de Castro Chaves, ho-
mem plural de atividades na endocrinologia, nutrição, fisiologia, so-
ciologia e pesquisador científico. Agora, tenho a honra de substituir 
o Professor José Otávio Cavalcanti, homem ímpar, intelectual, de 
grande contribuição à comunidade, não apenas no âmbito da Medi-
cina, mas também no Jornalismo e na Literatura.  Seria impossível 
descrevê-los em breve discurso, mas reforço que o fato de que sermos 
lembrados é o que nos torna imortais. 

Entendendo que o presente é um reflexo do que foi vivenciado e 
construído no passado, a história da Medicina de Pernambuco está 
preservada nesta casa, ficando para nós acadêmicos, o dever de passar 
a missão de guardar a memória aos jovens médicos que darão conti-
nuidade a essa história.

Não poderia deixar de citar os Acadêmicos Gustavo Trindade Hen-
riques, Adonis Carvalho, Alcides Codeceira Jr., Antonio Simão 
dos Santos Figueira, Fernando Pinto Pessoa, Luiz Ataíde e Ros-
tand Paraiso que tive o privilégio de ser aluno durante a graduação 
do curso Médico e ao Acadêmico Geraldo Pereira aluno no perío-
do de pós graduação. 

Minha homenagem, respeito e reconhecimento a todos os membros 
desta Academia, e em especial, ao Professor Fernando Figueira seu 
idealizador, fundador, defensor e padrinho de todos nós. 

Convido-os a uma breve reflexão histórica, base da minha trajetó-
ria...

Na Grécia antiga, berço da Filosofia e da Medicina, o filósofo Platão 
criou a primeira Academia como templo do espírito, do conhecimen-
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to e da troca de saberes. Portanto, a Medicina que nascia com Hipó-
crates, no século V a.C., vinha banhada de conhecimento filosófico 
sobre o doente e o adoecer, sendo desenvolvida paulatinamente a arte 
médica, não apenas pelo ato de curar em si, mas, sobretudo, o cuidar 
integral do paciente, na acepção mais ampla da palavra. 

Inicialmente, a Medicina encontrou cenário propício para que hou-
vesse íntima ligação com a arte, com a filosofia e com os saberes mais 
evocados à época. Foi por meio  da arte que a Medicina teve o seu 
registro na história. Através da música, estudiosos procuraram en-
tender os sons emitidos pelo corpo humano. Particularmente para a 
cardiologia, Laennec médico e músico, utilizou o som da flauta para 
idealizar o estetoscópio, instrumento utilizado até os dias atuais. 

Por volta dos anos 160 d.C., surge, em Roma, um médico chama-
do Galeno, com reputação de bom médico e escritor. Sua obra, rica 
em afirmações dogmáticas, nutria o espírito científico nos campos da 
anatomia, patologia, sintomatologia e terapêutica. Durante décadas 
a Medicina Galênica foi adotada como infalível e aceita pela igreja 
católica, por árabes e judeus. Os discípulos de Galeno fortaleceram o 
modelo científico cartesiano que se reflete até os dias hoje.  

Somente, mais de mil anos depois, durante o Renascimento, surgiu 
um novo paradigma na Medicina, em 1543, com a publicação do 
livro “De Humanis Corporis Fabrica”, por Versalius. Essa obra marca 
a ciência Médica, exatamente por tentar desvendar os mistérios da 
inter relação entre órgãos humanos através da dissecção de cadáveres. 

Nascia assim, a Medicina das Doenças.

Com a descoberta dos microrganismos como causadores de doenças, 
reforçou-se a ideia organicista e reducionista. Partia-se então, do ex-
tremo da Medicina com base na pessoa, defendida por Hipócrates e 
seguidores, para a Medicina reducionista da relação entre o agente 
agressor e o órgão agredido.
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Nos séculos XVI e XVII, com a criação empírica indutiva de Bacon, 
a mecânica de Newton e o raciocínio analítico de Descarte, nasce 
a ciência moderna. Embora com inegável valor científico, na nova 
concepção o homem passou a ser “coisificado”, mensurado e quan-
tificado. 

O paradigma do modelo cartesiano sobre o pensamento médico foi 
determinante para construção do Modelo Biomédico, alicerce con-
sensual da Medicina moderna. Descarte propôs uma separação abso-
luta e radical entre mente e corpo. Dessa forma, o conjunto psique/
mente/alma ficou remetido aos cuidados religiosos ou à especulação 
filosófica.

O modelo biomédico recebeu reforço por meio do relatório Flexner, 
publicado em 1910, nos EUA, estabelecendo profundas mudanças 
na educação médica que repercutem até a atualidade.

Infelizmente, a Medicina esteve, por muito tempo, omissa à leitura 
do indivíduo como ser único e singular, formado de corpo e mente. 
Ao subestimar os valores sócio antropológicos do indivíduo, o mo-
delo biomédico peca, na medida em que negligencia a leitura do ser 
humano em sua integralidade, deixando, assim, de cotejá-lo nos seus 
aspectos social, psicológico, cultural, religioso e ecológico. 

Com a perda da perspectiva humana da Medicina, a doença passou 
a ser vista como desarranjo mecânico de órgãos a serem consertados, 
estabelecendo-se, assim, o dualismo corpo /mente, onde o olhar do 
médico concentra-se na doença e não do doente.

Com o passar do tempo, a tecnologia foi assumindo papel substan-
tivo na Medicina, tornando a relação médico-paciente – âmago da 
prática médica no passado analógico – algo menor, quase virtual. 

Não desejamos “satanizar” a tecnologia, ao contrário, entendemos sua 
importância e o diferencial que sua adoção causou. Não aceitamos, 
porém, posturas radicais de isso ou aquilo. Acreditamos na conjuga-
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ção somatória disso mais aquilo, ou seja, a doença e o doente vistos 
de forma inseparável.

Apenas no início da década de 70, insatisfeito com o modelo assis-
tencial então amplamente adotado, o médico clínico George Engel 
propõe um método de assistência médica centrado num olhar sistê-
mico que integra o comportamento à enfermidade humana. Assim 
nasceu o Modelo Biopsicossocial, fruto da teoria geral dos sistemas 
que interagem entre si e têm reflexos uns sobre os outros.

A competência do médico, quando apoiada unicamente no saber tec-
nicista, não é suficiente para assegurar uma assistência de qualida-
de. O profissional da saúde precisa ter além da competência técnica, 
competência e habilidade humana, nem sempre fácil de conseguir.

Foi dentro desse contexto e com as inquietações próprias da juventu-
de que iniciei  minha formação na Cardiologia. O período no Hos-
pital das Clínicas, em São Paulo, foi de suma importância para o 
amadurecimento pessoal e profissional.  A sedução para lá criar raízes 
foi grande, mas o desejo de voltar a minha terra, maior. 

Tive mestres inesquecíveis como os Professores Nagib Assi, Fer-
nando Viana, Luiz Decourt, Jarbas Malta e João Carlos Pinto 
Dias, os primeiros me influenciaram na escolha da especialidade e 
me estimularam a abraçar a vida acadêmica e os dois últimos, não 
menos importantes, me direcionaram ao estudo da doença de Cha-
gas.

Conjugar a prática médica com as atividades de ensino universitário 
é um caminho árduo considerando-se as importantes demandas e a 
responsabilidades que as atividades requerem. A primeira por desti-
nar-se a cuidar do ser humano dentro de toda sua complexidade e a 
segunda, por contribuir para a formação de futuros médicos. 

Nas duas atividades, além do conhecimento científico – condição in-
dispensável – a habilidade de comunicar-se é a grande ferramenta 
para a efetividade do seu exercício.
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Ao assumir a regência da disciplina de Cardiologia, da Faculdade 
de Ciências Médicas, da Universidade de Pernambuco, juntamente 
com os Professores Ricardo Coutinho, Levi Pedrosa, Breno Sou-
za, Creso Falcão e Dário Sobral, procuramos transmitir uma visão 
que transcendesse aquela puramente tecnicista, mas que conseguisse 
perceber o doente em sua singularidade, assim como a multi causali-
dade envolvida no complexo processo do adoecer. 

Sendo o coração o órgão de maior simbolismo do corpo humano, 
torna-se necessária uma abordagem que vá além do coração orgânico, 
fato que também deve ser contemplado na atividade docente.

Educar não é apenas o ato de passar informações e conhecimentos, 
é acima de tudo estimular à reflexão crítica, requisito necessário para 
que o aluno saiba transformar conhecimento em sabedoria.

Entende-se que a verdadeira prática médica - assistencial e docência 
- só é possível quando o discurso está respaldado pela ação. 

O maior desafio para quem leciona na área Médica – especialmente 
na Cardiologia – é alertar o aluno sobre a necessidade da manutenção 
de um olhar abrangente, preservando uma consciência crítica ao fazer 
a interface entre os constantes avanços tecnológicos e o paciente. 

A certeza de estar diante de seres humanos semelhantes e parado-
xalmente diferentes, exige uma decisão clínica personalizada, fugin-
do de condutas estereotipadas. 

A busca por formar verdadeiros médicos e não apenas técnicos, nos 
lembra que a Medicina não pode ser considerada uma ciência exata, 
mas, sobretudo, um ofício que envolve tecnologia e humanismo e que 
não pode perder o seu coração. 

A partir de 1980 passei a atuar como médico assistente e responsável 
pelo grupo de miocardiopatia e insuficiência cardíaca, na Enfermaria 
Professor José Ribamar, do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. 
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Senti-me particularmente “tocado” pelo grande número de pacientes 
portadores de Cardiomiopatia Chagásica, principalmente por que 
esses pacientes traziam demandas que extrapolavam a esfera mera-
mente biomédica. 

Havia um forte componente social na gênese e evolução de sua doen-
ça  que dificultava o acesso e adesão ao tratamento, levando-os a 
frequentes reinternamentos. 

Embora descoberta há mais de cem anos, a doença de Chagas con-
tinua como um grave problema de saúde pública, hoje não mais res-
trita a áreas rurais de países endêmicos da América Latina, mas com 
disseminação urbana em todo mundo, a chamada globalização da 
doença.

Ainda hoje a enfermidade de Chagas está incluída no rol das doen-
ças negligenciadas, despertando baixo interesse da indústria farma-
cêutica, da comunidade científica e das autoridades político sani-
tária. Salientando-se que não apenas a doença é negligenciada, mas, 
sobretudo, e acima de tudo, O PACIENTE. 

Reforço a homenagem prestada, nesta casa, ao genial pesquisador 
brasileiro Carlos Chagas, designado como patrono da cadeira de nú-
mero 37, pelo Professor Ruy João Marques, um dos pioneiros do 
estudo da doença de Chagas em Pernambuco, sendo tema sua tese 
de livre docência.

Em agosto de 1987, juntamente com as médicas cardiologistas Cas-
sandra Barros e Maria da Glória Melo, das enfermeiras Ana Maria 
Figueira e Valdinete Arantes Paiva e da professora Laudenir Ri-
vas, idealizamos e criamos o Ambulatório de doença de Chagas, do 
Hospital Universitário Oswaldo Cruz-HUOC, da Universidade 
de Pernambuco, com apoio irrestrito do Dr. Ricardo Paiva, então 
diretor do hospital. 

Posteriormente, ao assumir a direção do HUOC, o Professor Ênio 
Lustosa Cantarelli – humanista com forte compromisso social – 
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fortaleceu nossas ações estabelecendo convênios inter institucionais, 
tais como:  o HEMOPE, a FIOCRUZ, a Secretaria Estadual da 
Saúde, a FUNASA e o Ministério da Saúde. Parcerias essas, pre-
servadas até os dias atuais que tem trazido frutos na assistência, na 
pesquisa, no ensino e na extensão. 

Procurou-se envidar os melhores esforços, em agregar pessoas que 
comungassem do mesmo objetivo de promover uma assistência digna 
e humanizada. Paulatinamente profissionais de outras áreas aderiram 
à nossa causa e hoje contamos com equipe multiprofissional for-
mada por Médicos Cardiologistas, Hematologista, Enfermeira, 
Fisioterapeuta, Assistente Social e Psicóloga.  

Também no ano de 1987, a equipe do ambulatório, sentindo a neces-
sidade de consolidar a abordagem integral ao paciente, estimulou, de 
forma pioneira, a criação da Associação de Portadores da Doença 
de Chagas Pernambuco, em funcionamento até até a atualidade.  

A Associação Pernambucana serviu de exemplo para a criação de 
outras associações no Brasil e exterior e hoje faz parte, como mem-
bro diretivo, da Federação Mundial de Associações de Enfermos 
de Chagas/FINDECHAGAS,  criada em outubro 2010, na cidade 
de Olinda, com a participação de diversas Associaçoes da America 
Latina, Europa e EUA.

Com a inauguração do PROCAPE, em 2006, houve a necessidade 
da identificação de um espaço capaz de abrigar as ações que vinham 
sendo desenvolvidas no hospital HUOC, de maneira integral e hu-
manizada, a luz da assistência, do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Em dezembro de 2010, inaugura-se  A CASA DO PORTADOR 
DE DOENÇA DE CHAGAS E INSUFICIÊNCIA CARDÍA-
CA que abriga o Ambulatório e a Associação. O inestimável apoio 
do Magnífico Reitor da Universidade de Pernambuco, Professor 
Carlos Calado e dos Professores Jõao Régis e Guido Correia de 
Araújo onde a alocação de recursos, foi de fundamental importân-
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cia para aquisição do imóvel, adequação de área física e compra de 
equipamentos.  Contou-se também, com doações de pessoas físicas 
e jurídicas, como à moda antiga, por meio da assinatura em um livro 
de ouro.

Estamos convencidos que com essa iniciativa tentamos cumprir, mais 
uma vez, o papel educativo e social inerente à missão da Universida-
de de Pernambuco. 

Nos últimos 25 anos o Ambulatório de Chagas, como passou a ser 
conhecido, reafirmou que é possível caminhar, acreditar e lutar por 
um ideal que possibilite a transformação da assistência à saúde onde 
ciência e arte, tecnologia e humanismo se façam presentes. 

Procuramos realizar encontros científicos objetivando congregar pro-
fissionais das diversas áreas da saúde, contando com a participação 
de renomados profissionais de todo o País. Pretendemos continuar 
colaborando com a melhoria da assistência aos pacientes portadores 
da doença de Chagas.  

Como fruto da assistência multiprofissional houve a realização de 
número representativo de Teses, Dissertações, Monografias, Capí-
tulos de Livros e Artigos em Periódicos. 

Portanto, a partir da noção de que o sucesso de qualquer empreendi-
mento depende do trabalho solidário e produtivo de muitas mentes 
e mãos bem orientadas e sintonizadas com o mesmo objetivo, pode-
mos afirmar que a nossa trajetória foi concebida dentro desse espírito. 

Nesta oportunidade, faço minhas as palavras do poeta pernambuca-
no João Cabral de Melo Neto, momento em que agradeço a todos 
aqueles de forma direta ou indireta estiveram presentes, de maneira 
afetiva e efetiva, em minha trajetória de vida pessoal e profissional. 

Trago para a Academia todos vocês, com os meus sinceros agradeci-

mentos.
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“Um galo não tece uma manhã.

Ele precisa sempre de outros galos,

para que o amanhã, desde uma teia tênue,

se vá tecendo entre todos os galos”

Aprendemos muito com nossa jornada - o saldo é gratificante e posi-
tivo, o que costumamos traduzi-lo como salário espiritual. 

Paralelamente à vida acadêmica, ingressei na Sociedade Unicordis, 
juntamente com dezenove sócios cardiologistas, do qual tenho orgu-
lho de participar. Agradeço o apoio e respeito que sempre recebi e às 
amizades ali construídas.

Finalmente, quero expressar o meu reconhecimento e agradecimento 
aos Drs. Samuel Hulak, Bernardo Trespalacios, Dival Cantarelli, 
Celmo Celeno Porto e Marcos Aurélio Dias da Silva (in memória) 
por caminharem comigo nos meandros da Psicossomática e aos Drs. 
Luiz Galamba e Cláudio Castro por me acompanharem nos mean-
dros da vida.

Dedico minha indicação para a cadeira de número 13, da Acade-
mia Pernambucana de Medicina que ora passo a ocupar, a minha 
mãe Raquel Mendonça de Oliveira, in memória, pela sua sabedo-
ria, apoio incondicional e presença constante, mesmo que ausente. 
Na lembrança dela, homenageio e agradeço aos meus familiares que 
acompanharam a minha trajetória com permanente incentivo e ge-
nerosidade.

Muito obrigado
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Saudação a Wilson Oliveira

Acadêmico

Claudio Renato Pina Moreira

Recife, 24 da abril de 2013
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Saudação a Wilson Oliveira na Academia Pernambucana 
de Medicina

Claudio Renato Pina Moreira

A Academia Pernambucana de Medicina recebe, hoje, com alegria, 
um novo acadêmico para ocupar a Cadeira número 13, cujo patrono 
é o Dr. João Paulino Marques, catedrático de Clínica Medica da Fa-
culdade de Medicina do Recife e um dos seus fundadores. A referida 
cadeira teve como seu primeiro titular o professor Nelson Chaves, 
catedrático de Fisiologia da mesma faculdade, e, como segundo ocu-
pante o Dr. José Octávio Cavalcanti, conhecido endocrinologista do 
Recife falecido em 2007. Agora, está sendo empossado o Dr. Wilson 
Alves de Oliveira Junior, o Dr. Wilson Oliveira, professor da Facul-
dade de Ciências Médicas de Pernambuco, entre outros títulos. Fico 
muito a vontade para fazer a saudação protocolar, pois o conheço há 
quarenta anos, desde quando nós dois ainda éramos estudantes, e 
Wilson atuava com extrema segurança como plantonista do Pron-
to Socorro de Olinda, que se localizava num prédio da Rua Santos 
Dumont, bem próximo à praia dos Milagres, ali no Varadouro. Plan-
tões estes que, curiosamente, não tinham médico; e quem atuava e 
decidia as condutas a serem seguidas, inclusive as saídas em ambu-
lância para atendimento domiciliar, eram os próprios quintanistas e 
sextanistas de Medicina. Ele e os outros procuravam transmitir aos 
novatos, como nós, a maior segurança possível. Em seguida, acom-
panhei a sua trajetória profissional e humana bem de perto. Nossos 
consultórios são vizinhos. E posso dizer, sem errar, que Wilson é um 
daqueles profissionais ímpares, que não se encontra com frequência, e 
que mantêm uma postura ética imutável desde os tempos estudantis. 
Sempre estudioso e contemplativo, parecendo estar distraído e pouco 
interessado no que se passava ao seu redor, o que não era verdade. 
Sempre avesso às solenidades maiores. Talvez uma grande dificulda-
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de seja fazê-lo comparecer a um evento pomposo, no qual ele não se 
sinta à vontade.

A Academia Pernambucana de Medicina acolhe hoje e empossa em 
uma das suas cadeiras um médico que se dedicou tão logo se formou 
a tratar das cardiopatias, realizando estágio e residência médica em 
São Paulo. E ele rapidamente verificou que as doenças do coração 
passavam, em sua grande maioria, pelos tormentos da alma que re-
percutiam neste órgão torácico, fazendo com que os que procuravam 
os ambulatórios revelassem, através dos sintomas múltiplos, não uma 
patologia orgânica, mas do interior, da alma, do espírito. E, ao mes-
mo tempo, passou a descobrir que os exames sofisticados que eram e 
ainda são utilizados não esclareciam as queixas, bem como a enorme 
variedade de medicamentos não tratava grande número de pacien-
tes, já que a causa era outra. Com o seu conhecimento do coração, 
Wilson mergulhou na exploração das causas psíquicas dos sintomas, 
estudando uma doença tão comum e muitas vezes não valorizada por 
outros médicos e pelos familiares do paciente: a síndrome do pânico. 
E passou a ouvir com mais detalhes e com maior tempo àqueles que 
lhe procuravam, tornando-se quase um médico da alma. No entanto, 
nunca extrapolou sua formação. Sabe até onde pode conduzir quem 
lhe procura; nunca se sentiu um psiquiatra, encaminhando um pa-
ciente para um especialista desta área quando percebe que está ca-
minhando em lugar não seguro. No entanto, ouço alguns psiquiatras 
amigos dele me dizerem: não sei por que Wilson me encaminha al-
guns casos difíceis ou pede minha opinião sobre alguma droga; ele 
sabe mais do que eu, que sou especialista! O acadêmico que hoje está 
sendo empossado é o fundador da AMPARE, entidade que visa o 
tratamento dos portadores da síndrome do pânico e seu presidente 
honorário. Nos vários depoimentos registrados no jornal da AM-
PARE encontramos as palavras carinhosas dirigidas a Wilson por 
aqueles que conseguiram superar a doença graças a dedicação deste 
médico. É um pesquisador da medicina psicossomática.



41

Progressivamente ele passou, também, a atuar e a estudar uma doen-
ça ainda hoje negligenciada pelas autoridades, que não traz prestígio 
e nem dinheiro a quem a ela se dedica, pois a grande maioria dos 
pacientes é carente, oriunda do interior do Estado e de áreas pobres; 
e é uma patologia que os laboratórios não investem com novas medi-
cações, nem patrocina conferências ou cursos: a Doença de Chagas, 
entidade nosológica que ele conhece como poucos, não só a sua parte 
médica, como a sua história, a localização geográfica dos vetores, etc. 
Desta doença ele escolheu a sua forma indeterminada para desenvol-
ver a sua tese de mestrado na Universidade Federal de Pernambuco. 
E criou o ambulatório de Doenças de Chagas no Hospital Osvaldo 
Cruz, que ali funcionou durante 25 anos, sendo transferido para o 
PROCAPE; e, em 2010, ele consegue que fosse inaugurada, nas ime-
diações deste último hospital, a Casa dos Portadores de Doença de 
Chagas e de Insuficiência Cardíaca, lutando para conseguir recursos 
e para um acolhimento digno dos doentes.

A nossa Academia recebe um médico que quase não existe hoje. Que 
não tem medo de falar da morte aos seus pacientes, mesmo quando 
estes estão bem próximos a ela. Que chora junto com os desesperados 
que não encontram mais cura para sua doença; que se abraça, mistura 
suas lágrimas às daquele outro. Sofre com eles e imagina a sua dor. 
Luta para que a morte seja mais humanizada, em casa, junto aos fa-
miliares e aos objetos mais caros daquele que está se despedindo da 
vida. E isto não o faz um fraco, pelo contrário. Esta atuação ele não 
alardeia; não faz propaganda de si mesmo. Quem faz a propaganda 
de Wilson são os seus próprios pacientes. Durante anos ele atuou no 
Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Osvaldo Cruz.

Chamo a atenção para a decoração do consultório de Wilson Olivei-
ra no Unicordis: nada parece ter ordem e tudo está em seu lugar. Lá 
ele expõe suas coleções de objetos, seus livros, e tudo o que o faz feliz, 
criando um ambiente wilsoniano. É o seu habitat. É a sua cara. Lá se 
pode encontrar, por exemplo, a Medalha de São Lucas, que recebeu 
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da Associação Médica de Pernambuco em 2002, cachimbos, crachás 
de congressos, entre outros.

Uma Academia de Medicina se faz com homens e com a participação 
efetiva nas atividades desenvolvidas ao longo do ano pela diretoria. 
Não adianta ser acadêmico e nunca comparecer a uma reunião, nunca 
apresentar um trabalho, nunca opinar. E só se lembrar da Academia 
para o prestígio próprio; muitos, infelizmente, desconhecem quem 
são os seus pares.

Não foi por um acaso que o nome de Wilson Oliveira foi sugerido 
para fazer parte desta academia. Ele não se ofereceu. Os acadêmicos 
reconheceram seu trabalho e procuraram torná-lo um dos seus, acre-
ditando na valiosa colaboração que ele pode dar. Até porque, sendo 
Wilson um médico desprovido da vaidade, tenho a certeza que ele 
não chega aqui simplesmente para colocar mais um diploma no seu 
vasto currículo. Wilson tem muito a colaborar nesta casa que lhe dá 
posse neste momento.

Abril 2013.
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Discurso de Posse na Cadeira 23 da Academia 
Pernambucana de Medicina 

Prof. Dr. Othon Coelho Bastos Filho (07/06/2013)

De início, meus agradecimentos à Diretoria da Academia Pernam-
bucana de Medicina e também aos colegas que a compõem, alguns 
contemporâneos, outros mais antigos e alguns mais jovens, pela con-
fiança e estímulo ao me indicarem para ocupar a cadeira 23 desta 
nobre Casa.

Há muitos anos atrás houve contatos e convites diretos de antigos 
membros e também do ilustre idealizador desta Academia, para que 
eu a esta me integrasse.  O primeiro deles, ocorrido no início dos 
anos 80, partiu do Dr. João Marques de Sá, antigo psiquiatra, que se 
afastava das atividades e gostaria que um discípulo da terceira gera-
ção da Escola Pernambucana de Psiquiatria o sucedesse na cadeira, 
cujo patrono era o grande mestre Ulysses Pernambucano de Mello 
Sobrinho. Declinei da honraria, alegando ser ainda muito “verde” e 
não me sentir com méritos suficientes para compor uma Academia. 
Em fins dos anos 80 e meados dos 90, os contatos foram realiza-
dos pelo próprio Presidente e fundador deste sodalício, o eminente e  
saudoso Prof. Fernando dos Santos Figueira. Na primeira oportuni-
dade (1988) não pude aceitar a homenagem, por estar às voltas com a 
Institucionalização e Democratização da FESP, futura UPE. Na se-
gunda ocasião, em 1993, respondi-lhe constrangido que a Presidên-
cia da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e a organização do 
IX Congresso Mundial de Psiquiatria, no Rio de Janeiro, o primeiro 
a realizar- se no hemisfério Sul, monopolizava todo meu tempo. Não 
vejam nestas escusas qualquer manifestação de desapreço a esta Ins-
tituição. Muito ao contrário.  Foram recusas difíceis e muito sofridas. 
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No final de 2012 recebi uma irrecusável convocação que, de imediato, 
muito me honrou, cujos autores foram o Ex-Presidente desta Casa, 
Prof. Geraldo Pereira e de dois queridos colegas da turma de 1959 
da Faculdade de Medicina da Universidade do Recife, Professores 
Amaury Medeiros e Waldênio Porto.

Mas, segundo Ricardo Reis, um dos heterônimos de Fernando Pes-
soa, que escolhi para esta fala: “Cada coisa a seu tempo tem seu tem-
po. Não florescem no inverno os arvoredos, nem na primavera, têm 
branco frio os campos”. Este breve poema é praticamente uma pará-
frase, não intencional, das palavras do “Eclesiastes” do Antigo Testa-
mento: “Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todos os 
propósitos debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer; 
tempo de plantar e tempo de colher”, e assim por diante. E acrescenta 
Ricardo Reis: “O tempo é breve, a vida é breve, tudo é breve”. Valeu, 
portanto, a longa espera!

Tem sido dito e repetido que somos o somatório de nossas memórias, 
de nosso passado e que o presente é uma mera intersecção entre o 
passado e o futuro, o que está “por vir”. Santo Agostinho, em suas 
“Confissões”, denominava a “memória de o presente do passado”, 
antecipando-se aos filósofos existenciais (Martin Heidegger, Eugen 
Minkovski, L. Binswanger e tantos outros), que a definiram como a 
“presentificação do passado”. 

A memória é a base da personalidade individual, assim como a “tra-
dição” é o fundamento da personalidade coletiva de um povo ou de 
uma etnia. A tradição tem garantido a sobrevivência deles, como por 
exemplo, o povo judeu (“Tradition” é a música de abertura da peça 
“Violinista no Telhado”, “Fiddler on the Roof ”), tema presente nos 
quadros de Marc Chagall; assim como os Armênios, Curdos, Tibeta-
nos, Sérvios, Croatas, Chineses, Japoneses e tantos outros.

Em respeito à liturgia do cargo, que faz parte da tradição das próprias 
Academias, dividirei minha fala em duas partes. Na primeira, cum-
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prirei o prazer de louvar o patrono da cadeira e seus dois ocupantes 
anteriores. Na segunda parte, falarei livremente.

Não poderia deixar, porém, de focalizar o papel e a importância das 
Academias de Medicina, capazes de reunir um grupo de médicos de 
diferentes especialidades, que se destacaram pela valorização do saber 
e pela sadia e harmônica convivência.

O patrono da cadeira 23 não poderia ter sido melhor escolhido, o 
Professor Dr. Luiz Marcondes de Rezende Puech, ou simplesmente 
Prof. Rezende de Puech, profissional que se projetou , em sua época , 
no Brasil e no exterior , como notável ortopedista, Chefe de Escola e 
administrador. Lendo a excelente Monografia sobre o emérito patro-
no, da autoria do primeiro ocupante desta cadeira, Prof. Berilo Per-
nambucano, pude perceber a incrível semelhança entre as trajetórias 
pessoais e profissionais  do Prof. Rezende de Puech e a do ilustre fun-
dador da Escola de Psiquiatria Social de Pernambuco e do Nordeste, 
Prof. Ulysses Pernambucano de Mello Sobrinho, seu contemporâneo 
de  Faculdade. Ambos estudaram na Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro, no início do século XX. Ele, paulista; Ulysses, recifense. 
Foram também alunos diretamente influenciados pelo pai da Psi-
quiatria Brasileira Prof. Juliano Moreira. O Prof. Puech doutorou-se 
com uma Tese sobre tema psiquiátrico (“Cirurgia das Doenças Men-
tais”). De volta a São Paulo foi trabalhar no Juqueri (atual Franco da 
Rocha), durante três anos, após os quais se definiu pela Ortopedia. 
Ligou-se, então, à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e, em 
1925, tornou-se catedrático. Fundou, a seguir, a Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e realizou o 1º Congresso Brasileiro da Especialidade. 
Faleceu precocemente aos 55 anos de idade, em 1939. Ulysses foi o 
reformador da Assistência Psiquiátrica de Pernambuco e do Nordes-
te, criou a Escola de Psiquiatria de Pernambuco, ainda hoje viva, na 
4ª ou 5ª gerações. Fundou uma Sociedade Multiprofissional de Neu-
rologia, Psiquiatria e Higiene Mental do Nordeste e depois do Brasil, 
uma das inspiradoras da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). 
Foi professor exemplar e vítima de perseguição política do Estado 
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Novo, no que difere do patrono, faleceu na “primavera da velhice”, 
segundo Gilberto Freyre, em 1943, aos 51 anos de idade. 

Os dois ocupantes anteriores da cadeira ‘23’ deste sodalício, os Pro-
fessores Berilo Pernambucano e Djalma Antonino de Oliveira tive 
oportunidade de conhecê-los pessoalmente. O sobrenome gentílico, 
“Pernambucano”, a exemplo de outros regionais: “Sucupira”, “Cajuei-
ro”, “Jatobá”, “Carnaúba”, etc. representaram uma reação nacionalista 
aos tradicionais sobrenomes lusos, inspirados nas revoluções nativis-
tas pernambucanas de 1817, 1823 e 1848, e na Convenção de Bebe-
ribe de 1821. O Prof. Berilo Pernambucano foi Assistente da cadeira 
de Ginecologia. Tive oportunidade de assistir minha primeira aula 
prática da disciplina, administrada pelo mesmo, que se destacou pela 
seriedade, firmeza e postura ética. O Professor Djalma Oliveira foi 
meu freqüente conviva nas Reuniões do “British Council”, ambos 
apreciadores do bom “Scotch”. Diplomado em 1955 pela Faculdade 
de Medicina da Universidade do Recife, foi residente durante três 
anos de Cancerologia, especializando-se em Cirurgia Oncológica 
pela Associação Paulista de Combate ao Câncer, em 1958. Depois 
partiu para sua formação britânica. Em 1962 foi estagiário do “Saint 
Mark’s Hospital” (Londres) e também do “Royal Marsden Hospi-
tal”. Voltou-se em 1975 para a Administração Pública no “Center 
for Disease Control” (CDC), em Atlanta (USA) e assumiu depois a 
Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. 

É a estes dois ilustres ocupantes, que me cabe suceder.

Farei uso como epígrafe da segunda parte desta fala de um verso do 
poeta Sul-Mato-Grossense, Manoel de Barros, em sua obra “Livro 
sobre Nada”: “Tem mais presença em mim, o que me falta”, ou de 
uma forma não poética afirmaria: “Tem mais destaque em mim meus 
defeitos, do que minhas possíveis virtudes”. O que me consola é ter 
escutado de um monge beneditino, em uma antiga conversa informal 
e despretensiosa, a seguinte frase: “Todos os homens, todos nós te-
mos pés de barro. Nascemos do barro e a ele voltaremos...”
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Como já revelei em outras oportunidades: nunca tive veleidades li-
terárias, jamais cometi versos, nem fui leitor ardoroso de romances, 
exceto os clássicos.... Minhas paixões intelectuais têm sido sempre: 
a Psiquiatria (no dizer de Eugen Minkovski : “a mais cientifica das 
Ciências do homem e a mais humana das Ciências”); a boa música, 
sobretudo a erudita (chego a ser melômano); as artes plásticas em 
geral; as obras poéticas de real valor e os ensaios filosóficos, especial-
mente os epistemológicos.

Repetiria então a frase do grande pensador e poeta espanhol, D. Mi-
guel de Unamuno, o famoso Reitor de Salamanca, religioso de ideias 
democráticas: “Minha vida é minha religião e minha religião é minha 
vida”. 

Recorrendo mais uma vez a Ricardo Reis: “Meus dias, mais que um 
passe e outro passe. Ficando eu quase sempre o mesmo, indo para a 
velhice como um dia entra no anoitecer”. E complementava “com 
desalento e desencanto”. “Cada um cumpre o destino que lhe cumpre 
e deseja o destino que deseja; Nem cumpre o que deseja, nem deseja 
o que cumpre”.

Os psiquiatras do passado - há cinco ou mais décadas -, eram pe-
jorativamente chamados de “os literatos da Medicina”, em face do 
isolamento deles em hospitais psiquiátricos (“alienistas”), das discus-
sões teórico-doutrinárias e do quase “nihilismo” terapêutico.  Esta 
afirmação tendenciosa era, na verdade, confirmada pela beleza dos 
trabalhos médicos dos psicopatólogos de orientação fenomenológica, 
psicanalítica e filosófico-existencial. O nascimento da Fenomenolo-
gia Psiquiátrica Husserliana deve-se ao trabalho seminal de 1913, de 
Karl Jaspers, de Heidelberg, “Psicopatologia Geral”, cujo centenário 
tem sido comemorado praticamente em todo o mundo. A Psicopa-
tologia Psicodinâmica surgiu com o criador da Psicanálise, Sigmund 
Freud, discípulos e dissidentes, com sua genial, vasta e original obra, 
coroada pela transcendental “Ciência dos Sonhos” (Traumdeutung), 
publicada em 1900. Por vários motivos, inclusive políticos e étnicos, 
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não recebeu o Prêmio Nobel da Medicina. Foi contemplado apenas 
com o prêmio “Goethe” de literatura germânica. A Psicopatologia 
Existencial , inspirada na Filosofia de M. Heidegger, Jean-Paul Sar-
tre, L. Binswanger e tantos outros, teve muito sucesso nos anos 50 
e 60 e influenciou a Psiquiatria de sua época . Na França, Jean De-
lay, foi membro da Academia Francesa de Letras; meu mestre Henri 
Ey  deixou uma produção imensa e preciosa.  No Reino Unido: “H. 
Maudsley, Sir Martin Roth, Aubrey Lewis e Max Hamilton”, mere-
cem ser lembrados. Entre os ibéricos destacaram-se os Nájera (pai 
e filho), D.Juan José Lopes Ibor, de Madrid e, em Portugal, Júlio 
de Matos, Barahona Fernandes, António Palha e Pio Abreu. Todos 
muito amigos do Brasil. 

Entre os psiquiatras nacionais, os exemplos são múltiplos. A começar 
com Artur Ramos, Nina Rodrigues, Nobre de Melo, notável trata-
dista e José Leme Lopes, meu mestre carioca, ex-Presidente da Aca-
demia Nacional de Medicina, único brasileiro cuja capa da Tese de  
1954, “Dimensões do Diagnóstico Psiquiátrico”, está reproduzida no 
Tratado Básico da Psiquiatria Norte-Americana (Frydman, Kaplan 
e Sadock). Em São Paulo, na USP, UNIFESP e UNICAMP foram 
cultuados no passado professores Franco da Rocha, Pacheco e Silva, 
na atualidade, Valentim Gentil Filho, Jair Mari, Del Porto, Carol 
Sonnenreich e o grupo do HSE, Paulo Dalgalarrondo, Neury Bote-
ga e Claúdio Zambaldi. Em Pernambuco, brilhou a figura ímpar de 
Ulysses Pernambucano com seus discípulos e continuadores, entre 
eles Luiz Cerqueira, meu querido mestre José Lucena com seus estu-
dos enciclopédicos, A. Di Lascio, Galdino Loreto (brilhante psiquia-
tra e professor), René Ribeiro e, em particular, José Otávio de Freitas 
Junior, que aos 18 anos de idade recebeu o prêmio José Veríssimo 
de Literatura e no ano seguinte, publicaria com prefácio de Mário 
de Andrade, “Ensaios do Nosso Tempo”; Zaldo Rocha dá nome ao 
prêmio de Psiquiatria Infantil da ABP e, mais recentemente, Tácito 
Medeiros, Maria Cristina C. de Albuquerque, já com extensa obra 
literária de valor histórico-genealógico; Luiz Carlos de Albuquerque, 
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João Alberto Carvalho, Antônio Peregrino, Bruno Marcelo, E. Sou-
gey e tantos outros.

Todos, além de excelentes psiquiatras, dominaram amplamente o in-
tricado idioma português.

Ultimamente aproximei-me da obra de Unamuno, em particular de 
seu ensaio “Del Sentimiento Tragico de La Vida em los hombres y 
en los pueblos“, de 1913. Sua grande preocupação prática, como de 
todo filósofo era o sentido, o “para que” do mundo e da vida; quem 
sou EU e o que será de mim, ou seja, o destino da existência.  Cos-
tumava dizer: “minha religião é buscar a verdade na vida e a vida na 
verdade, como um fim em si mesmo”. E prosseguia: “É este homem, 
este ser de carne e osso, com sua fome de infinitude e imortalidade, 
o sujeito e o supremo objeto de toda Filosofia. Citava,então, Sören 
Kierkegaard”, filósofo dinamarquês  do século XIX,  autor de”Con-
ceito de Angústia”, “Desespero Humano” de “Temor e Tremor” e 
tantos outros livros: “A consciência de si mesmo nada é mais que a 
consciência de sua angústia vital e sobretudo existencial, o que nos 
leva a ter uma resposta para os mistérios da vida  e a crer em Deus”. 
Afirma, a seguir, D. Unamuno, como emérito pensador: “Filosofia e 
religião são inimigas entre si e por serem inimigas, necessitam uma 
da outra. Não há religião sem alguma base filosófica, nem Filosofia 
sem raízes religiosas. Cada qual vive dialeticamente de seu contrário. 
Toda concepção racional de Deus é em si mesma contraditória. A 
razão não nos prova que Deus exista, nem tampouco que não possa 
existir.” E adiante: “Poesia e Filosofia são irmãs gêmeas. Eu só sinto 
a Filosofia poeticamente, assim como a poesia senão filosoficamen-
te”. Prosseguindo: “a poesia é a ilusão antes do conhecimento e a 
religiosidade, ilusão depois do conhecimento” E volta a Kierkegaard: 
“todo indivíduo que não vive poética ou religiosamente é um leso, 
um bobo, (um tonto)”, no texto original castelhano. Retoma, então, 
D. Unamuno o tema: “a ciência não satisfaz nossas necessidades afe-
tivas e volitivas, nossa fome de imortalidade e longe de satisfazê-la, 
a contradiz”. E prossegue o mestre espanhol: “A virtude e a ciência 
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são melhor adquiridas pela paixão. E pergunta a si próprio, o que é a 
paixão ? E responde: não o sei, ou melhor o sei muito bem , porque 
a sinto e sentindo-a não preciso defini-la. E temo que se chegar a 
defini-la, deixarei de senti-la e de tê-la”. Admite ainda existir uma 
ciência da paixão e também uma paixão da ciência na esfera moral, 
onde a razão e a vida humana se encontram.”

Em uma música do inicio do século passado de Catulo da Paixão 
Cearense (“Ontem ao Luar”), que meu pai costumava cantarolar, há 
um trecho em que, dialogando com a amada, ela lhe interroga: “o que 
é a dor de uma paixão?” Ao que ele lhe responde: “a dor da paixão 
não tem explicação, como definir o que só sei sentir”... Que imensa 
similitude existe entre um pensador e um compositor popular!

Há dois anos, após duas experiências de morte iminente, dirigi meu 
interesse para a Mitologia Greco-Romana, em particular para Hades 
ou Plutão, Deus que dominava o reino dos mortos e, em particular, às 
três anciãs suas subordinadas, as “parcas ou moiras”. As três contro-
lam o destino de todos os homens, valendo-se de fios divinos. Cloto 
desenrolava o fio da vida, permitindo o nascimento; Láquesis estirava 
a linha, determinando a duração da existência, enquanto Átropos en-
carregava-se de cortar o mencionado fio. Desde então, cultuo Láque-
sis, na esperança de que controle Átropos e não permita que ela me 
entregue tão cedo à Barca de Caronte.

Se a paixão afetiva é de tão difícil conceituação, já a paixão cognitiva 
é de bem mais fácil justificativa. Minhas paixões intelectuais já foram 
mencionadas anteriormente. Minhas paixões afetivas preservam-se 
mais ou menos claras: minha pátria, minha família: minha esposa 
Sarita; filhos, noras e netos, meus amigos e colegas de ambos os sexos.

Finalizando mais uma vez com Ricardo Reis: “Quem quer pouco, 
tem tudo; quem quer nada é livre; quem não tem e não deseja – Ho-
mem é igual a Deuses”.
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Saudação a Othon Bastos

Waldenio Porto

Via num livro antigo com gravuras, o ônibus do Cláudio, chegando 
a Apipucos. O caminho separava o povoado de uma igreja em cima 
duma ribanceira. A mãe mostrava ao menino onde tinha nascido. 
Depois umas fotografias. O açude de Apipucos, coberto de baro-
nesas, onde Branca Dias tinha jogado suas pratarias, e tornou en-
cantado um recanto no meio das águas. O Reino da Mãe d´Água 
escondeu o tesouro e nunca mais foi achado. As casas das inglesas, 
que moravam no local, com “biscuits”, sanefas e cortinas, pratos com 
paisagens idílicas, presos nas paredes, recobriam as salas. E o casarão 
de Gilberto Freyre, numa subida, em meio à floresta, cercado de pi-
tanga e jabuticaba. Um local com ar de interior, rural, que lembrava 
a zona canavieira. 

Entro no ônibus-diligência-carruagem do Cláudio, puxado por duas 
parelhas  de cavalos, votivo daquele arrabalde, e acompanho o me-
nino Othon Bastos  no Recife. Encontro-o morando no Espinheiro, 
aluno do Colégio Oswaldo Cruz, de Aluísio Pessoa Dona Genoveva, 
na Rua Dom Bosco. Logo entramos na Faculdade de Medicina da 
Universidade do Recife. Eu, matuto, vindo dos carrascais de Caruaru,  
conhecendo logo um colega praciano que sempre viveu na capital. A 
diferença de origem foi diluída pelo tempo. O que mais me chamou 
a atenção foi a inteligência de Othon Bastos. Sobressaiu-se, no longo 
tempo do curso médico, e foi o laureado na formatura de 1959. 

Comentava-se, durante as provas e debaixo do pé de tamarindo, mar-
gem do rio, no Derby, o futuro dele. Que seria isto e aquilo. O tempo 
diria. E foi isto e aquilo. Começou por ser instrutor do Ensino da 
Cadeira de Psiquiatria da Faculdade de Medicina, depois foi bolsista 
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da Fundação Rockefeller. Prosseguiu num estágio de dois anos, no 
Serviço do Prof. Henri Ey, no Hôpital Psichiatrique de Boneval, na 
França. Na volta foi contratado como Professor Assistente da Facul-
dade de Medicina.

Aí se sucederam as oportunidades e os cargos que merecidamente 
ocupou. Irrequieto foi sócio fundador da Associação Brasileira de 
Psiquiatria em 1966, Livre Docente, Conselheiro do CREMEPE, 
Professor Catedrático, Presidente do X Congresso da Associação 
Brasileira de Psiquiatria, Presidente da Fundação de Ensino Superior 
de Pernambuco, Reitor Pro Tempore da Universidade de Pernambu-
co, Presidente do IX Congresso Mundial de Psiquiatria, Professor 
Emérito, Diretor Científico da Editora da Universidade de Pernam-
buco, Editor da Revista Neurobiologia, fundada por Ulisses Pernam-
bucano, em 1938. 

Quem diria que o menino que jogava pedras no açude de Dois Ir-
mãos, em Apipucos, chegaria a tanto? Flagro o instante em que o 
garoto observa a superfície da água, após feri-la com um seixo. E os 
círculos concêntricos procuram as margens. Como na vida as dis-
tinções e os cargos o procuraram. Na lousa da existência traçou uma 
trajetória a partir da faculdade.

Conviveu com José Lucena, Galdino Loreto e René Ribeiro. Absor-
veu deles o saber, a ética, o amor pelo ato de ensinar. E os continuou.

Outro dia fui surpreendido, inesperadamente, por Othon Bastos, 
quando em solenidade de homenagem ao dia do médico, protestou, 
em altas vozes, contra a mudança do nome da tradicional Sociedade 
Pernambucana de Medicina, com cento e cinquenta anos de existên-
cia, seguindo ordens expressas de uma repartição enfezada de Brasí-
lia. Esse era, na verdade, o meu colega brioso.

Em suas reflexões Othon Bastos percebe que a mente se desarruma 
mais neste mundo vertiginoso. É uma consequência dos dias atuais. 
E justamente, por causa desta dificuldade evidente, escolheu a psi-
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quiatria. Penetrar num campo ainda desconhecido como o cérebro, 
tinha o seu ineditismo, seria tatear as cogitações e o lodo do charco 
das emoções. Recorrendo à simbologia, aparece Kronos, o deus do 
tempo, a cabeça com duas faces contrapostas, uma para a frente, o 
futuro, e outra para trás, lembrando o passado. A interdependência 
delas é uma condição inerente ao perfeito equilíbrio do comporta-
mento humano. O psiquiatra interfere nas sinapses mais íntimas da 
consciência e no desempenho emotivo do paciente. Arca com as suas 
reações esperadas ou inesperadas. A neurofisiologia é ainda um labi-
rinto e, vez por outra, rugem as reações indesejadas.

Othon Bastos criou o seu próprio espaço e alargou-o com ativida-
des múltiplas centradas na psiquiatria. Para ele o ensino não era só 
transmitir conhecimento, mas era, principalmente, formar caracteres. 
Transmitiu o entusiasmo pela especialidade aos alunos e incentivou 
a pesquisa. Dono de um humanismo que transparecia em cada ato 
doou-se à Medicina e aos seus doentes. Tudo isto o levava a voos mais 
altos, de estruturar a sua ação universitária. Em consequência disso se 
fez reitor para coordenar melhor os seus planos de pesquisa e ensino.

Encontramo-nos, outra vez, na defesa da Tamarineira, quando se 
ameaçou este recanto histórico, onde a Psiquiatria tinha se expandido, 
inclusive com o Hospital Ulisses Pernambucano. Achei-o enfrentando 
as autoridades contra a sanha imobiliária, enquanto eu publicava na 
imprensa um artigo, verdadeiro libelo contra a expropriação indevida.

Não se limitava a ação de Othon Bastos a estas preocupações que fa-
ziam parte da sua atividade. Sobrou tempo para fazer um estudo psica-
nalítico sobre Fernando Pessoa. Para isso analisou os heterônimos do 
poeta e explicou as contrafações da sua personalidade.

Fui surpreendido de novo, por este menino de Apipucos, quando des-
cobri, que suas raízes telúricas o faziam ouvir os ecos das ruas do Re-
cife. Escutava o marulhar  do mar, se lançando com violência sobre os 
arrecifes, e percebia, ultrapassando os decibéis marinhos, o frevo, que 
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é a música que brota das pedras do calçamento em meio dos sobrados 
magros. 

E me encontro com Othon Bastos, no meu livro “Manhã de Carnaval”:

Dez e meia da manhã. Sol, muito sol. A luz intensa espana as facha-
das do velho casario. As janelas abertas, cheias de gente. Agitada, 
levantando os braços. Os corpos, em meneios, da dança frenética. 
Abrem-se portas, pulam-se janelas. Vêm todos para a rua, engrossar 
a multidão delirante, magnetizada pelo frevo. Os metais da orques-
tra prateiam os ares e golfam alegria, ritmo e saudades. Trazem uma 
comoção. O passo trepidante convulsa. Varre do coração todos os pe-
nares. A luz intensa da manhã abre sorrisos nos rostos rejuvenescidos. 
É a catarse coletiva que desocupa as almas e deixa limpos e leves os 
espíritos. Desaparece a noção do tempo. Deserta de todos a postura 
costumeira. Os pés já não andam, mas dançam e acompanham o rit-
mo. De longe se ouve a batida do surdo, a metralha dos tarós. O som 
limpo dos trompetes estruge e carrega as notas altas do frevo, subli-
nhadas pelos graves dos trombones.  Responde a requinta estriden-
te, com as clarinetas e os saxes, no maravilhoso dueto das palhetas. 
Mais de perto, quase atropelado pelas notas, o bombardino solfeja, as 
trompas e as tubas solam, para arrematarem o frevo, e arrebatarem a 
multidão. Lá na frente o estandarte colorido, em volteios sem fim. A 
orquestra alucina, no delírio de lembranças “de um tempo que se foi”. 

A hipnose do frevo me afasta do tumulto dos conflitos existenciais 
e me aproxima deste momento, em que é entronizado na Academia 
Pernambucana de Medicina meu amigo, colega de 1959, Othon Bas-
tos. Em bodas com a vida, saúdo a entrada de Othon Bastos com a 
música preferida dele, a cor, o ritmo, a luz, a alquimia da felicidade. 
Transporto a alegria do carnaval a este momento para perenizar a 
assunção de um novo patamar.
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Discurso de Posse na Academia Pernambucana de 
Medicina, Cadeira 27,  em 07 de novembro de 2014

Aurélio Molina

Boa noite a todos e a todas.

Saudando o Exmo. Sr. Prof. Dr. Jailson Correia, aqui representando 
o Exmo. Sr. Prefeito da Cidade do Recife, Dr. Geraldo Júlio, saúdo 
todas as autoridades que aqui comparecem.

Saudando o presidente da Academia Pernambucana de Medicina, 
Prof. Edmundo Ferraz, saúdo os membros da atual diretoria e todos 
os Acadêmicos e Acadêmicas aqui presentes, assim como os ilustres 
membros que compõe a mesa dos trabalhos.

Saudando a Dra. Jane Lemos, aqui representando a presidente da 
Associação Médica de Pernambuco (Dra. Helena Carneiro Leão) e 
o Dr. Antonio Lopez, representando o presidente do Conselho Re-
gional de Medicina de Pernambuco (Dr. Sílvio Rodrigues), saúdo as 
entidades que ilustram esta solenidade, como a Academia de Ciên-
cias de Pernambuco (na pessoa do “meu” presidente e amigo Prof. 
Waldecy Pinto) e o Conselho Estadual de Educação (na pessoa da 
Conselheira, Professora Emérita da UFPE, cara amiga Nelly Car-
valho).

Saudando as duas filhas do Prof. José Grimberg, Acadêmico Eméri-
to, Imortal da Medicina Pernambucana e último ocupante da cadeira 
27 desta Academia, Dra. Rosana Grimberg e Dra. Eliane Giske, saú-
do a todos os meus fraternos amigos e amigas.

Saudando minha esposa Nena e meus filhos Marcela, Rodrigo, Tia-
go, Gabriela, Henrique, Bruno e Caio, saúdo todos meus caros pa-
rentes aqui presentes.
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Saudando meu Mestre, Instrutor do Mundo, saúdo os Mestres de 
Sabedoria da Grande Fraternidade e todos aqueles e aquelas que se 
encontram na Senda da Iluminação.

Prezados Acadêmicos e Acadêmicas, Digníssimas Autoridades, mi-
nhas Senhoras e meus Senhores.

  Muito bom estar aqui com vocês neste dia tão especial para mim e 
para todos aqueles que gostam de mim, que se identificam comigo, 
que se sentem representados pela minha pessoa e que sabem (lá no 
fundo dos seus corações) que de alguma forma, contribuíram para 
este momento.

Dizem que Cícero, o grande tribuno, político e filósofo Romano, te-
ria afirmado que “todo discurso é bom desde que seja breve”.  Entre-
tanto, peço perdão e vênia. Hoje este sábio conselho não poderá ser 
seguido, porque além de querer deixar minha mensagem para todos 
os presentes, a tradição desta casa exige que o novo Acadêmico re-
lembre, mesmo que de forma sintética, os atributos e as contribuições 
para a Medicina, para a Ciência e para a evolução da Humanidade, 
tanto do Patrono da Cadeira 27 (Dr. Juliano Moreira) quanto de seus 
ocupantes, no caso o Prof. José Lucena (1º ocupante) e o Prof. José 
Grimberg (2º ocupante).

Antes disso, não posso deixar de agradecer ao ex-presidente desta 
casa, Prof. Geraldo Pereira, e a toda a sua ex-diretoria (Dr. Edmundo 
Ferraz, Dr. Gentil Porto, Dr. José Falcão e Dr. Gustavo Henriques) 
pelo honroso convite para concorrer a uma vaga de Acadêmico des-
ta nobre instituição, assim como aos Srs. Acadêmicos e Acadêmicas 
que me elegeram, permitindo-me fazer parte, a partir de hoje, desta 
honorável confraria, a casa de Fernando Figueira.

Meu muitíssimo obrigado!

Tenho também que agradecer de modo particular ao nosso atual 
presidente, Prof. Dr. Edmundo Ferraz, que além de ter sido o Aca-
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dêmico que sugeriu meu nome, foi o responsável, através de uma 
persistente cobrança, por eu ter conseguido escrever meu Memorial 
e a minha Monografia. Confesso Senhor Presidente, que esta sua 
atitude foi fundamental para que eu “encontrasse tempo” nas noites, 
nas madrugadas e nos finais de semana para realizar a tarefa exigida.

Gostaria de abrir um parêntese para reconhecer e agradecer a impor-
tância da minha Nena em todo o processo. Sem o apoio e compreen-
são de minha esposa, amiga e companheira seria impossível chegar 
até o dia de hoje. Obrigado, meu amor!

Preciso também dizer, Senhor Presidente, que sua pessoa e seu cur-
rículo de vida engrandece e orgulha a Academia Pernambucana de 
Medicina. Nestes tempos de tanto preconceito contra os Nordestinos 
é importante “publicizar” que temos a nos comandar uma pessoa com 
o seu gabarito. Além de ter produzido 15 livros, 143 capítulos de li-
vros e 183 artigos científicos indexados, e outras centenas de artigos 
e ensaios opinativos, o nosso Presidente foi o primeiro brasileiro, fora 
do eixo Rio-São Paulo, a tornasse presidente do Colégio Brasileiro 
de Cirurgia Digestiva e, posteriormente, presidente do Colégio Bra-
sileiro de Cirurgiões. Muito nos orgulha ser comandado por um mé-
dico, professor, pesquisador, educador e intelectual como o Senhor 
(que além de tudo ainda é consultor da Organização Mundial de 
Saúde e da Universidade de Harvard), porque isto garante e reforça a 
qualidade das atividades de nossa instituição. 

Tenho certeza que, pelo seu excepcional perfil, nossos ilustres ex-
-presidentes (Prof. Fernando Figueira, Prof. Salomão Kelner, Prof. 
Bertoldo Kruse e Prof. Geraldo Pereira) estão tranquilos, por que a 
tradição de excelência desta casa tem um guardião à altura da mesma.

Inicio agora o necessário louvor das qualidades e dos méritos dos 
doutores Juliano Moreira, José Lucena e José Grimberg. 

Começaremos pelo patrono da cadeira 27, Prof. Juliano Moreira. 
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Afrodescendente de origem pobre formou-se em Medicina aos 20 
anos, em 1891, naquela que é a atual Universidade Federal da Bahia. 
Durante toda a sua vida defendeu a visão de que as doenças psiquiá-
tricas não eram causadas apenas por fatores físicos, mas eram também 
devidas as péssimas condições sanitárias a que era submetida a gran-
de maioria da população nacional. Ressaltava que a falta de acesso à 
educação e o sofrível contexto socioeconômico da época eram impor-
tantes fatores causais. Em outras palavras, o Prof. Juliano Moreira já 
tinha a visão holística e da multifatoriedade que envolve as questões 
do binômio saúde-doença, indo de encontro ao paradigma racista 
defendido pelo Movimento Eugênico Internacional (muito em voga 
no meio acadêmico da época, tanto no Brasil quanto no exterior) que 
defendia a tese de que a miscigenação do povo brasileiro era a causa 
da maioria dos problemas psíquico-emocionais que os afligia. 

Este grande psiquiatra humanizou os antigos hospícios, suprimindo 
os meios coercitivos e, segundo as palavras de José Lucena, por suas 
qualidades científicas e humanas tornou-se “o patrono indiscutível da 
classe psiquiátrica nacional”. 

Portanto, cabe aqui a primeira ode triunfal da noite: Glória ao Dr. 
Juliano Moreira! Salve sua majestosa memória e legado!

Passo a ater-me ao Prof. José Lucena da Mota Silveira. Um pernam-
bucano de Nazaré da Mata, que estudou no Recife e iniciou seu curso 
médico em Salvador, transferindo-se posteriormente para o Rio de 
Janeiro onde se formou pela Faculdade de Medicina da Universidade 
do Brasil (atual UFRJ, a minha UFRJ) em 1929, também aos 20 
anos. 

Da mesma forma que o patrono da cadeira 27, o Prof. José Lucena 
era empenhado na luta contra a miséria, contra os sofrimentos cruéis, 
contra a falta de solidariedade e contra a injustiça social. 

Afirmava que a maioria dos ditos “contingentes de doentes mentais” 
não apresentavam “verdadeiras” doenças mentais e sim síndromes 
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psíquicas emocionais (ou psicossomáticas), que para ele eram um 
conjunto de sinais e sintomas causados por “privações existenciais”. 

Em 1981, o Prof. José Lucena, dentro de suas reflexões sobre a psi-
quiatria contemporânea, afirmou que as novas funções do psiquiatra 
“exigem que ele se torne cada vez mais um psiquiatra social e de 
responsabilidades acrescidas, devendo se inserir nos problemas gerais 
de saúde, com alargamento de suas tarefas educativas e de promoção 
social na comunidade”. 

Segundo o Dr. José Grimberg, que o sucedeu na cadeira 27, José 
Lucena (que dirigiu a Associação Brasileira de Psiquiatria entre 1973 
e 1975 e é considerado o mais expressivo representante da chamada 
“Escola Psiquiátrica do Recife”), foi um exemplo de cientista altruís-
ta, desprovido de vaidades e de elevado conteúdo ético e moral. Uma 
síntese de sonhador e realista. Um profissional de saúde com ob-
jetivos médicos e sociais. Um apaixonado pelo Conhecimento, pela 
Psiquiatria e pelo Ensino. 

Portanto, necessário se faz uma segunda ode triunfal àquele que tam-
bém foi Catedrático de Psiquiatria da UFPE: Glória e muita Glória 
ao Prof. José Lucena, que ajudou a elevar a Psiquiatria nacional ao 
seu mais alto nível!

Agora minha tarefa é tecer justíssimos louvores ao segundo ocupante 
da cadeira 27, o Prof. José Grimberg (outorgado Acadêmico Eméri-
to em 30 de maio de 2012), a quem tenho apreço especial e que me 
honrou ao enviar suas filhas para que eu delas cuidasse, como gine-
cologista e amigo.

Talvez a Física Quântica, que tanto tem contribuído para quebra de 
paradigmas científicos, filosóficos, éticos e comportamentais, ajude 
explicar minha afinidade com o Prof. Grimberg, pois apesar de não 
ter tido o privilégio de gozar de seu convívio (e nunca termos dialo-
gado acerca de qualquer assunto), compartilhamos as mesmas visões 
sobre nossa Arte. 
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 Como tudo tem a ver com tudo e tudo está interligado, não acredito 
ter sido apenas coincidência o fato de eu ter tido a oportunidade 
exercer meu livre arbítrio e escolher a cadeira de número 27, ao ini-
ciar o longo e rigoroso processo de admissão para esta casa. Como 
sou sabedor que os “os astros não dominam, mas inclinam”, creio 
que o Universo “conspirou” para que (caso houvesse um “final feliz” 
e fosse eleito para a Academia) eu tivesse a chance de agradecê-lo e 
enaltecê-lo no dia de minha posse. Agradecer o seu apoio ao nosso 
“bom combate”, que é o de transformar a “Arte do Curar” (a Ars 
Curandi) em “Arte do Curar, do Cuidar e do Acolher”. Cuidando e 
acolhendo de uma maneira integral. Tanto dos aspectos físicos, quan-
tos dos emocionais, sociais e existenciais. 

Natural do Rio de Janeiro, diplomado pela Faculdade de Medicina 
do Recife, em 1949, com curso de especialização na França, o Dr. 
José Grimberg (o Zelinho, para os íntimos) foi um professor univer-
sitário consagrado na Paraíba e em Pernambuco, com vários traba-
lhos científicos publicados na área da Neurologia Clínica e membro 
de várias instituições científicas. 

Em 1960, o Dr. José Grimberg, que era professor de Pediatria da 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Paraíba, resolveu 
transferir-se para o Recife, sendo então logo convidado para integrar 
a equipe de Neurologia do Hospital Pedro II. Seu amor à Ciência o 
levou a trabalhar como voluntário durante anos seguidos, tanto no 
Pedro II quanto no IMIP, pois sempre se sentiu melhor atendendo 
pacientes pobres, em consonância com sua vocação para a prática 
hipocrática da Medicina. 

Aqui em Pernambuco, lecionou na Disciplina de Neurologia e Neu-
rocirurgia da Universidade Federal durante várias décadas. 

Preocupado com o rápido progresso da Ciência e da Tecnologia sem 
um contra ponto ético e humanístico adequado, afirmava que um 
mundo cada vez mais globalizado, competitivo, desigual, excludente 
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e mercenário não tinha permitido que os valores humanísticos e éti-
cos tivessem se desenvolvido na mesma velocidade. Em verdade, para 
ele, parecia que Homo Sapiens estava se transformando em “Homo 
Cientificus”, que era muito mais eficiente que o anterior, porém mui-
to menos humano. 

Grimberg por entender a importância do contraditório, do direito a 
crítica, e ser detentor de uma grande criticidade e inteligência, tor-
nou-se um escritor claro, conciso, inconformado e amante do Brasil 
e de seu povo. Para José Grimberg um “Brasil melhor” teria que ser 
construído não só por seus governantes, mas por todos os seus cida-
dãos. Em um de seus livros “O Brasil Sem Máscaras”, de 1996, (uma 
coletânea de cerca de 130 artigos que escreveu entre 1986 e 1995, 
para o Diário da Manhã e para o Jornal do Commercio), sua men-
sagem ao leitor é clara e direta: o propósito deste livro é instigar seus 
leitores a refletirem mais sobre as causas da miséria, da injustiça e da 
desonestidade que ainda grassa em nosso país.

Toda sua vida é um exemplo de competência científica, técnica e de 
exercício de cidadania. Em relação à educação pública oferecida ao 
nosso povo, afirmava que o descaso com a educação no Brasil era, 
sobretudo, falta de vontade, de civismo e de vergonha. 

Vou terminar meus breves comentários sobre o imortal José Grim-
berg relatando um dos sentimentos que mais me encantou na visita 
de cortesia que fiz no mês passado ao Emérito Acadêmico, por ini-
ciativa do Acadêmico Miguel Doherty (meu padrinho in pectore e 
amigo dileto, mesmo antes da minha chegada ao Recife, em 1985). 

Dentre os muitos bons sentimentos que trago guardado daquela ma-
nhã em seu apartamento, passou a me acompanhar a certeza que seu 
amor por Clara, sua esposa e companheira, e a reciprocidade deste, 
foi uma das chaves do seu sucesso como médico, professor e pesqui-
sador.
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Bem, parafraseando a Acadêmica Dra. Gilda Kelner, faço a minha 
terceira e última louvação: Vida longa para o Prof. José Grimberg, 
lutador ferrenho de suas lutas. Um disciplinado e competente guer-
reiro de seus ideais. Que nunca recuou, nem nunca desistiu. Glória 
a José Grimberg! Para sempre presente na história da Medicina de 
Pernambuco!

 Bem, está na Bíblia: “Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade”. Mas do 
fundo do meu coração, a partir de agora quero apenas compartilhar, 
brevemente, com todos vocês, algumas de minhas visões que acredito 
podem contribuir na construção de um mundo melhor, isto é, mais 
justo, fraterno, livre, feliz e saudável. 

São diretrizes mestres que guiam minha vida profissional nas quatro 
áreas onde mais atuo atualmente, que são a Educação (com foco na 
formação de massa crítica), na Ciência-Tecnologia-Inovação (pre-
ponderantemente na questão da popularização do Espírito Cientí-
fico e da Atitude Científica e da Inclusão Científica), na Filosofia 
(dentro do recorte Humanismo, Ética, Bioética e Epistemologia) e 
na Área da Saúde (na luta por uma Assistência à Saúde Baseada em 
Evidências e não em opiniões, mesmo que de autoridades e, muito 
menos, em “achismos”).

Neste nosso século, onde os novos conhecimentos são produzidos em 
velocidade exponencial e onde o futuro vira passado num piscar de 
olhos, é essencial a formação de massa crítica em grande escala, isto 
é, formar pessoas que analisem a realidade com seus próprios olhos, 
pensem com a sua própria cabeça, caminhem com seus próprios pés 
e construam com suas próprias mãos.

Para tanto é fundamental o desenvolvimento da autonomia intelec-
tual e da criticidade/criticismo, desde a mais tenra idade, pois não 
podemos esperar a pós-graduação stricto sensu para começar a for-
mar recursos humanos de tal qualidade.

Foi por isso que criamos a Regra dos 10 Cs, método mnemônico para 
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facilitar a memorização de 10 características fundamentais para su-
perar os desafios do século XXI, regra esta que divulgamos por todo 
o Brasil, junto com o grupo Teatração, através de mais de 150 aulas 
espetáculos (inspiradas em Ariano Suassuna). Estas essenciais carac-
terísticas, que começam com a letra C (por isso as denomino, em 
conjunto, Regra dos 10 Cs) são: a competência (necessidade de fazer 
bem, correto ou igual ao “estado da arte”), curiosidade (querer apren-
der sempre, com tudo e com todos, na linha socrática do “só sei que 
nada sei”), o ceticismo (a valorização da dúvida, a “Alma da Ciência”, 
como instrumento da procura da verdade), o criticismo (toda verda-
de científica provisória, por inúmeras razões, pode ter sido falseada, 
sendo muito importante a análise crítica, racional, sistemática e com 
rigor científico, da “qualidade” da informação oferecida ou da verdade 
dominante, na linha do “estar verdade” ao invés de “ser verdade”), a 
criatividade (sair da “caixinha da mesmice” dando asas à imaginação), 
a confiança (no seu potencial de contribuir para o novo na linha do 
“sou capaz, posso e faço”), a coragem (para quebrar paradigmas, para 
pensar diferente e ser diferente e, principalmente, para “viver” a sua 
curva de aprendizado), a construtividade (neologismo significando 
ser construtivo e pró-ativo na linha do “fazer o que puder, onde esti-
ver, com o que tiver”), a coerência (com a visão holística do Universo, 
onde tudo se relaciona e tudo influencia tudo, numa grande teia cós-
mica) e o compromisso (com o bem comum e  com as necessidades 
da humanidade). 

Este é o “minimum minimorum” que todos devemos ter no século da 
economia criativa, da inovação, da sinergia, da inteligência coletiva 
e do conhecimento aplicado intensivamente em todos os setores da 
sociedade produtiva e da coletividade humana. 

Como humanista quero realçar o último C, o do compromisso com 
a Vida, com o Bem Comum e com o serviço à Humanidade. Se as-
sim não o for de nada vale as outras atitudes. Creio firmemente que 
estamos aqui, neste “grão de areia” (conhecido como Planeta Terra), 
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no beiral da linda Via Láctea, nos confins deste incomensurável e 
maravilhoso Universo, para nos realizarmos plenamente, em todas 
as dimensões humanas, e “ser mais” (como diria Paulo Freire, Patro-
no da Educação Brasileira), evoluindo na consciência de que Somos 
Todos Um e fazemos parte de algo maravilhoso que é o Fenômeno 
Vida Cósmica.

Em relação à Ética (estes marcos teóricos e filosóficos, que podem 
ser agrupados como um conjunto de conceitos, princípios ou ideo-
logia) entendo que a mesma é relativa, histórica e contextual, isto é, 
ela varia ao longo dos tempos e de um lugar para outro. Entretanto, 
deveríamos todos nos esforçar para criar uma Ética Universal que 
seria baseada num tripé. A primeira perna seria ter o “bem comum” 
como principal valor e a Justiça, a serviço do “bem comum”, como 
a maior de todas as virtudes. O segundo pilar seria a valorização, o 
respeito (quase reverencial) e a responsabilidade pelo fenômeno Vida 
Cósmica e Planetária (aquilo que denomino de Ética da Respon-
sabilidade: somos responsáveis por tudo, por todos, o tempo todo). 
Terceiro fundamento da Ética que gostaria que fosse universal seria 
o respeito e a responsabilidade com a Dignidade da Vida Humana e 
com os Direitos Humanos, de maneira inquestionável, não “relativi-
zável” e inegociável. 

Na epistemologia minha militância tem sido oferecer, sistematica-
mente, reflexões sobre como, por quem, por que, sobre quem ou sobre 
o que, para quem e para que, o conhecimento científico está sendo 
criado e produzido. 

Já em relação aos sistemas formais de educação acredito que não po-
demos mais conviver com a absurda e anacrônica situação de termos 
alunos do século XXI (a famosa geração Y), educados por professo-
res do século XX, estudando em escolas do século XIX, com projeto 
pedagógico do século XVIII (“instrucionista”, repassador acrítico de 
informações/técnicas e voltados para a submissão intelectual). A “de-
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núncia” deste paradoxo tem sido meu mantra desde minha volta da 
Inglaterra em 1994. 

Felizmente mudanças substanciais têm ocorrido em todo o Brasil, 
particularmente aqui em Pernambuco. Tenho a honra de ter par-
ticipado de duas gestões da Secretaria Estadual de Educação que 
“mudou” o ambiente escolar (tornando as salas de aula repletas de 
tecnologias de informação e comunicação e ofertando computadores 
pessoais, tabletes, para todos os alunos do ensino médio e criando o 
programa “professor autor”), que deu escala na implementação das 
escolas de tempo integral (num quantitativo maior do que  os estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais somados) e criou novos 
estímulos de desempenho escolar e de profunda transformação de 
mentalidades, como o Programa de Intercâmbio “Ganhe o Mundo”, 
que está enviando para estudar no exterior (por um semestre letivo), 
anualmente, milhares de estudantes da rede pública estadual. 

O resultado deste mega esforço, realizado principalmente nos últi-
mos quatro anos, foi à subida de 12 posições do Estado de Pernam-
buco no ranking do ensino médio nacional e a obtenção da menor 
taxa de evasão escolar do Brasil. 

Em relação ao futuro do Brasil e do povo brasileiro sou um otimista, 
porque tenho a clareza que o projeto de construção da nação brasilei-
ra foi um dos mais tardios a nível mundial. Para mim ele realmente só 
começou em 1808, com a chegada da corte portuguesa. Antes disso 
qualquer patriota que se propusesse a ajudar na construção de um 
país soberano e mais justo era perseguido, preso, torturado, morto ou 
degredado. 

Entretanto, apesar deste otimismo, necessário se faz acelerar nossas 
mudanças educacionais a fim de recuperar o tempo perdido e superar 
o negativo passivo histórico. O desafio da educação brasileira perma-
nece hercúleo. E para darmos um salto quântico para uma educação 
de qualidade e compatível com as necessidades da sociedade contem-
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porânea é necessário a mobilização de todos, sem exceção, e quebras 
de muitos paradigmas. 

Na área da saúde, compartilho com aqueles que creem que a Medici-
na é tanto Arte quanto Ciência, pois utilizar todo o incomensurável 
e mutável conhecimento científico para ajudar um indivíduo (que é 
único em todo o Universo), ou um grupo de indivíduos (que também, 
em seu conjunto, tem características muito específicas) é, sem dúvida 
nenhuma, uma difícil forma de arte. 

Dúvida não tenho que a Medicina faz parte da Magia Real e exer-
cê-la com sabedoria e compromisso é um dos mais doces e sublimes 
desafios que um ofício humano pode ter. 

Também defendo, intransigentemente, que a assistência à saúde deve 
ser baseada em evidências científicas (ou pelo menos nas melhores 
sugestões de evidência científica disponível) mesmo sabendo que as 
verdades científicas são mutáveis e limitadas. O período em que as 
experiências pessoais de nossos grandes mestres eram o fator deter-
minante no enfrentamento das enfermidades e das epidemias faz hoje 
parte de uma bonita época da medicina, mas não é mais aceitável. 

Na Medicina contemporânea a experiência pessoal não sistematiza-
da, não alicerçada em protocolos éticos de pesquisa validados pela 
comunidade científica, apesar de continuar sendo importante, não 
pode ser confundida com verdade científica provisória. Evoluímos 
muito nas metodologias científicas e na epidemiologia. E não há uma 
única área da assistência à saúde em que não se tenha um método 
investigativo minimamente adequado para a avaliação de qualquer 
intervenção proposta ou hipótese a ser testada. Conjecturas ou ra-
cionalidades defendidas por grandes autoridades ou sociedades de 
especialidades, mas não testáveis ou não confirmadas, não podem ter 
mais lugar na assistência à saúde.

Além disso, após a avaliação rigorosa da qualidade da verdade cien-
tífica provisória (que se pretende utilizar tanto em um indivíduo ou 
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em uma coletividade), temos obrigatoriamente, compulsoriamente, e 
de maneira inegociável, avaliar sua relação custo-benefício-malefício. 
Existem intervenções que são verdadeiramente efetivas, mas de custo 
proibitivo. Existem ações que possuem benefícios, mas os malefícios 
são maiores, ou em uma proporção ou gravidade inaceitável. Portan-
to, qualquer intervenção na área da saúde sem comprovação científica 
da beneficência ou com uma avaliação ética e bioética desfavorável 
da relação custo-benefício-malefício, deve ser considerada um agravo 
contra a humanidade. Ainda voga a máxima hipocrática do “Primum 
non Nocere”, isto é, primeiro não causar o mal ou danos, primeiro 
não ser iatrogênico. 

Dentre os objetivos de nossa Academia, estabelecidos no artigo ter-
ceiro de seu estatuto, estão: incentivar o aprimoramento da cultura 
médica, da profissão, da ética, do ensino médico e particularmente 
da medicina social. 

Condizente então com estes objetivos a Academia Pernambucana de 
Medicina tem que ser a vanguarda na luta para evitar que os médicos 
virem técnicos em medicina ou pior, charlatões pseudocientíficos tra-
vestidos de discípulos de Hipócrates. 

Temos que lutar contra o mercantilismo que está corroendo os cora-
ções, as mentes e as práticas de muitos colegas. O “deus cifrão” tam-
bém conhecido como o “deus pecúnia” não pode ser colocado à frente 
do Deus Esculápio. É impossível servir a dois senhores tão distintos 
e de valores morais tão díspares.

Bem, é mais do que hora de finalizar. Termino então com uma máxi-
ma jesuítica, que me é cara, e que diz: “Ser mais para servir melhor”. 

Pois bem Senhoras e Senhores, hoje, perante a esta assembleia de 
acadêmicos, colegas, amigos, parentes, homens e mulheres de bem, 
“me tornei mais”. 

Hoje, por aprovação de colegas, que respeito e admiro, me tornei um 
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Imortal da Academia Pernambucana de Medicina. 

E ao me tornar “mais”, juro solenemente, perante todos os presentes, 
me esforçar para, cada dia mais, servir melhor a Humanidade. 

Muito obrigado e um beijo no coração de todos.
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Saudação a Aurélio Molina da Costa

Acadêmico

Edmundo Machado Ferraz

Recife, 07 de novembro de 2014
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Discurso de Saudação do Prof. Dr. Edmundo Machado 
Ferraz na solenidade de posse do Prof. Dr. Aurélio 

Molina da Costa, cadeira 27, Patrono Dr. Juliano Moreira, 
ocupante anterior José Grimberg

Senhora e senhores, membros da Diretoria da Academia Pernambu-
cana de Medicina autoridades e ilustres convidados aqui presentes:

A Academia Pernambucana de Medicina tem a honra de receber, na 
noite de hoje, o Acadêmico Aurélio Molina, médico, livre-pensador, 
educador, Professor universitário, militante ativista da Bioética, do 
humanismo e da inclusão científica, como ele próprio se define em 
seu CV e que, para nós da Academia Pernambucana de Medicina 
representa tudo o que nós precisamos neste importante momento. 
Oriundo e egresso do Rio de Janeiro do Hospital Universitário da 
UFRJ onde se graduou em medicina e fez residência médica graduou-
-se em ginecologia e obstetrícia, seguida, de um doutorado (PHD) 
em planejamento familiar na Universidade de Leeds, na Inglaterra. 
Após o seu retorno, adotou a Cidade do Recife onde constituiu sua 
família e mergulhou nas atividades profissionais em seu consultório  
e na FESP, atuando também nas Secretarias de Saúde estadual e mu-
nicipal. Tornou-se editor da revista “Anais Nordestino de Ginecolo-
gia e obstetrícia” e ainda Coordenador de Pesquisa da UPE onde foi 
também Coordenador do Curso de Mestrado em toco-ginecologia 
na mesma universidade. Foi ainda docente do Instituto Materno In-
fantil de Medicina Integral, Prof. Fernando Figueira, IMIP. Tendo 
ainda colaborado como professor da Universidade Católica de Per-
nambuco e na UFPE, além de “otras cositas más”.

Tornou-se Secretário Executivo de Ciência e Tecnologia da Prefei-
tura e Diretor de Inovação e Competitividade Empresarial do Por-
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to Digital (entre 2008 e 2010) e, em seguida, Secretário Executivo 
de Desenvolvimento da Educação do Estado de Pernambuco (entre 
maio de 2010 e janeiro de 2011).

Acharam pouco? Estão enganados. Bastou conhecer o Governador 
Eduardo Campos e ai tudo começou outra vez com uma perspectiva 
que parecia inatingível naquela ocasião.

Neste momento, peço permissão a todos os presentes, para em nome 
da Academia Pernambucana de Medicina prestar uma pequena ho-
menagem ao inesquecível governador Eduardo Campos, pelo enor-
me legado deixado ao Brasil na sua curta, porém expressiva trajetória 
política que honra não apenas Pernambuco mas também ao Brasil. 
Nós pernambucanos jamais o esqueceremos e como ele pediu ‘Não 
Vamos Desistir do Brasil”.

Vamos retornar ao homenageado de hoje, o Prof. Dr. Aurélio Molina.

 Molina publicou 4 livros: “A Ética, Bioética e Humanismo” (2004), 
“Iniciação em Pesquisa Cientifica” (2003) e “Bioética: Vivencias e 
Reflexões” (2003) e “Contribuição ao Conhecimento” em 2006, além 
de inúmeras publicações em revistas cientificas.

Nesta trajetória, chegou a oportunidade para realizar uma tarefa 
inesquecível, para ele e para muitos estudantes pernambucanos. Au-
rélio, “o incansável  visionário” (esta é de minha autoria). Tornou-se 
superintendente do “Programa Ganhe o Mundo”, da Secretária de 
Educação de Pernambuco, após coordenar o Projeto “Somos Todos 
Cientistas” que popularizou para nossos alunos em Pernambuco, a 
difusão do conhecimento da ciência, usando o modelo de Ariano 
Suassuna das “Aulas Espetáculos”, criando um extraordinário vetor 
para o aprendizado da ciência.

O primeiro programa de intercâmbio internacional para estudantes 
das escolas  da rede pública estadual do ensino médio tornou-se uma 
realidade. 1600 alunos (os melhores) oriundos de todas as regiões de 
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Pernambuco foram selecionados e enviados para estudar durante um 
semestre letivo no Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelân-
dia, Espanha, Argentina e Chile. Tudo financiado pelo Estado de 
Pernambuco. Mais um sonho pioneiro pernambucano foi realizado.

Meu caro Molina,

Após esse pequeno sumário de tudo que realizou, creio que você já 
imagina o que estamos planejando para sua incorporação ao nosso 
programa recém-criado, o da “Discussão do Conhecimento em nossa 
APM”.

Porque não expandi-la para atingir alunos da rede publica com a ex-
traordinária expansão da ciência, contribuindo na formação de alu-
nos da nossa cidade.

Então, meu caro, sua presença desperta toda essa discussão e a es-
perança de que possamos contribuir na ampliação do conhecimento 
em nosso estado. Seja bem-vindo Molina, considere-se em sua casa.

Grato pela atenção de todos

Edmundo Machado Ferraz
Presidente da Academia Pernambucana de Medicina

Recife, 07 de novembro de 2014
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Academia Pernambucana de Medicina
 Discurso de Posse

Acadêmico

Marco Cezário de Melo
Cadeira 03

Recife, 29 de novembro de 2013
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Senhoras e Senhores... Boa noite! 

Em 13 de junho de 2012, em uma sala do prédio onde meu pai, 
Antônio Cesário de Melo, vivenciou seu curso médico, os doutores 
Geraldo José Marques Pereira e Edmundo Machado Ferraz, ilustres 
e eminentes professores que tanto honram esta casa, me convida-
vam a participar desta Academia. Exatamente um ano após – em 13 
de junho de 2013 – quando meu pai completaria 100 anos de vida, 
me foi comunicado o resultado da eleição em que foi aprovado meu 
nome para assumir a cadeira de Nº3, cujo patrono é o sanitarista Dr. 
Amaury de Medeiros.

Seguindo o protocolo, falarei sobre o patrono da cadeira que assumi-
rei. Tive sorte com a escolha do nome. Revisitei a história do Recife 
entre o século XIX e XX e a trajetória das epidemias. O pioneirismo 
dos seus combatentes em um tempo no qual tudo era novo e tudo 
exigia coragem. Onde o recente conhecimento das doenças transmis-
síveis era a tônica para que medidas preventivas fossem implantadas. 
Ao final direi algumas palavras sobre os que me antecederam nesta 
cadeira da Academia Pernambucana de Medicina.

O PATRONO – DR. AMAURY DE MEDEIROS 

Nasceu em uma casa no bairro do Parnamirim, na cidade do Recife, 
em 7 de dezembro de 1893. Filho do professor Bianor de Medeiros 
e de Maria Cândida Góes Loreto de Medeiros, dos quais recebeu 
seus conhecimentos preliminares. Foi aluno do Ginásio Pernambu-
cano, na cidade do Recife, e colou grau de Médico pela Faculdade 
de Medicina do Rio de Janeiro, sendo orador de sua turma em 1915. 
Durante o 2º ano do curso médico, em 1912, através de concurso 
público, assumiu o lugar de Acadêmico Interno da enfermaria do 
Professor Severiano Magalhães onde permaneceu por 3 anos. Con-
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comitantemente, trabalhou por 2 anos na Assistência Pública Muni-
cipal do Rio de Janeiro.

Logo no primeiro ano de formado, também por concurso público, 
classifica-se em 2º lugar para o cargo de Médico do Corpo de Bom-
beiros do Distrito Federal, admitido como Tenente-Médico, perma-
necendo ligado à corporação até morrer como Major-Médico. Logo 
após colar grau, em 1916, liga-se à Cruz Vermelha Brasileira e em 
1923 assume o Departamento de Saúde e Assistência de Pernam-
buco do Governo Sergio Loreto, períodos de vida que merecem ser 
descritos à parte. Em 1927 foi eleito Deputado Federal quando se 
transferiu definitivamente para o Rio de Janeiro ocupando a Câmera 
Federal onde apresentou o projeto de criação do Ministério de Saúde 
e Assistência.

Faleceu no dia 3 de dezembro de 1928, antes de completar 35 anos, 
vítima de um desastre de avião que se partiu ao meio e caiu nas águas 
da Baía da Guanabara, durante uma manobra aérea para jogar flores, 
em homenagem à Santos Dumont que voltava ao Brasil no navio 
transatlântico Cap Argona.

Durante toda sua vida, Amaury se mostrou ser um jovem visionário 
e empreendedor, até porque morreu muito cedo, eternizando-se com 
essa imagem. Foi um grande revolucionário, provocando mudanças 
dentro da visão dos novos conhecimentos da época e no espírito da 
modernidade, consolidando a reforma sanitária em Pernambuco. 

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA 

Há que se considerar que em 1907, Dr. Joaquim de Oliveira Bote-
lho, junto a profissionais da área médica, promove o lançamento das 
bases de uma instituição modelar, constituída por um corpo de vo-
luntariado a serviço da humanidade. Os princípios fundamentais da 
instituição eram a imparcialidade, a independência, a neutralidade e 
o voluntariado. Refiro-me à Cruz Vermelha Brasileira cujo primeiro 
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presidente foi o médico sanitarista Oswaldo Cruz e cujos 150 anos de 
dedicação o mundo reconhece na prestação de serviços humanitários. 
Sem dúvidas a Cruz Vermelha foi o grande divisor de águas na vida, 
breve, de nosso Patrono. Foi sua grande escola e vetor de suas ideolo-
gias e crenças. O norte de suas ações.

Em 1916, Amaury liga-se à Cruz Vermelha Brasileira e em 1917 
exerce a Chefia dos Serviços Clínicos da entidade. Logo em seguida 
é eleito Secretário Geral da organização mundial quando enfrentou 
um surto epidêmico de gripe de proporções globais. 

Como professor do Curso de Enfermagem da instituição criou o 
Núcleo das “visitadoras” (Visitadoras da Saúde Pública) em 1920. 
Este núcleo seria a consubstanciação de um novo conceito de po-
lítica médico-sanitária, uma nova força revolucionária no combate 
aos problemas de saúde do século XX, através de medidas sociais 
praticadas por um Estado, antes indiferente e agora intervencionista.

Após sua especialização na Europa em cardiologia e vias respiratórias 
e com a criação do Departamento de Profilaxia contra a Tuberculose 
da Cruz Vermelha Brasileira, Dr. Amaury de Medeiros passou a diri-
gir esse departamento, tendo coordenado a Cruzada Nacional contra 
a Tuberculose com o objetivo de difundir o conhecimento sobre essa 
doença. Nesta ação, as “visitadoras” tiveram um papel de destaque, 
sendo então reconhecido o grande valor do aperfeiçoamento técni-
co de pessoal introduzido pelo Dr. Amaury. O acompanhamento da 
doença dentro de suas residências e novos hábitos de vida ensinados 
fizeram surgir mapas de controle da doença que, logo em seguida, 
evidenciaram a diminuição de sua incidência em decorrência das me-
didas instituídas. 

A censura de muitos era combatida por Amaury sempre com uma 
ação positiva nunca com enfrentamento direto. De sua boca não 
saiam palavras ofensivas a quem quer que fosse. Certa vez disse às 
suas “visitadoras”:
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“Não conseguireis nunca vencer aos maldizentes cujas censuras 
vos devem incentivar, como um sinal positivo de que estais no 
bom caminho.” 

Em 1919 foi escolhido pelo Presidente Epitácio Pessoa para repre-
sentar o Brasil no Congresso da Cruz Vermelha em Genebra, quando 
apresentou duas teses: “Estruturação e Organização da Cruz Verme-
lha do Brasil” e “O Método Brasileiro de Profilaxia da Ancilosto-
mose”, publicada na “Revue Internationale de la Croix Rouge”, órgão 
universal da organização.

Demonstrando seu dinamismo e capacidade de trabalho representou 
o Brasil no Congresso Panamericano de Higiene durante o governo 
de Arthur Bernardes (1922-1926). Publicou, em 1920, “Um grito de 
alarme: o problema da tuberculose no Brasil”.

Em 1921 atendeu ao convite do Dr. Rocha Vaz e assumiu a Cadeira 
de Clínica de Propedêutica Médica da Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro e em 1922 foi chamado para organizar o Curso de 
Clínica Propedêutica da Santa Casa do Rio de Janeiro enquanto se 
preparava para o concurso de Livre Docência na Faculdade. Sua tese 
de doutoramento teve como título: “Ferimentos pleuro-pulmonares”.

Em 24 de dezembro de 1922 participava de um almoço de despedi-
da no Rio de Janeiro, quando foi convocado para compor o Comitê 
Executivo da Cruz Vermelha Brasileira no Estado de Pernambuco já 
que havia sido convidado a participar do governo do seu sogro, Sér-
gio Loreto (1922-1926) como Diretor do Departamento de Saúde e 
Assistência de Pernambuco (DSA).

GOVERNO DE PERNAMBUCO

Falar do patrono da cadeira de No3 da Academia Pernambucana 
de Medicina significa falar de forças políticas que revolucionaram 
a história da medicina do início do século XX na cidade do Recife, 
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concretizadas pela adoção de novas e revolucionárias medidas, então 
pioneiras, na questão da saúde pública e que se traduziram em có-
digos de saúde que regulavam a questão da moradia, do paisagismo 
urbano, alimentação, da higiene e do controle de moléstias infecto-
contagiosas que então grassavam. Os efeitos catastróficos das epide-
mias legitimavam as ações de políticas sanitárias empreendidas pela 
mente universal de um jovem médico que incorporara o espírito dos 
homens que fundaram a Cruz Vermelha e que lhe foi determinante 
nessa abrangente visão da Medicina Preventiva.

Dr. Amaury de Medeiros chefiou os serviços sanitários de Pernam-
buco assumindo a diretoria do DSA (Departamento de Saúde e As-
sistência de Pernambuco) em 1o de fevereiro de 1923. Nesta época o 
mundo passava por uma crise sanitarista onde a imunização e o com-
bate às endemias (febre amarela, sífilis, malária, varíola e tuberculose) 
eram realizados pela catequização da população e a higienização que 
incluía a formação de novos hábitos individuais e sociais. Em seu 
programa de higienização estavam inclusos: o saneamento do meio, 
o combate às endemias e às epidemias além de aperfeiçoamento hu-
mano-técnico.

Com esta visão e respaldado na experiência vivenciada na Cruz 
Vermelha Brasileira, criou em Pernambuco o Curso de Visitadoras 
à semelhança do existente no Rio de Janeiro, introduzindo a mu-
lher dentro do serviço sanitário pernambucano com uma conotação 
maternal de cuidado à população. Implantou este novo serviço com 
indispensável apoio político e extremamente preocupado com as par-
ticipantes, não se esquecendo de detalhes tais como sua vestimenta 
totalmente branca, além de chapéu de palha de abas largas que as 
protegiam do sol escaldante da região. Com esse serviço conseguiu 
baixar o índice de várias doenças transmissíveis, chegando a erradicar 
a peste bubônica no Recife nos anos de 1924 e 1925.

Reformulou os serviços de higiene e saúde públicas do Estado de 
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Pernambuco mudando o sistema de atendimento de saúde da capital 
e do interior através da criação de uma rede de hospitais nos mu-
nicípios de Goiana, Cabo, Bonito, Canhotinho, Olinda, Nazaré da 
Mata e Ribeirão, além de 26 postos de saúde no interior do Estado. 
Remodelou o Hospital Santa Águeda (hoje Hospital Universitário 
Oswaldo Cruz) com a incorporação de um pavilhão específico para 
o internamento de tuberculosos e o Hospital de Doenças Nervosas e 
Mentais (Hospital da Tamarineira) humanizando o tratamento da-
queles enfermos.

Recenseamento realizado à época pelo DSA contabilizou 45.104 
imóveis, na cidade do Recife, dos quais 19.947 (44%) eram mocam-
bos. A erradicação das moléstias infectocontagiosas teria que passar 
pelo sistema de edificação de casas populares e isso implicaria na 
demolição dos mocambos aglutinados e insalubres assim como da 
destruição de velhos edifícios no núcleo central da cidade do Recife, 
que propiciaram a criação de ruas retas e arejadas além do aterramen-
to necessário para a abertura de novas vias, cais e pontes. Dr. Amau-
ry de Medeiros, quando no DSA, extrapolava a proposta inicial do 
departamento, envolvendo reformas urbanas civilizadoras, e projetos 
de urbanização, civilização e modernização da região. Incentivou a 
construção de casas populares, a erradicação dos mocambos, os ater-
ros dos mangues, a ampliação dos serviços de luz elétrica, bem como 
a abertura de ruas e avenidas.

Implantava-se assim a modernização da cidade do Recife. Em 1924, 
através da Fundação Casa Operária, foram construídas as vilas do 
Arraial, da Torre e de Afogados. 

Em sua homenagem existem no Recife a Fundação Amaury de Me-
deiros (FUSAM), no bairro da Soledade, ligada à Secretaria de Saú-
de do Estado de Pernambuco, o Centro Integrado de Saúde Amaury 
de Medeiros (CISAM), no bairro da Encruzilhada, onde funciona 
um hospital com ambulatório destinado à ginecologia e obstetrícia, 
vinculado à Universidade de Pernambuco, além da Escola de Refe-
rência em Ensino Médio (EREM) Amaury de Medeiros, localizada 



89

no bairro de Afogados. A cidade de Recife e algumas cidades do inte-
rior de Pernambuco o homenageiam dando o seu nome às suas ruas.

Valdemar de Oliveira em seu livro “No tempo de Amaury” transcre-
ve suas palavras, que traduzem o estado de espírito de Dr. Amaury, 
proferidas no seu discurso de posse em 1º de fevereiro de 1923, em 
Recife:

“Com a autoridade e nobreza deste posto, confundo a minha 
própria, para respeitá-la e ficar, ou não poder honrá-la e dei-
xar o cargo antes de feri-lo”. 

Esta inteligência da percepção social dos problemas médicos, a meta 
pessoal de vida, os atos de coragem e a aplicação de toda a sua força 
política para revolucionar a medicina dentro do estado de indiferen-
ça da época, fez do jovem doutor um homem público notável, mas, 
principalmente, um médico e um ser humano especial porque, além 
do seu tempo, representava a força da modernidade alterando todas 
as questões urbanas e sociais do começo do século XX.

O caráter pioneiro que um empreendimento humano desse porte 
exige, só pode ser medido com a constatação e clareza do olhar do 
futuro que ora temos – no século XXI - sobre os atos de um jovem, 
jovem médico sanitarista credenciado pelos estudos médicos, convic-
ções inabaláveis, espírito intervencionista, revolucionário, humano e 
fora de seu tempo – que ora reverencio, ora reverenciamos.

MEUS ANTECESSORES

Esta cadeira, a de No3, foi ocupada anteriormente pelo Dr. Gilberto 
da Costa Carvalho (em 1971), Dr. Laurênio Lins de Lima (em 1983) 
e Dr. Nelson Costa Rego Caldas (em 1996) aos quais presto a minha 
homenagem.
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Dr. Gilberto da Costa Carvalho
Olindense, nascido nos Milagres em 1916.

Fez, Dr. Gilberto, parte da plêiade de médicos que decidiram fazer de 
suas vidas uma bandeira de enfrentamento às questões da salubridade 
pública, e da sua coragem pessoal, uma marca na política higienista.

Participou de vários momentos da emergência de forças sociais e po-
lítico-médicas nas áreas do saneamento do meio ambiente, detecção 
e controle de doenças infectocontagiosas que dizimaram tantas vidas 
no início do século XX no Brasil. 

Formou-se em Medicina e em 1935, fez o Curso de Sanitarista em 
Manguinhos, no Rio de Janeiro, cujo Instituto era dirigido pelo co-
nhecido Dr. Cardoso Fontes.

Fundador da Sociedade de Higiene de Pernambuco e Membro da 
Sociedade Brasileira de Higiene pertenceu à Academia de Artes e 
Letras e também à nossa Academia Pernambucana de Medicina.

Foi, em vida, homenageado com honrarias presidenciais como a “Or-
dem do Médico na classe Cavaleiro pelos notáveis e relevantes ser-
viços prestados à Medicina Sanitária e à Saúde Pública Nacional”.

Retira-se do cenário médico em abril de 1993, deixando uma lacuna 
significativa na vida dos que o conheceram e participaram da visão de 
um Brasil digno e melhor para os seus filhos.

Dr. Laurênio Lins de Lima 
Um homem dividido entre a literatura e a medicina.

Foi médico, professor, poeta e jornalista. Laurênio Lins de Lima nas-
ceu em Ribeirão (PE) em 1916 e faleceu em 1992. 
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Sua memorável produção literária abriu-lhe as portas da Academia 
Pernambucana de Letras. Publicou em vida, livros como o “Canto 
Alheio”, a “História da Medicina no Brasil” e “Crônicas de Letras 
Pernambucanas”.

Era uma época de tanto pioneirismo e dedicação que o legado nos 
foi riquíssimo. 

Fico, nessa hora, com o poeta Virgílio “Eles podem porque pensam 
que podem”. Eles pensaram que poderiam fazer e o fizeram. Entre 
nós, ficou o legado. Honrá-lo é nossa obrigação e dever. 

Dr. Nelson Costa Rego Caldas 
O grande professor.

Nelson Caldas nasce em abril de 1933, se fez médico pela Faculdade 
de Medicina do Recife em 1956 e morreu em maio de 2012, aos 79 
anos.

Ingressa em 1958, como Professor Assistente da Universidade do 
Recife, hoje denominada Universidade Federal de Pernambuco, as-
sumindo como Professor Titular da Cadeira da Disciplina de Otorri-
nolaringologia em 1976, onde cria o Serviço de Otorrinolaringologia 
no Hospital das Clínicas e estrutura um programa de Residência aos 
médicos dessa especialidade para todo o Nordeste. Em 1999, solidifi-
cando o ensino na área de Ciências da Saúde funda o Curso de Gra-
duação em Fonoaudiologia da UFPE. Em 2007 foi homenageado 
com o título de Professor Emérito da UFPE. Formatou um serviço 
pioneiro, de vanguarda, o que exigia espírito inovador como o do Dr. 
Nelson Caldas.

Pós-graduado pela Universidade da Pensilvania (EUA) em 1961, fez 
sua formação como cirurgião otológico nos Estados Unidos. Foi Pre-
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sidente da Sociedade Brasileira de Otologia (SOB) de 1986 a 1989.

Estamos discorrendo sobre um ser extraordinário não só pelas vir-
tudes de seu caráter, como pelo espírito pioneiro, característica dos 
homenageados por esta Casa, cujo desconhecido torna-se mais ins-
tigante que o conhecido, raciocínio que leva o ser humano a buscar o 
novo, o inusitado, rompendo as barreiras do convencional. Era assim 
Dr. Nelson Caldas. Uma mente sem limites, forte e determinada, 
harmônica e profundamente humana.

O perdemos há tão pouco tempo que não nos sobrou clareza e dis-
cernimento para administrarmos a sua ausência entre nós, mas fatal-
mente a Medicina de Pernambuco saiu perdendo sem a força deste 
ilustre médico e amigo.

AGRADECIMENTO 

Agradeço... 

Ao Dr. Edmundo Ferraz pela minha indicação... 

Ao colega de turma Dr. Geraldo Pereira pelo convite... 

Aos colegas que apoiaram meu nome para ocupar esta cadeira... 

Gratidão especial à Vera Lúcia (minha esposa) pelo total apoio ao 
meu projeto de vida. 

Consagro ao meu pai médico – “in memoriam”. 

Deixo como exemplo aos meus filhos.

Muito obrigado! 

Marco Cezario de Melo

Recife, 29 de novembro de 2013



93

Saudação a Marco Cezário de Melo
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Discurso de Saudação ao 
Dr. Marco Antônio Cezário de Melo

Autoridades presentes, Senhoras e Senhores:

Minha convivência com Marco Antônio Cezário data de 1977 ou 
1978, quando passei a integrar a Clínica Cirúrgica do Hospital Barão 
de Lucena. 

Com o advento e crescimento da videocirurgia no Recife a partir de 
1991, Marco fundou a DIGEST, aglutinou inúmeros seguidores e 
logo se destacou, realizando várias operações laparoscópicas pionei-
ras, tornando-se conhecido em todo o País.

Em 1990, após realizar o meu segundo concurso para professor titu-
lar e também aglutinar os serviços de cirurgia geral e abdominal no 
Hospital das Clínicas da UFPE, iniciei o programa de cinco anos 
de Residência Médica em Cirurgia, utilizando dois programas  em 
sequência  (Cirurgia Geral e Cirurgia do Aparelho Digestivo), o que 
acarretou um grande crescimento profissional com repercussão em 
outros estados brasileiros.

No ano anterior, Jan K. Horn e Tercio Bacelar realizaram em nosso 
serviço uma colecistectomia utilizando dois laparoscópios conven-
cionais, o que foi uma iniciativa histórica bem-sucedida naquela 
ocasião. Passávamos a pensar “Laparoscopicamente”, como insistia 
Jan Horn, oriundo do San Francisco General Hospital, nosso grande 
amigo desde aquela ocasião.

Tercio, Pedro Arruda e, posteriormente, Geraldo Wanderley deram 
uma grande contribuição na cirurgia videolaparoscópica em nosso 
meio. Mas precisávamos expandir nossa experiência. Até aquela oca-
sião, fui herdeiro de uma visão endogênica da universidade existente 
e cultivada em toda universidade brasileira. Então decidi mudar o 
paradigma. Convidei Marcelo Sette para integrar o nosso Programa 
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de Transplante de Órgãos, e, logo em seguida, Marco Cezário, que se 
juntou a nós em Junho de 1991. Seguiram-se muitos procedimentos 
laparoscópicos pioneiros que Marco Cezário brilhantemente realizou 
em nosso Serviço, inclusive trazendo material de seu uso privado, 
como o coledoscópio e ultrassom laparoscópico.

Esses procedimentos tiveram uma grande repercussão na formação 
de nossos médicos residentes. Sua contribuição foi relevante na com-
preensão contra as críticas sobre a cirurgia videolaparoscópica que 
não raramente ocorriam em nossas  reunião clínicas durante os 16 
anos de sua inestimável contribuição entre nós, consolidando o pen-
samento laparoscópico.

Em Fevereiro de 2008, Marco Cezário se aposentou, mas continuou 
ligado ao ensino e à difusão da cirurgia laparoscópica, desta vez em 
todo o Brasil. Seu livro A RECONFIGURAÇÃO DA CIRURGIA 
- Uma nova percepção através da janela bidimensional, publicado em 
1998, tornou-se um clássico na literatura cirúrgica brasileira atual. 
Ainda não satisfeito com o pioneirismo desenvolvido na DIGEST 
com seus associados, expandiu sua participação nacional na SO-
BRACIL e na Revista Brasileira de Videocirurgia, consolidando seu 
nome, já nacionalmente reconhecido.

Quem por acaso imaginou que Marco Cezário iria aproveitar o me-
recido repouso da aposentadoria certamente enganou-se redonda-
mente. E aí surge Marco pedindo-me para prefaciar este magnífico 
livro sobre a Reconfiguração da Cirurgia, analisando com precisão 
e extraordinária erudição toda a evolução do conhecimento e a mu-
dança do paradigma da cirurgia aberta para a cirurgia laparoscópica.

Para mim, o mais surpreendente é que o autor não fez sua formação 
cirúrgica na cirurgia laparoscópica, e sim na cirurgia então conven-
cional. Foi no esplendor dos seus 60 anos que viveu e enfrentou de 
forma admirável a mudança do paradigma, transformando-se em um 
mestre da videocirurgia, sem perder as perspectivas das mudanças 
que virão ainda no século XXI, com o advento de inúmeras conquis-



97

tas tecnológicas já utilizadas no portal único, nos novos instrumentos 
e acessos e no maior uso da robótica.

Marco Cezário revisitou a fisiopatologia cirúrgica diante da mudança 
do paradigma. Analisou a nova filosofia, estudou a nova percepção do 
espaço operatório, seus conceitos e resistências, mergulhou na nova 
tecnologia, vislumbrando oportunidades de treinamento e melhoria 
da técnica com a janela bidimensional associada ao estudo do espaço 
e da distância. Reestudou as consequências da invasão mínima com 
suas vantagens, analisou a microbiota, e a ação antimicrobiana do 
dióxido de carbono e a reação imune ao trauma tudo isso voltado 
para o ensino e o aprendizado do controle motor, dos novos ambien-
tes e das tecnologias emergentes.

Neste trabalho, Cezário discute com grande autoridade o proble-
ma da curva de aprendizagem, suas consequências na autonomia do 
treinamento e suas implicações éticas. Analisa o controle motor e 
a implicação da psicomotricidade do direcionamento manual e na 
automatização motora com todos os novos desafios de adquirir e 
conquistar novos conhecimentos com níveis de proficiência que au-
torizam seu emprego como método mais adequado de utilização ci-
rúrgica em anima nobile. 

Além disso, discute a evolução tecnológica dos componentes do 
equipamento básico, a limpeza e esterilização dos materiais, as fontes 
de energia e ainda os princípios e as perspectivas da cirurgia robótica.

No seu último capítulo, debate com precisão a bioética, o direito e a 
justiça, a habilitação e a qualificação do profissional e sua responsa-
bilidade além dos custos, problemas políticos e a política ambiental 
e de saúde.

Todo esse entorno é analisado e apresentado com uma esmerada 
revisão histórica dos procedimentos pioneiros e de seus autores, da 
repercussão na época em que ocorreram com uma característica que 
permitia todo o conteúdo do livro, uma profunda erudição.
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Trata-se, portanto, de uma inestimável contribuição que alcança a 
todos: mestres, aprendizes, iniciantes e mesmo os mais qualificados 
seguidores da videolaparoscopia, que muito terão de aprendizado 
neste livro excepcional.

Para mim, amigo e admirador do autor de longo tempo, ficou o pri-
vilégio e a honra de prefaciar esta obra, que surgiu como um jor-
ro cristalino de conhecimento oriundo de uma experiência preciosa 
transformada em depoimento que contribuirá para o aprendizado de 
muitos como uma lição do presente, referindo o passado, mas certa-
mente celebrando o futuro.

Antes de concluir, meu caro Marco Cezário, gostaria de acrescentar 
duas referências.

A primeira, recordar a memória de seu pai, Cezário de Melo, Pro-
fessor Adjunto da Disciplina de Farmacologia da UFPE e registrar o 
meu agradecimento e saudade do seu conhecimento, de sua integri-
dade, e por ter me iniciado como bolsista da disciplina no aprendi-
zado da pesquisa com animais de pequeno porte abrindo o caminho 
para esse tipo de investigação que foi objeto de minhas teses de dou-
torado, de concurso para professor assistente da UFPE e de muitos 
trabalhos de investigação experimental que participei e publiquei.

A segunda referencia é para sua esposa, Vera minha admiração e de 
Cilene, pela solidariedade e o auxilio no seu desempenho exercendo 
grande influencia na sua formação justificando a dedicatória do seu 
livro, agradecendo a Vera reconhecendo-a como a “razão do seu vi-
ver”.

Bem vindo, Marco à Academia Pernambucana de Medicina de Me-
dicina, honrada com a sua presença em nosso quadro.

Obrigado pela atenção de todos!

Edmundo Machado Ferraz
Presidente da Academia PE de Medicina

Recife, 29 de novembro de 2013.
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Exmo. Sr. Prof Dr. Edmundo Machado Ferraz 
- Presidente da Academia Pernambucana de 

Medicina

Exmo. Sr. Dr. Gentil Porto – vice-presidente da APM,

Exmo. Sr. Prof Dr. Gustavo Trindade – tesoureiro da APM,

Exma. Sra. Dra. Maria Helena Cerneiro Leão – Presidente da AMPE, Repre-
sentando o Conselho Federal de Medicina -CFM

Exmo. Sr. Dr. Sílvio Sandro Alves Rodrigues – Presidente do CREMEPE,

Dr. Carneiro Arnaurd – Presidente da Federação Brasileiras de Academias de 
Medicina FBM

Dr. Jailson Correia – Secretário de Saúde da Cidade do Recife

Drª. Jane Lemos – Representando Associação Médica Brasileira

Prof. José Guido Correia de Araújo – Representando o Reitor da UPE 

(Prof. Dr. Pedro Falcão)

Exmas. Senhoras,

Exmos. Senhores Acadêmicos,

Exmos. Srs Convidados a esta Sessão.

A princípio gostaria de agradecer aos Senhores Acadêmicos a minha 
escolha para fazer parte desta Academia, onde o Professor Fernando 
Figueira teve a honra de fundá-la, com a nobre missão de reunir os 
médicos que, sempre dignificaram a sua profissão com competência, 
dedicação, humanização, exemplos de ética e moral.

Ao fazer parte desta importante instituição, ofereço os meus esfor-
ços, e o faço sem interesse subalterno, pois recebam desde já, minha 
solidariedade incondicional e irrestrita lealdade. Nosso sentimento é 
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de honra, pois a partir deste momento solene, pertencer aos quadros 
desta Academia, poder vos saudar, nesta noite em que passo a fazer 
parte da intimidade desta casa – que também é a casa de Fernando 
Figueira -, e que a partir deste momento também a terei como nossa.

Agradeço, ainda, ter sido escolhido para ser empossado na cadeira 
de número 16, cujo Patrono é o ilustre Prof. Dr. Arnobio Marques e 
Ocupante anterior, o não menos ilustre, Prof. Dr. Perseu de Castro 
Lemos, sobre os quais, oportunamente devo me referir e fazer meus 
agradecimentos por ter o privilégio de compartilhar com ambos os 
méritos de pertencer a esta egrégia confraria regida por estatutos de 
nobres compromissos com a saúde do nosso povo. 

Permitam-me citar o colega Dr. Carlos Vital Tavares Corrêa Lima, 
atual presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM) no seu 
“Os desafios da medicina na América Latina” quando assevera: 

“Nessa instabilidade política, destacam-se nas sociedades latino-america-
nas os desrespeitos e vilipêndios à dignidade humana, lastros dos Estados 
Democráticos de Direito. Em decorrência, os esforços envidados pela erra-
dicação do subdesenvolvimento, da desigualdade social e da concentração 
de renda têm sido desperdiçados, por disputas de poder, em processos elei-
toreiros e autocráticos, com maiores repercussões negativas na assistência 
à Saúde Pública”. As suas superações são indispensáveis à constituição de 
um futuro melhor, a ser construído com o protagonismo da sociedade civil 
organizada e ampla participação dos médicos”.

Ninguém ignora que o nosso país vive uma crise ética, política, eco-
nômica e já se inicia uma humanitária, com os cortes nos recursos da 
Saúde e da Educação. Percebe-se que estamos  enfermos pela ausên-
cia de fraternidade entre os povos observada pelas ondas migratórias 
onde hipocritamente se tenta confundir fugitivos da fome e refugia-
dos das guerras como imigrantes ilegais. A quais leis se referem? Cer-
tamente não é a Declaração Universal dos Direitos dos Humanos. O 
aquecimento global que escasseia a água e já coloca povos e países 
em conflito. A degradação e o consumo desmesurado dos recursos 
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naturais do nosso planeta que coloca em risco a sobrevivência das 
futuras gerações.

A concentração de renda, cada vez maior em famílias e países tor-
na-se um escárnio ante a situação de milhões de seres humanos que 
habitam continentes esquecidos como o africano por exemplo. Tudo 
isso para perseguir um modelo de desenvolvimento injusto, exclu-
dente, concentrador, consumista apocalíptico, suicida e sem futuro. 
Tudo isso precisa ser afrontado. É preciso construir uma nova cons-
ciência planetária e nós da área da saúde temos a responsabilidade de 
discutirmos tais questões.

Certamente os responsáveis por estas ações não seguem conselhos 
médicos.

Não há saída se prevalecer um individualismo egoísta e alienante. Há 
que se lutar pela promoção da paz e pela aplicação da justiça social. 
A urbanização, as condições de trabalho, o pai e a mãe fora do lar, o 
desajustamento profissional, o desequilíbrio entre o salário e o custo 
de vida, entre o poder aquisitivo e as novas necessidades condiciona-
das pela propaganda comercial, tudo isso consequência da sociedade 
consumista, provocou graves problemas de ordem político-social e 
médico-social. Precisamos de uma sociedade em que os bens sociais 
sejam mais importantes do que os bens pessoais.

A medicina dominada pela super especialização e pela tecnologia 
cada vez mais complexa e sofisticada persegue cegamente uma utó-
pica imortalidade, exige então do médico, para bem exercer sua pro-
fissão, ser muito mais do que um técnico competente. O obriga a 
ter uma consciência ética e não se afastar do seu paciente. Ser um 
humanista e saber escutar com atenção aquele ser, para melhor com-
preende-lo dar-lhe conta de sua posição no mundo de modo a poder 
ajudá-lo com seus conhecimentos, experiência e sentimentos. Este é 
o meu juízo sobre o contexto em que hoje vivemos e que aqui registro 
para o por vir.
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A praxe desta instituição recomenda uma referencia ao patrono e ao 
meu antecessor na cadeira de número 16.

Refiro-me agora ao meu Patrono Prof. Dr. Alfredo Arnobio Mar-
ques, que viveu 74 anos.

Arnobio Marques, como era conhecido, nasceu em Recife, no dia 20 
de fevereiro de 1866, filho de João Paulino Marques, fiscal aduaneiro 
amante das artes e da literatura. Neste núcleo familiar inicial teve 
uma formação cultural  extremamente bem cuidada. Era forte o do-
mínio intelectual francês ao final do século XIX e os irmãos Arnobio 
e João realizaram viagens a França complementando a sua formação, 
sua genitora chamava-se Maria Francisca Marques. 

Arnobio diplomou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina da 
Bahia em 10 de dezembro de 1887, cuja tese de doutoramento foi: 
“Fratura da tíbia complicadas de feridas e seu tratamento”. Tip. Dois 
Mundos, Bahia, 1887. 

Veio exercer sua profissão em sua terra natal e incentivado pelo prof. 
Dr. Malaquias Gonçalves, seu mentor, escolheu como sua especiali-
dade a cirurgia. Sob tais auspícios fez rápida carreira o Dr. Arnobio, e, 
em pouco tempo de clínica, seu nome perfilava-se ao lado do mestre, 
conservando a atitude de admiração de discípulo, além do mais, Dr. 
Arnobio Marques conseguiu, logo de início de sua clínica, colocar-se 
no grupo de influentes médicos pernambucanos. 

No fim do século XIX, o Dr. Arnobio Marques fez parte do corpo 
médico do Hospital Pedro II, juntamente com o Dr. Malaquias An-
tonio Gonçalves, ambos como cirurgiões e foi o Dr. Arnobio Mar-
ques que realizou, no Brasil, a primeira apendicectomia de urgência 
– a 1ª também, em hospital -, na sala de cirurgia do Pedro II, quando 
até então, a maior parte das intervenções cirúrgicas, em pessoas de 
determinadas classes sociais, era realizada na própria residência, pos-
to o doente sobre a mesa de refeições, instrumental esterilizado no 
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fogão de alvenaria da cozinha. Pelo desconhecimento das informa-
ções sobre assepsia à época.

Antes de assumir como chefe da clínica cirúrgica do Hospital Pedro 
II, o Dr. Arnobio Marques foi precedido, naquela função, pelo Dr. 
Malaquias Gonçalves. É inegável a construção por Arnobio Marques 
de toda uma estrutura de Escola de Farmácia médica pioneira na 
formação de cirurgiões em Pernambuco. Para Leduar de Assis Rocha 
e Clovis Sarinho a atuação profissional de Arnobio Marques, repre-
senta para a medicina pernambucana o rompimento entre a medicina 
empírica e artesanal e a medicina moderna de Pasteur, Lister, Hals-
ted e Virchow. Tudo o que viria depois teve sua influência ou foi fruto 
de sua arte. Ele foi também o primeiro Marques a se tornar médico, 
liderando uma longa lista de profissionais distribuídos em quatro ge-
rações e três séculos. Eu mesmo tive o prazer de ter dois dos seus 
descendentes como preceptores durante a minha residência médica.

No início do Século XX empreendeu duas viagens de estudo na 
França visitando serviços de cirurgia em Paris e Lyon. E em 1901 
foi vice-presidente do Primeiro Congresso Médico Pernambucano. 

Os Anais da Sociedade de Medicina de Pernambuco, que circulou em 
1898, tinha como um de seus redatores o Dr. Arnobio Marques.

A iniciativa de criar a Escola de Farmácia em Pernambuco, em 1902, 
partiu de alguns médicos e farmacêuticos que se mobilizaram no ano 
seguinte para a reestruturação da Sociedade de Medicina de Per-
nambuco, criada inicialmente em 1841.  Arnobio Marques, Alcides 
Codeceira e Regueira Costa foram os que mais se destacaram nos 
esforços para implantação da Escola de Farmácia, a primeira  insti-
tuição de ensino superior da área de saúde em Pernambuco.

Foi autor, em 1903, do primeiro trabalho científico publicado em 
revista estrangeira no domínio da Angiologia e Cirurgia Vascular, 
publicado na Press Médicale (França) sobre o “Tratamento Cirúrgico 
das Elefantíases de Bolsa Escrotal. 
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Na qualidade de primeiro Diretor da Faculdade de Farmácia, coube 
ao Dr.  Arnobio Marques, no dia 10 de maio de 1903, a honra de 
proferir o discurso de inauguração da Escola de Farmácia. 

Exerceu, também, as funções de Secretário de Educação do Estado 
de Pernambuco no governo de Manoel Antonio Pereira Borges que 
governou de 1915 a 1919.

O Prof. Dr. Alfredo Arnobio Marques permaneceu como Diretor da 
Faculdade de Farmácia no período de 1902 a 1905.

Em 27 de abril de 1931 foi deferido pela Congregação da Faculdade 
de Medicina seu pedido de aposentadoria. Em 1940 veio a falecer. 
Foi o Dr. Barros Lima que escolheu o Dr. Arnobio Marques como 
Patrono, para a Cadeira de Número 16 da Academia Pernambucana 
de Medicina (APM). 

Em relação ao último Acadêmico a ter assento na Cadeira 16 desta 
casa, presto minhas homenagens ao eminente Prof. Dr. Perseu de 
Castro Lemos, considerado um precursor da cirurgia plástica Per-
nambucana e Brasileira.

Dr. Perseu Lemos nasceu na cidade de Vitória de Santo Antão em 
Pernambuco. Em 1942, foi aprovado em 2º lugar no vestibular da 
Faculdade de Medicina do Recife. Em 1947 conclui o curso médico 
e foi além de laureado o orador de sua turma. Fez estágio na San-
ta Casa em São Paulo tendo como orientador o Prof. Rebello Neto 
considerado o pai da Cirurgia Plástica Brasileira. Em 1955 criou sua 
clínica especializada em Cirurgia Plástica no Recife.

Trocou várias experiências com o Dr. Ivo Pitanguy com quem teve 
uma grande relação de amizade e com quem muito aprendeu e apri-
morou seus conhecimentos. Dr. Perseu Lemos foi o primeiro espe-
cialista em Cirurgia Plástica em Pernambuco e participou da criação 
do serviço da especialidade na Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE) em 1970.
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Defendeu a primeira tese de sua especialidade em Pernambuco, in-
titulada “Enxertos de Pele” e deixou para a Cirurgia Plástica impor-
tantes contribuições: Pesquisas científicas, Técnicas cirúrgicas e idea-
lizou vários instrumentos cirúrgicos.

Tudo isso publicado em dezenas de artigos em revistas médicas na-
cionais e internacionais.

Na década de 60 Dr. Perseu Lemos estimulou outros cirurgiões a se 
dedicarem a Cirurgia Plástica. Em 1965, após a criação da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica Dr. Perseu assume como presidente, 
o Departamento Pernambucano da Sociedade de Cirurgia Plástica e 
Reconstrutora do Brasil.

Em um evento histórico em Atlanta – EUA em 1970 se tornou um 
dos doze fundadores da International Societyof Aesthetic Plastic 
Surgery (ISAPS). 

Em 1971 esteve em Saigon, capital do Vietnã do Sul, durante a guer-
ra, para ministrar cursos médicos na área de cirurgias plástica para 
atender as vítimas daquela guerra, a convite do “Children’s Medical 
Internacional”.

Foi ainda Perseu Lemos membro da Sociedade Brasileira de Médi-
cos Escritores. Produziu cinco livros:

•	 O Segundo Quadrante (contos);

•	 José de Castro Um Pintor (biografia);

•	 Pernambuco no Virar do Século XX (sobre arte);

•	 Foi Assim (contos) e

•	 Pelos Caminhos da Cirurgia Plástica.

Em 2013 Dr. Perseu Lemos publica o livro “Confissões de um cirur-
gião plástico”, onde relata histórias vividas em 53 anos na profissão. 
Nessa sua publicação o autor nos informa o desenvolvimento da ci-
rurgia plástica no estado de Pernambuco, contrapondo com história 
da profissão no país. Na obra, são identificados, a partir de memórias 
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e reflexão, o avanço e entraves da prática na especialidade.

O Dr. Moisés Wolfenson um de seus discípulos falando postuma-
mente sobre seu mestre nos diz: 

“Muitos membros da nossa Sociedade gostariam de ter se agre-
gado a todos os presentes que na cerimônia fúnebre queriam 
prestar sua admiração e reconhecimento àquele que quando a 
cirurgia plástica pernambucana era tão somente um caderno 
repleto de páginas brancas tomou sobre seus ombros a tarefa de 
preenchê-lo”.

Senhores e Senhoras aqui presentes, permitam-me agora fazer um 
agradecimento especial ao Professor Edmundo Ferraz, que com suas 
nobres palavras me saudou. Com adjetivos certamente inflados pela 
amizade. Este meu pronunciamento de posse foi realizado sem co-
nhecimento do contexto das palavras ditas em minha saudação, toda-
via quero declarar a admiração que há muito, que tenho por sua pes-
soa. Tive durante a residência, avaliado por ele, o primeiro trabalho 
científico que publiquei. Acompanho sua vida profissional, desde que 
me tornei médico há 36 anos.

Devo afirmar que me sinto extremamente honrado por ter sido con-
vidado e saudado pelo eminente Presidente desta casa. O qual, como 
Fernando Figueira, fundador desta Academia e que também a pre-
sidiu, segue caminhos que tem levado os ideais desta Academia há 
transporem os seus muros.

E por falar em Fernando Figueira, na qualidade de novo acadêmico, 
tenho a obrigação de me referir ao Fundador desta Casa, em primeiro 
lugar, repetindo parte do discurso que pronunciei durante a come-
moração dos 55 anos de fundação do Instituto de Medicina Integral 
Professor Fernando Figueira (IMIP), do qual foi igualmente, funda-
dor. Naquela oportunidade eu disse: 

Cheguei ao Imip em dia de “Festa no Mar”, 2 de fevereiro de 1982. 
Tive então o meu primeiro encontro com o Prof. Fernando Figueira, 
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que tinha o hábito de entrevistar pessoalmente todos os médicos que 
iniciavam suas atividades na instituição. 

Cinqüenta e cinco anos se passaram na história do IMIP fundado 
por ele e que hoje tenho a honra de presidir. Convivi com o Professor 
Figueira por vinte e um anos. Era, um homem justo e de ambições 
generosas.  Muitas vezes, abdicou do convívio familiar para trabalhar 
e construir o Imip. Pela causa da criança pobre nordestina... Uma 
opção difícil, sofrida e nobre!

Nos anos sessenta se iniciou o sonho do Imip. Com o apoio de al-
guns e a mesmo com a descrença de muitos, a obra vingou! Continua 
hoje, como sempre esteve desde o inicio, pelo desejo do seu fundador 
“Sempre ao lado dos oprimidos por um mundo melhor”.

Ele continua inspirando nossas atitudes e comportamentos pelo seu 
exemplo.

Permitam-me aqui citar as palavras de outro grande exemplo de mé-
dico e cirurgião o professor Salomão Kelner:

“A história da Academia Pernambucana de Medicina – APM 
é um episódio de obstinação e respeito à memória médica de 
Pernambuco. Tem a marca do idealismo e da tenacidade do seu 
fundador, Prof. Fernando Figueira”.

Ainda sobre a Academia gostaríamos de reverenciar emocionada-
mente ao Prof Dr. Bertoldo Kruse Grande de Arruda, o único fun-
dador desta casa aqui entre nós.

A monografia que preparei para me habilitar a concorrer a uma ca-
deira nesta casa, descreve o planejamento de mais um grande legado 
que Fernando Figueira deixou para a saúde do nosso estado e região 
depois do IMIP.

Falo da Faculdade Pernambucana de Saúde. Instituição jovem que 
recentemente completou 10 anos de autorização pelo MEC. No en-
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tanto sempre existiu na cabeça, no sonho e nos planos de Fernando 
Figueira.

Iniciou suas ações para a construção da FPS em 1990 a 25 anos atrás.

Angustiado com a formação dos nossos estudantes de medicina prin-
cipalmente no aspecto ético, humanístico e cultural. Todos conhecem 
sua afirmação. “O médico que só sabe medicina sabe muito pouco.”

Um planejamento paciente e apurado. Preocupado com a formação 
do futuro corpo docente. Com um currículo dinâmico, baseado nos 
problemas da comunidade e com bases filosóficas fincadas na ética e 
no humanismo, na compreensão de um ciclo de vida saudável e na 
competência científica e na investigação para tratar os agravos.

Preocupava-se também em utilizar metodologias inovadoras de ensi-
no aprendizagem e nos instou a viajar e conhecer as mais avançadas 
experiências educacionais em saúde nos estados unidos e na Europa, 
o que fazemos ate hoje regularmente.

Hoje a FPS tem cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Far-
mácia, Nutrição e Psicologia.

Nestes dez anos a FPS já formou 1233 profissionais de saúde, dentre 
estes 515 médicos, além de 40 mestres em educação para profissio-
nais de saúde.

Trabalhamos com afinco para que estes profissionais tenham apreen-
dido mais com exemplos e atitudes dos bons médicos que o orienta-
ram que do que apenas nas informações que se pode obter nos bons 
livros de medicina.

Senhoras e Senhores, minhas derradeiras palavras são de agradeci-
mento presença amiga e afetuosa de todos e a promessa que como 
Pai, médico e Professor; seguirei tentando sempre ser um bom exem-
plo.

Boa noite. Muito grato a todos.
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Saudação a Gilliatt Hanois Falbo Neto

Acadêmico

Edmundo Machado Ferraz

Recife, 10 de setembro de 2015
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Senhoras e Senhores

Saúdo a família de Gilliatt Falbo aqui presente:

Senhora Maria Tereza Falbo (mãe)

Drª Ana Rodrigues Falbo (esposa, nossa colega de profissão pediatra)

Clarissa Rodrigues Falbo (filha), jornalista

Prof. Conrado Rodrigues Falbo (filho) Literato e Musico

E a lembrança que guardo de seu pai Gilberto Falbo, rubro negro, 
que tive o privilégio de conviver na Ilha de Itamaracá e na gloriosa 
ilha do Retiro.

Meu caro Gilliatt:

Este é um dia de festa e de lembranças da nossa Academia Pernam-
bucana de Medicina.

Fundada em 17 de dezembro de 1970 pelo Prof. Fernando Figueira 
que dirigiu essa Casa por 28 anos, até 1998, quando passou a ser 
presidida por Salomão Kelner, até o ano 2000, posteriormente subs-
tituído por Bertoldo Kruse e, em seguida por Geraldo Pereira, que  
presidiu nossa Academia até 2012. Em 01 de janeiro de 2013, assumi 
a presidência com Gentil Porto como vice-presidente até a data atual.

Fernando Figueira criou a cadeira de pediatria na UFPE após bri-
lhante aprovação em concurso publico. Criou a FUSAM, Fundação 
de Saúde Amaury de Medeiros, reorganizou o LAFEPE, Labo-
ratório Farmacêutico de Pernambuco, foi Diretor da Faculdade de 
Ciências Médicas e em 13.06.1960 fundou o IMIP, hoje denomi-
nado Instituto de Medicina Integral, Professor Fernando Figueira, 
atualmente presidido por V.Sª em um momento atual difícil, pela 
escassez de recursos existente nosso pais, que vive um difícil momen-
to de nossa história,
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Por outro lado, tivemos o privilegio de conhecer o que ocorre devido 
a  nossa profissão e viver outros momentos que esperamos que pos-
sam ser reintegrados em um futuro próximo no nosso Brasil.

Este, meu caro Gilliatt é o cenário que nos aguarda nos anos vin-
douros e que exigirá uma enorme doação de todos para que possa ser 
restaurada a dignidade e a qualidade de nosso setor público, vitima 
do baixíssimo investimento em saúde e educação, com serias reper-
cussões em nosso crescimento econômico.

Temos uma mortalidade por assassinatos de 150 mil óbitos provoca-
dos por armas de fogo, por ano, em nosso país, sobretudo de jovens, 
nos nivelando com países como El Salvador, Colômbia, Venezuela e 
a Guatemala. Dos 200 milhões de brasileiros, 150 milhões são aten-
didos pelo SUS que recebe apenas 3,5% do nosso PIB.

Estamos péssimos em saúde, educação e recentemente, dados oriun-
dos do PISA, metodologia internacional que avalia de forma compa-
rativa no mundo alunos de 15 e 16 anos (referente ao ensino médio 
no Brasil) que apresentam desempenhos em matemática, leitura e 
ciências que atingem o 58º lugar em um total de 65 países avaliados. 
Essa é a circunstancia cruel e desamparado da maioria de nossa ju-
ventude, prisioneira de um setor publico ineficiente e desprovido de 
recursos  e de esperança.

Esse também é o desafio que nos aguarda e o pior de tudo é a carên-
cia de recursos que nos cerca. Temos saída? Claro que sim.

E por isso estamos aqui. Na década de 70, morria um paciente para 
cerca de 5.000 anestesias realizadas, No ano 2000, morria um pacien-
te para 250 mil anestesias, embora na África Subsaariana a relação 
era de um paciente para cada 100 anestesias realizadas. A infecção 
hospitalar atinge 1,4 milhões de pacientes atendidos em hospitais de 
países desenvolvidos, sendo 2 a 20 vezes maior em países em desen-
volvimento. Dados da OMS (recentes) estimam que uma diminuição 
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de 25% da taxa de infecção do sitio cirúrgico até o ano 2020, implica-
ria em uma significativa diminuição da mortalidade. No Século XXI, 
esta ocorrendo uma grande elevação do número de idosos, particular-
mente nos países desenvolvidos (mais de 40 milhões de pessoas com 
idade acima de 65 anos nos Estados Unidos), estimando-se que no 
Brasil sejam mais de 25 milhões acima de 60 anos em 2020 (WHO 
Guideline for Safe Surgery). 

O que particularmente me assusta é a atual decadência oriunda da 
desarrumação que estamos vivendo em nosso país, o que ira deman-
dar um forte engajamento de toda sociedade brasileira, para que se-
jam retornadas as prioridades na educação e na saúde, cenário de 
nossas atividades. Cada um de nos tem de cumprir a nossa parte. 
Reclamar sempre, agir sempre, comentarmos e argumentarmos com 
números indiscutíveis e manter ativa a esperança, apesar de todas as 
dificuldades. Isso é o que esperamos no dia de hoje. Vamos juntos 
ganhar o amanhã e com isso restabelecer a esperança e as oportuni-
dades que o desenvolvimento nos trará em um futuro muito próxi-
mo. Contamos com você Gilliatt. Seja bem-vindo. Muito grato pela 
atenção de todos.  

Edmundo Machado Ferraz
Presidente da Academia Pernambucana de Medicina

Recife, 10 de setembro de 2015
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Academia Pernambucana de Medicina
 Discurso de Posse

Acadêmico

Marcelo Moraes Valença
Cadeira 46

Recife, 19 de novembro de 2015
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Academia 
Pernambucana de Medicina Acadêmico Professor 

Edmundo Machado Ferraz; 

Excelentíssimas Autoridades que compõem a Mesa; 

Senhoras Acadêmicas e Senhores Acadêmicos; 

Meus queridos e ilustres amigos, meus familiares. 

Meus queridos pais Ivaldo Carneiro Valença e Vera Moraes Valença;

Meu amado Filho Marcelo;

Minha querida esposa Luciana.

Antes de iniciar este discurso agradeço ao Presidente da Academia 
Pernambucana de Medicina, o professor Edmundo Machado Ferraz, 
que magnânimo me presenteou com esta generosa saudação de in-
gresso a esta Academia. Para mim uma grande honra receber essas 
palavras daquele que é reconhecido internacionalmente pelo trabalho 
científico.  Foi também consultor da Organização Mundial de Saúde 
e do Ministério da Saúde, membro titular e fundador da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, entre outros feitos. 
Exímio cirurgião e criador de uma grande Escola de Cirúrgica no 
Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
onde foi diretor do Hospital e fundador do curso de doutorado em 
Medicina. Substituiu, como catedrático, dois grandes mestres da ci-
rurgia nacional, os Professores Eduardo Wanderley Filho na cadeira 
de Técnica Operatória e Salomão Kelner na cadeira de Cirurgia do 
Aparelho Digestivo. 

Hoje é um dia de festa, reencontro de pessoas que admiramos, ami-
gos, familiares e de “queridos” professores, que foram nossos heróis 
do curso de Medicina e permanecem até hoje como exemplos a se-
rem seguidos. 
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Vocês estão presenciando um rito de passagem, uma cerimônia se-
melhante à muitas que todos já vivenciaram, como o nascimento, o 
batismo, o casamento, a formatura, entre outros tantos. Esses ritos 
de iniciação têm caráter social e/ou religioso. Nos ritos religiosos há 
uma intenção de comunicação entre o mundo dos vivos e uma outra 
dimensão que ainda não nos foi possível entender. 

Um ritual também ocorre com o novo acadêmico – recebe de pessoas 
especiais a pelerine, o boton, a medalha e o diploma, cuja magia é o 
amor daquele que entrega, sacramentando esses objetos/amuletos.

Gostaria também de expressar a minha alegria de estar aqui diante de 
tantos amigos e vos pedir o consentimento para evocar pessoas que 
muito contribuíram para a formação da Escola Médica Neurológica, 
clínica e cirúrgica, em Pernambuco, que no mistério da morte nós 
não os vemos mais como outrora, e convidá-los postumamente, para 
participar desta solenidade e ser igualmente homenageados. 

Afinal, “O passado não reconhece o seu lugar; está sempre presen-
te…” como bem expressa Mário Quintana.

Imaginemos agora, sentados nesta mesa, os seguintes professores: 

Logo à frente o meu professor de Neurologia o Dr. Luiz Ataíde, Pro-
fessor Titular e Emérito de Neurologia da Universidade de Pernam-
buco (UPE), insigne último ocupante da cadeira 46, que vocês, agora 
meus confrades e confreiras, sufragaram meu nome para ocupá-la;

Ao seu lado o professor Wilson Farias da Silva, Professor Titular 
e Emérito de Neurologia da UFPE, a quem dedico meu preito de 
saudade, admiração e gratidão; 

Na outra cadeira o professor Manoel Caetano Escobar de Barros, 
professor catedrático de Neurologia e Neurocirurgia da UFPE, gran-
de mestre da Escola de Neurocirurgia brasileira (ocupante da cadeira 
número 30); 
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Não muito distante o professor Mussa Hissa Hazin, que me guiou 
nos primeiros passos em Neurocirurgia; 

Outro ilustre entre nós é o professor Alcides Codeceira Júnior (ocu-
pante da cadeira 30), exemplo maior de mestre na formação de gera-
ções de neurologistas; 

Ainda encontramos o professor Salustiano Gomes Lins (ocupante da 
cadeira número 25) que está acompanhado pelo professor Geraldo 
José Marques Pereira (ex-presidente desta casa e ocupante da cadeira 
37), esses são dois confrades que há bem pouco tempo iluminavam 
este recinto com o encantamento de suas palavras; 

Ainda podemos saudar, nesta minha viagem ao tempo passado, outros 
professores ou acadêmicos com os quais eu não tive a oportunidade 
de conviver, como Antônio Austragésilo (pernambucano de Recife, 
considerado o pai da Neurologia brasileira, e patrono da cadeira 24), 
Arnaldo Di Lascio (ocupante da cadeira 33), Ulisses Pernambucano 
(patrono da cadeira 6); e o seu filho Jarbas Pernambucano (patrono 
da cadeira 44). 

Claro, meus amigos, nesta reunião quimérica, esse encontro surreal é 
presidido pelo professor Fernando Figueira, o grande patrono e an-
fitrião desta nobre casa, pela sua notoriedade e saber acadêmico, ele 
recepciona com galhardia nossos extraordinários convidados. Lem-
brando o que Ateneu escreveu em “O Banquete dos Eruditos (ou 
sábios)”, onde os convidados são personagens históricos de diferentes 
épocas reunidos em festa quando assuntos filosóficos, ligados à litera-
tura ou à medicina são os temas preferidos. Rafael, pintor renascen-
tista, representa bem a ideia no quadro “Escola de Atenas”. 

Alias, diz o Acadêmico Gentil Alfredo Magalhães Duque Porto que 
as academias, além de serem “centros de memórias e de transmissão 
de conhecimentos acumulados, também são lugares de encontros e 
reencontros. Encontro com os que permanecem, e reencontro com os 
que partiram e estão sempre presentes.” Dai o lema Ad immortalita-



122

tem - «Rumo à imortalidade» - da Academia Brasileira de Letras. 

A perenidade das boas ações e obras dos grandes homens ou das 
excepcionais mulheres, que permanecem na memória das gerações 
futuras, os faz imortais.

O vínculo perpétuo com a respectiva cadeira simboliza a imortali-
dade como uma linha contínua ligando o passado ao futuro, onde 
outros ocuparão a mesma cadeira, sempre reverenciando àqueles que 
honraram a egrégia instituição acadêmica.

Proferir um discurso na Academia Pernambucana de Medicina, ór-
gão máximo da Medicina do nosso estado, é algo que não pertencia 
ao meu imaginário. 

Pertencer a uma instituição onde estão muitos dos professores do 
tempo da universidade é honra para poucos. Valor maior quando 
consideramos que isso ocorre no estado que foi o berço da Medicina 
brasileira, onde incontáveis médicos poderiam ser aceitos como aca-
dêmico, pelo mérito, pela dedicação à medicina, pelo ensino aos mais 
novos, pela atenção no cuidado do enfermo, pelo trabalho de gestão 
em instituições de ensino ou hospitalares, por ter criado novas políti-
cas de saúde, pelo trabalho no laboratório de pesquisa gerando novos 
conhecimentos, pelo trabalho modesto, solidário, no anonimato, mas 
espontâneo, daqueles que seguindo o exemplo de São Francisco de 
Assis, busca a população mais carente nas diferentes áreas tão esque-
cidas do sofrido sertão pernambucano, assim promovendo a curto 
ou longo prazo, o bem-estar de todos nós, no sentido social, físico e 
emocional, tripé fundamental para se ter a tão almejada “alegria de 
viver”. Afinal, “A alegria evita mil males e prolonga a vida” assim disse 
William Shakespeare.

Sim, caros acadêmicos, cheio de orgulho e muito feliz eu vejo este 
momento como uma celebração do esforço de muitos, meus pais, 
esposa e filhos, mestres, discípulos, colaboradores, colegas, pacientes, 
gestores da área médica, funcionários, amigos, que entorno de mim 
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construíram algo que foi reconhecido como válido para que eu rece-
besse, em nome de tantos, tal homenagem durante esta magnificente 
cerimônia. Afinal foram muitos, com certeza centenas, essas pessoas 
que me empurraram ao longo do caminho, acelerando o meu passo 
na busca da próxima meta, que não era apenas minha, mas nossa.

Creydecy Costa da Silva escreve que “nas lembranças, nunca estamos 
sós”. Assim os nomes de muitos serão lembrados. 

Jorge Amado foi feliz quando comentou que “Quando fala-
mos de Gabriela, tenho muito a dizer. Não propriamente sobre 
Gabriela, mas em torno”.

Desta forma, eu me apresento à Academia após 27 anos de carreira 
docente. Mas antes gostaria de falar da minha família, que é o início 
de tudo. 

Há relatos que a origem da família Valença de Pernambuco está vin-
culada com os movimentos patrióticos que ocorreram entre 1815 e 
1822, quando “brasileiros” lutavam em favor da independência. 

Nas cidades de Souza e Pombal, na Paraíba, onde residiam muitos 
portugueses, havia um clima de muita tensão entre os habitantes 
nascidos no Brasil e os portugueses. Muitos portugueses migraram 
para Brejo da Madre de Deus, Cimbres e Pesqueira, em Pernambuco, 
onde ainda não havia essa discriminação em relação aos portugueses. 
Conta a história que José Rodrigues da Cunha deixou o cognome de 
Cunha e juntou ao seu nome Valença, cidade de onde viera no norte 
de Portugal. 

Muitos da grande família Valença pernambucana vieram para Recife 
com a intenção de receber uma capacitação universitária. 

Essa é a origem do meu querido pai, que amo muito, Ivaldo Carnei-
ro Valença, com grande experiência clínica na Pediatria, cuidou de 
muitas gerações até recentemente aos 88 anos de idade, quando por 
timidez não quis ser entrevistado por reporters que desejavam prestar 
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uma homenagem ao médico com mais idade ainda em atividade no 
estado. Meu pai, “Quando a honra de um homem é inatacável, fica-
-lhe decente qualquer roupa que vista”. Hamassa 

Por outro lado, a família Moraes tem sua origem a partir de um padre 
em Palmeiras dos Índios. Sim, o vigário José Caetano de Moraes, 
mais político do que homem de religião, ele exerceu um papel funda-
mental na política alagoana, tendo sido um dos articuladores da luta 
pela transferência da capital da Província de Alagoas, de Santa Maria 
Madalena da Lagoa do Sul para Maceió.  Teve ele oito filhos com 
Maria Clementina Araújo.

O padre José Caetano foi grande líder da província de Alagoas e 
assumiu a Assembleia Legislativa Provincial nos anos 1842 e 1845, 
respectivamente. Assim a família Moraes teve origem em Palmeiras 
dos Índios, cidade onde nascera minha mãe, Vera Moraes Valença, 
médica, apreciadora da Semiologia como principal ferramenta do 
médico clínico, professora de Semiologia Médica na UFPE quando 
eu era estudante, de quem tenho muito orgulho. 

Como curiosidade, minha mãe nasceu no ano de 1927, na casa que 
fora de Graciliano Ramos, grande poeta brasileiro, pois meu avo 
( José Alcides Moraes), amigo de Graciliano, foi vice-prefeito de Pal-
meiras dos Índios quando Graciliano era o prefeito (1928-1930), e 
na época o meu avô tinha alugado sua casa para moradia da família.  

Por uma coincidência “acadêmica”, Marcos Moraes, primo legítimo 
da minha mãe, nasceu também em Palmeiras dos Índios e se tornou 
presidente da Academia Nacional de Medicina em duas gestões.

À minha queridíssima mãe Vera, eu agradeço com amor o exemplo e 
a dedicação ininterrupta. 

A presença de vocês, meus pais, me faz viver acreditando que Deus 
existe.

Muito do que conquistei foi ao lado de Luciana Alves Andrade Va-
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lença, com quem sou casado há 20 anos; Luciana é também profes-
sora adjunta de Neurologia da UFPE. Agradeço por estar sempre 
presente e por demonstrar que sou importante no seu dia a dia de 
mãe, filha e esposa. Obrigado, minha linda!

 Tenho três filhos maravilhosos: Marcelo Andrade Valença, Martina 
F. Valença e Carolina F. Valença. Martina estuda Medicina na secular 
University of Basel, Suíça. Carolina, por sua vez, formou-se em admi-
nistração e recebeu em 2012 o master em Marketing e Comunicação, 
pela University of St. Gallen, Suíça.

Um pouco da minha trajetória acadêmica

Eu me formei em Medicina pela UFPE em 1981. Tenho o mestrado e 
Doutorado em Fisiologia. Realizei pós-doutoramento em Neuroen-
docrinologia no National Institutes of Health (1983-1987; 1990), 
USA; e em Neurocirurgia na University of London (1995), Inglater-
ra,  Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (2001-2002), USP e 
no Montreal Neurological Institute, McGiil University (2009-2010). 

Em maio de 2008 recebi o título de Livre-Docente em Neurocirur-
gia, pelo Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, USP. 

Comecei minha vida acadêmica no ano de 1988, como Professor As-
sistente no Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto, USP. Fui professor adjunto de Farmacologia em 
1988 e 1989, no Departamento de Fisiologia e Farmacologia, UFPE.

Desde 1990 estou lotado no Departamento de Neuropsiquiatria e 
em 2014 me tornei Professor Titular de Neurologia e Neurocirurgia 
da UFPE. 

Também sou, desde 2012, o Coordenador atual (minha segunda 
gestão) da Pós-graduação em Neuropsiquiatria e Ciências do Com-
portamento. Como coordenador, em 2004, criamos o doutorado em 
Neuropsiquiatria, nestas 5 áreas de concentração: Neurologia, Neu-
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rocirurgia, Psiquiatria, Neuropsicopatologia e Neurociências.

Participei também da criação do Doutorado em Ciências Biológicas 
em 1994. 

Foram orientados por mim 31 alunos no Doutorado e 43 alunos no 
Mestrado. 

A Professora Magda Soares mostra como a vida acadêmica de um 
ser “mortal” pode ter uma característica de “imortalidade”, multipli-
cando-se em um continuun de gerações, com as seguintes palavras: 

“Sob os meus dias, parece estar a vivência de toda uma geração 
que se educou e educou nas últimas cinco décadas. [...] parece 
que a experiência passada que aí vai contada não me pertence 
– Convenceram-me de que os dias não são meus, são nossos, 
e que não só eu aprendi, mas outros poderão aprender deles e 
com eles.”

Essas palavras da professora Magda parecem profetizar tal fenômeno 
em relação aos meus alunos. Pelo menos 19 deles são docentes atual-
mente, 13 da UFPE, sendo12 permanentes e um substituto.

Segundo Charlot “não há saber senão numa relação com o mundo… 
relações de saber são relações sociais.” Miriam Teresinha Pinheiro da 
Silva escreve que “não existe saber que não esteja inscrito em relações 
múltiplas de saberes”. 

Um saber só terá validade se for reconhecido pela comunidade cientí-
fica. Daí a necessidade da publicação de artigos, livros ou outros do-
cumentos que o mundo moderno tanto cobra para aqueles integrados 
em uma academia de caráter científico.

Graças a uma rede de colaboração internacional e inúmeros alunos 
da graduação, mestrandos, doutorandos e fellows, que tive o prazer e 
sorte de conviver, foram publicados 260 artigos científicos completos 
em periódicos (102 internacionais), 5 livros e 24 capítulos de livro, 
sendo 14 em livros internacionais. 
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A tradição pede que aquele que ocupa uma cadeira em uma Acade-
mia reverencie o patrono da respectiva cadeira. 

Um dos brasileiros com maior prestígio no país e no exterior foi Josué 
Apolônio de Castro, patrono da cadeira numero 46, que no dia 5 de 
setembro de 1908 nasceu no Recife. Com certeza em sua época foi o 
médico brasileiro mais conhecido fora do Brasil. 

Sua filha Ana Maria de Castro, Professora Titular da UFRJ, descreve 
seu pai como “médico, escritor, político, professor, cientista social, um 
homem de múltiplos saberes e de ações que sempre visavam atender 
os anseios dos mais pobres, especialmente daqueles que enfrentavam 
o problema da fome e suas consequências. Combateu o latifúndio e 
defendeu a reforma agrária.”

Preocupado com a fome, a miséria, a falta de inclusão social, vincu-
ladas ao subdesenvolvimento, Josué de Castro já antecipava o pro-
blema do pouco valor dado às questões do meio ambiente. Como 
solução insistia com um aumento na renda do trabalhador em defesa 
do salário mínimo. Ajudou na implantação da merenda escolar como 
solução para diminuir um déficit cognitivo e a baixa estatura.

Josué de Castro estudou no Recife no Instituto Carneiro Leão e no 
Ginásio Pernambucano. Estudou Medicina na Bahia, por três anos, 
concluindo o curso, em 1929, na Faculdade Nacional da Universida-
de do Brasil, no Rio de Janeiro, com apenas 21 anos de idade.

Exerceu a profissão de médico, voltando-se para o campo da nutrição 
e, por consequência, tornando-se um estudioso da fome. Dedicou-se 
também à Fisiologia e ingressou como professor na Faculdade de 
Medicina, recém-fundada por Otávio de Freitas. 

Após 5 anos no Recife, Josué de Castro se transfere para o Rio de 
Janeiro, tornou-se professor catedrático de Antropologia na Univer-
sidade do Distrito Federal. Em seguida, na Universidade do Brasil, 
foi professor catedrático da cadeira de Geografia Humana. 
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Autor de uma serie de obras, publicou em 1946 o seu livro Geografia 
da Fome que ganhou grande dimensão internacional. 

Recebeu inúmeros prêmios, entre os quais o José Veríssimo (1946), 
concedido pela Academia Brasileira de Letras; o Roosevelt, da Aca-
demia de Ciências Políticas dos Estados Unidos, pelo livro Geografia 
da fome (1952); o Prêmio Internacional da Paz (1954), por suas obras 
e ações no combate à fome no mundo.

Foi indicado por três vezes para o prêmio Nobel: em 1954, concorreu 
para o Nobel de Medicina, e nos anos de 1963 e 1970, ao Nobel da 
Paz.

Exilado, viveu em Paris por dez anos. Morreu, aos 65 anos, na capital 
francesa em 24 de setembro de 1974. 

Numa terceira parte do discurso devo realizar um histórico sobre o 
ocupante da cadeira que me antecedeu: o Professor Luiz Ataíde.

O professor Ataíde nasceu em Maceió, em1923, e veio para o  Recife 
em 1940, para acesso ao Curso da Faculdade de Medicina do Recife, 
hoje UFPE. 

Formou-se em Medicina em 1948, residindo então no Hospital da 
Tamarineira, atual Hospital Ulysses Pernambucano, dividindo com 
os Drs. Jarbas Pernambucano e José Alberto Maia, os caminhos pio-
neiros da Neurologia em nosso estado. 

Trabalhou como neurologista/neuropsiquiatra no Hospital Correia 
Picanço, do qual foi Diretor Médico, onde conheceu a médica psi-
quiatra Marynidas Barbosa, com quem se casou em 1952. 

Realizou uma Pós-Graduação em Neurologia no Hospital Queen’s 
Square de Londres, concluído em 1956. 

Tornou-se professor de Neurologia da UFPE e da FESP/UPE de-
dicando-se ao ensino, à assistência médica e à pesquisa nas duas ins-
tituições. 
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Foi Chefe do Departamento de Neuropsiquiatria na UFPE e do De-
partamento de Medicina Clínica na Faculdade de Ciências Médicas 
(FCM) da FESP/UPE, tendo exercido o cargo de Professor Regente 
e Professor Titular de Neurologia. 

Teve trabalhos científicos publicados em livros e periódicos nacionais 
e do exterior. 

O Professor Ataíde foi presidente da Academia Brasileira de Neuro-
logia no biênio 1980-1982, quando presidiu o Congresso Brasileiro 
de Neurologia em Recife no ano de 1982. 

Por essas razões, recebeu o reconhecimento de pessoas e institui-
ções, através de depoimentos pessoais, prêmios e honrarias, como as 
medalhas São Lucas e Maciel Monteiro da Associação Médica de 
Pernambuco, o prêmio “Coruja de Ouro” da Academia Brasileira de 
Neurologia. 

O Professor Ataíde é também um Memorialista, em seu último livro 
“A sombra do tempo” nos revela o glorioso passado da Medicina Per-
nambucana, em particular da Neuropsiquiatria.

A escola de Neuropsiquiatria que surgiu em Pernambuco na primeira 
metade do século XX, foi de grande importância para o desenvolvi-
mento da Neurocirurgia, Neurologia e Psiquiatria no Brasil. 

Desde o século XVII, durante o período da ocupação holandesa, 
a então capitania de Pernambuco tornou-se o espaço onde se rea-
lizaram os primeiros trabalhos de pesquisa científica no Brasil. O 
primeiro livro sobre medicina brasileira foi De Medicina Brasiliensi, 
publicado por Guilherme Piso, médico e chefe do serviço sanitário 
da colônia batava que clinicou no Brasil de 1637 a 1644, editado em 
Amsterdã em 1648.

A participação de pernambucanos no ensino médico e na criação das 
especialidades de Neurologia e Neurocirurgia no Brasil é por dizer 
surpreendente. Foi um pernambucano de Goiana, José Corrêia Pi-
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canço, o fundador do Ensino Médico no Brasil. Como era médico 
da corte real, influenciou D. João VI na criação das duas primeiras 
escolas de Medicina, em 1808, em nosso país (em Salvador e no Rio 
de Janeiro). 

Outro pernambucano ilustre, o Professor Antônio Austregésilo Ro-
drigues Lima, que em 1912 assumia a Cátedra de Neurologia, criada 
pela primeira vez no Brasil. 

Muitos foram os que se destacaram na área da Neuropsiquiatria em 
Pernambuco na primeira metade do século XX, porém a figura do 
Professor Ulysses Pernambucano de Melo Sobrinho foi o destaque 
maior. O Professor Ulysses Pernambucano, formado em Medicina 
em 1912, defendeu a tese intitulada Sobre algumas manifestações ner-
vosas da heredo-sífilis. Ocupou a cadeira de Semiologia Neuropsiquiá-
trica da antes chamada Faculdade de Medicina do Recife, quando 
Manoel Gouveia de Barros era catedrático de Neurologia e Alcides 
d’Ávila Codeceira da Cadeira de Psiquiatria. 

Após a morte de Manuel Gouveia de Barros, Ulysses Pernambucano 
assumiu a respectiva cadeira. 

Sucedendo Ulysses Pernambucano, seu filho Jarbas Pernambucano 
de Melo, foi aprovado em concurso com a tese Estudo anátomo-clínico 
das atrofias cerebelares. Jarbas Pernambucano criou a Clínica Neuroló-
gica da Enfermaria São Miguel do Hospital D. Pedro II. O profes-
sor Jarbas Pernambucano, titular da cátedra de Neurologia, tentava 
tornar a Neurologia uma especialidade. Até então, os especialistas 
intitulavam-se neuro-psiquiatras e, o que na realidade, eram muito 
mais inclinados para a Psiquiatria em suas atividades.

Após a morte de Jarbas Pernambucano, em 1958, Manoel Caetano 
Escobar de Barros resolve, então, partir para a disputa da cátedra de 
Neurologia. Para tanto, em janeiro de 1959, defende tese de livre-do-
cente da cadeira de Neurologia. Sua tese de livre-docência teve como 
título Lombociática discal - estudo clínico e terapêutico. 
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Em novembro de 1959 faz sua defesa para a cátedra de Neurologia, 
com a tese Contribuição ao estudo da impressão basilar associado à mal-
-formação de Arnold-Chiari. Assumindo a cátedra de Neurologia em 
1960, que passou a se denominar de Clínica Neurológica e Neuroci-
rúrgica. Foi o Professor Manoel Caetano de Barros o primeiro médi-
co que, em 1947, decidiu se dedicar exclusivamente à Neurocirurgia 
no Nordeste do Brasil.

Por sua vez, o Professor Manoel Caetano convence e motiva o então 
estagiário Mussa Hissa Hazin para se especializar em Neurocirurgia 
e, em 1957, juntam-se ao grupo Célio F. Spinelli e Aluízio Freire. É 
o início real da primeira equipe de Cirurgia Neurológica em Recife. 
O Professor Manoel Caetano aposentou-se da UFPE em 1987.

Em 1989, o Professor Wilson Farias da Silva passa a ser o Professor 
Titular com a tese Estudo comparativo entre aspectos clínicos da enxa-
queca clássica e comum. O Professor Wilson, grande cefaliatra, teve 
uma extensa produção científica, com publicação de vários livros na 
área da cefaleia. Aposentou-se em 1992. Foi quando o professor Dr. 
Alex Caetano de Barros assume a liderança do Serviço de Neurologia 
e Neurocirurgia da UFPE, a quem sou muito grato pela oportunida-
de de aprender Neurocirurgia com um dos grandes neurocirurgiões 
no mundo, em técnica, saber e resultados. 

Aproveito a oportunidade para falar da honra de pertencer a uma 
Academia onde o professor Dr. Hildo Cirne de Azevedo Filho, pro-
fessor Titular em Neurocirurgia da UPE, é membro. Desde quando 
eu era estudante de Medicina, o Professor Hildo Azevedo tem parti-
cipado na minha formação, inclusive com colaborações em publica-
ções científicas. O professor Hildo Azevedo colocou Recife no mapa 
da Neurocirurgia mundial, criou uma grande escola de Neurocirurgia 
no Hospital da Restauração, e é hoje o vice-presidente da Would Fe-
deration of Neurosurgical Societies.

Gostaria de agradecer à diretoria esta generosidade de ter me aceito 
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para ser eleito e ingressar nesta Academia de Medicina, em particular 
ao professor Edmundo Ferraz, que expressou a possibilidade e inte-
resse para que eu entregasse o memorial e a monografia para apre-
ciação da diretora da Academia Pernambucana de Medicina, como 
candidato a membro titular. 

Sérgio Paulo Rouanet salienta que a vocação da Academia é o plu-
ralismo. Em seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras 
escreveu: Somos a unidade dos contrários, somos a harmonia dentro 
da diversidade. 

Numa Academia o todo é mais que a soma de suas partes.

Agradeço imensamente esta oportunidade de me tornar membro da 
Academia Pernambucana de Medicina, instituição que recebeu em 
toda sua historia um pouco mais de 110 acadêmicos.

Muito obrigado!
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Saudação a Marcelo Moraes Valença

Acadêmico

Edmundo Machado Ferraz

Recife, 19 de novembro de 2015
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Academia Pernambucana de Medicina

Solenidade de posse do novo Acadêmico, Dr. Marcelo Moraes Va-
lença, em 19 de novembro de 2015.

Prezados companheiros da Diretoria e demais membros da academia 
Pernambucana de Medicina: saúdo o Dr. Marcelo Moraes Valença, 
sua esposa a Dra. Luciana Pratrizia Alves de Andrade Valença, seus 
genitores, Ivaldo Carreiro Valença e a Senhora Vera Moraes Valença, 
seus parentes e amigos.

Caro Marcelo:

Desde a sua graduação em medicina na Universidade Federal de Per-
nambuco em 1981, Vossa Senhoria percorreu um longo trajeto na 
UFPE; Mestrado em Ciências Biológicas, Doutorado em 1987 e em 
1989 na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto na USP, Bolsista 
do CNPQ, Pós-Doutorado no “National Institute of  Heath” nos 
Estados Unidos e uma longa peregrinação em múltiplos estágios na 
Universidade de Londres em 1995. Na USP em 2001 e 2002, como 
bolsista do CNPQ, Pós-Doutorado em Montreal no Canadá (Univ. 
McGill), ainda como bolsista da CAPES.

Em 2012, fez concurso para Professor Titular de Neurologia e Neu-
rocirurgia  na UFPE, tendo o concurso sido suspenso no mesmo ano, 
por uma nova mudança de regras, sem que houvesse uma justificativa 
maior pela Presidência da República, devendo ser ressaltado que o 
Dr. Marcelo Valença era candidato único ao cargo de Professo Titu-
lar. Coisas do nosso Brasil dos dias atuais de poucos compromissos e 
mínimas e confusas realizações.

Mesmo assim  o Dr. Marcelo não desanimou e tornou-se Coorde-
nador da Disciplina de Epistemologia, criada por mim, no Programa 
de Pós-graduação em cirurgia, com as características de amplo acesso 
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para alunos de Pós-graduação de outras disciplinas nos Programas de 
Pós-Graduação da UFPE.

O Dr. Marcelo formou-se em medicina quando ocorreu a transfe-
rência das disciplinas do Curso Médico do Hospital Pedro II para o 
novo Hospital das clínicas da cidade Universitária em 1982, período 
de grandes dificuldades na UFPE, devido à posição dos Professores 
mais antigos não aceitarem a mudança para uma área tão distan-
te. Retornando de férias na Ásia, assumi a Direção do novo HC da 
UFPE, novo campus da Universidade. Levamos 10 meses para paci-
ficar os enormes “egos” envolvidos e finalmente ocorreu a inevitável 
pacificação dos diferentes contestadores, normalizando-se o funcio-
namento do HC da UFPE na cidade Universitária.

Em 1988, o Dr. Marcelo criou o Laboratório de Microcirurgia no 
Núcleo de Cirurgia Experimental dirigido pelo Prof. Ayrton Ponce 
de Souza já ano novo no HC, contando com a ajuda do CNPQ e 
produzindo trabalhos experimentais que obtiveram grandes reper-
cussões nas neurociências no Campus Universitário. O Dr. Marcelo 
continuou a sua saga. Em 1992 visitou os Centros de Neurologia 
em Londres e em Glasgow, patrocinado pela FACEPE, retornando 
posteriormente para Londres, onde participou de um estudo retros-
pectivo de tumores da região Pineal, estudados no “National Hos-
pital for Neurology and Neurosurgery” e posteriormente no Hospi-
tal Universitário em Santo Antônio, no Texas, quando retornou no 
NIH, observando outros estudos sobre a influência da melatonina e 
a proliferação nas células dos carcinomas epidermóides na laringe.

Não satisfeito. O Dr. Marcelo retornou com a família para a Uni-
versidade McGill, desta vez, para uma bolsa de Pós-Doutorado de 
sua esposa Luciana, incentivando a companheira completar as “10 
mil horas de estudos” que V.Sa. aprendeu com os professores de Ro-
bótica, como necessárias para tornar-se um “expert” na tentativa de 
ganhar tempo na aprendizagem, questão ainda discutida no mundo 
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inteiro (FELISMENTE) e que tanto motivou V. Sa. quando recebeu 
o prêmio pelos estudos da Insula, no sentido de que a abordagem 
cirúrgica e implante de eletrodos profundos associados ou não a pro-
cedimentos mais simples como vocês, neurocirurgiões, rotularam a 
“hipocampo-amigdalectonia seletiva”. Que nome elegante... tão di-
ferente das nossas terminologia na cirurgia geral, que não respeita 
muito a beleza pura da linguagem que vocês neurologistas, de forma 
invejável, ensinam  a todos nós.

Outra grande mudança ocorreu na Pós-graduação de sua especia-
lidade, com grande número de alunos de mestrado e doutorado o 
que certamente potencializou a pesquisa e as publicações em revistas 
indexadas na sua área de conhecimento. Vossa Senhoria editou 39 
Dissertações de Mestrado e 31 Teses de Doutorado, além de mono-
grafias de curso de aperfeiçoamento e de especialização. Publicou ar-
tigos em 31 revistas estrangeiras e 16 trabalhos no Brasil, além de ter 
participado de 11 capítulos de livros internacionais e 06 capítulos de 
livros no Brasil, participando de 82 artigos indexados no PUBMED.

Muito importante; Marcelo é o reconhecimento em sua trajetória da 
importância da influência dos Professores Waldemar Ladosky, Wil-
son Farias da Silva e Fernando Travassos e Salustiano Lins que cer-
tamente influenciaram fortemente todas as especialidades (inclusive 
as cirúrgicas) no HC-UFPE.

Meu caro Acadêmico Marcelo Moraes Valença seja bem-vindo a 
nossa casa, A Academia Pernambucana de Medicina.

Edmundo Machado Ferraz
Presidente da APM

Recife, 19 de novembro de 2015
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Academia Pernambucana de Medicina
 Discurso de posse

Acadêmico

Gilson Edmar Gonçalves e Silva
Cadeira 06

Recife, 02 de dezembro de 2015
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Discurso de posse de Gilson Edmar Gonçalves e Silva na 
Academia Pernambucana de Medicina

Ser aceito na Academia Pernambucana de Medicina é o coroamento 
na vida de um médico. Para mim reveste-se de uma aura singular 
e extraordinária. Esta respeitada Instituição, filha de Fernando Fi-
gueira, cumpre um papel importante na preservação ética, científica 
e cultural da profissão médica. Venho acompanhando ao longo des-
tes anos sua atuação serena, mas firme na defesa destes princípios. 
Sempre foi para mim uma obrigação prazerosa, quando aqui vinha 
representando a UFPE, seja como Diretor do CCS ou como Vice-
-Reitor. Aqui passei momentos agradáveis e construtivos. Participei 
de palestras nas diversas áreas do conhecimento das especialidades, 
fundamental para uma visão mais ampla da prática hipocrática.

Quero agradecer o convite feito pelo Presidente Edmundo Ferraz, 
cujos laços de amizade remontam aos tempos da Escola de Educação 
Física, onde atuaram seu pai e minhas tias. Depois fomos nós alguns 
dos protagonistas daquela Instituição de ensino. Do seu pai, Dr. Ál-
varo Ferraz, juntamente com Dr. Tércio Bacelar, recebi na prática, 
enquanto estudante de medicina e depois neurologista do Hospital 
da Polícia Militar, as primeiras lições de humanismo e ética em me-
dicina. O respeito aos nossos antecessores fez com que seus princí-
pios fossem replicados em nossas atuações profissionais. Sou grato e 
orgulhoso por isto. Falando em Dr. Álvaro Ferraz presto homenagem 
ao nosso Presidente.

Hoje, sinto esta Solenidade como um raro momento que o médico 
pode vivenciar: a alegria e a emoção de ser um dos membros des-
ta Academia. E mais ainda, sentir a satisfação de poder rememorar, 
como num sonho, toda a minha trajetória e a oportunidade de fazer 
louvações e reconhecimentos. Como deverei ser membro da Aca-
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demia Pernambucana de Medicina? Vou arriscar respondendo com 
alguns dos versos que fiz na minha posse como Vice-Reitor, num 
estilo diferente, numa “Reflexão para mim mesmo”:

Não te importes com a pompa

Nem tão pouco com a liturgia

Não te deixes embriagar

Com teu cargo e teu poder

Mas não permitas acabar

Tua paz e a tua alegria

Pois a vida continua

Muito além do que serás

Não te assuste com isto, não

Faças sempre o que dissestes

Assim todos poderão ver

Teu trabalho e tua missão

Aproveitas as tuas andanças 

Por estes cantos e recantos

Teus amigos irão pintar

Os teus dias de encanto

De acordo com o protocolo, devo saudar aqueles que me antecede-
ram na Cadeira 6 desta Academia. O Patrono é Ulysses Pernambu-
cano, pioneiro da Neuropsiquiatria, juntamente com Alcides Code-
ceira, tendo seus filhos Jarbas Pernambucano e Alcides Codeceira 
Jr. consolidado as bases da Neurologia Clínica, minha especialidade.

Ulysses nasceu no mês do meu aniversário, fevereiro, porém em 1892 
e faleceu no ano que nasci em 1943. Mesmo com uma vida curta, 
marcou os corações e mentes dos psiquiatras pernambucanos da sua 
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época e de diferentes gerações. Após a conclusão do curso médico, 
com 21 anos, teve uma experiência na atenção primária no Paraná e 
em Vitória de Santo Antão, que moldou sua concepção em Psiquia-
tria Social. Foi um psiquiatra com alma de sanitarista. Sua história na 
especialidade começou quando foi nomeado para o Hospício depois 
Hospital da Tamarineira, que hoje tem seu nome. Recebeu com en-
tusiasmo as ideias preventivas da Higiene Mental. Criou um Serviço 
aberto de Psiquiatria em hospital, tendo José Lucena, seu residente 
na época, dado continuidade a este projeto no Hospital Pedro II.

Tácito Medeiros, Professor Emérito da UFPE, assim descreveu 
seu papel na Psiquiatria: “Na direção da velha Tamarineira Ulisses 
Pernambucano consolidou a Psiquiatria Social, aberta aos conheci-
mentos biológicos, e psicológicos, aos antropológicos e sociais, cuja 
estratégica importância ecoa nas atuais reformas da assistência aos 
doentes mentais do país”.

Sua liberdade de pensamento incomodou as autoridades da época. 
Foi preso e aposentado compulsoriamente das funções públicas. Res-
tou para ele a Faculdade de Medicina, que era privada na época. Mas 
não podia usar os pacientes para ensinar, pois eles eram do Estado. 
Foi Catedrático de Neuropsiquiatria infantil, tendo assumido a Cá-
tedra de Neurologia, com o falecimento de Gouveia de Barros.

Fundou a Neurobiologia em 1938, que tenho a honra de fazer parte 
da Comissão Editorial há vários anos e que é editada ininterrupta-
mente até os dias atuais. Criou a Sociedade Brasileira de Neurologia, 
Psiquiatria e Higiene Mental, cujos Congressos eram realizados em 
outros Estados, pois era proibido, pelas autoridades, ser em Pernam-
buco. Depois os eventos se tornaram nacionais, pela sua importância. 
Foi Presidente da Sociedade de Medicina de Pernambuco.

Em seu último discurso, em1943, em Natal, poucos meses antes de 
morrer, durante o Congresso da Sociedade que fundou, assim se 
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expressou: “O psiquiatra deve ser o homem que escuta, protetor do 
doente mental e defensor dos seus direitos. A sociedade não se cons-
titue para demolir nem para atacar. Queremos doutrinar os que igno-
ram, corrigir os que erram e aplaudir os que merecem. O que ela não 
fará jamais, eu o espero, será tolerar a injustiça e apoiar a iniquidade”.

Mas, Ulisses foi muito mais do que foi dito.

Ainda sobre o Patrono, assim se expressou o primeiro ocupante da 
cadeira, meu antecessor, João Marques de Sá: “Ulisses não foi um 
esteta da linguagem, isto sim, um verdadeiro super-esteta da criati-
vidade, da produção científica, da pesquisa social e da dinamização 
dos valores”.

João Marques de Sá colou grau como laureado e como orador da tur-
ma em 1933. Preparou uma monografia para ingresso como médico 
da Assistência a Psicopatas com o título: “Contribuição ao estudo do 
coeficiente intelectual dos epilépticos”, aonde chegou a ser Diretor 
Geral. Fundador e Diretor da Casa de Saúde São José, juntamente 
com Benjamim Vasconcelos. Foi Deputado Estadual pelo PSD de 
1959 a 1963. Foi também Diretor do Hospital de Doenças Nervosas 
e Mentais, do Manicômio Judiciário e do Departamento de Assis-
tência Hospitalar. 

Fez parte da primeira diretoria do Conselho Regional de Medicina, 
cujo registro era de número 4. Foi empossado na Academia Pernam-
bucana de Medicina em 1971, tendo falecido em 1998.

Não poderia deixar, num momento importante da minha vida, como 
este, de referir que fui fruto de uma sólida formação moral e ética 
por parte de duas pessoas que me moldaram nestes princípios: Júlio e 
Sevy, meus pais a quem dedico esta minha ascensão. Aprendi muito 
no convívio com meus familiares. Com Vitória, minha esposa, com 
André, Rodrigo, Daniela, Mariana e Luiza, meus filhos; com meus 
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genros e noras: Carol, Rodrigo, Vinicius e Augusto. Ao olhar meus 
netos, vislumbro o futuro: Beatriz, Gabriela, Ana Maria e Tiago. Es-
pero estar transmitindo a eles o que aprendi na vida, porem com 
carinho, amizade e amor. Para minha irmã, meus sobrinhos e meus 
primos um fraternal agradecimento.

No início da minha formação educacional rendo homenagem a Eu-
lália Fonseca, a querida Lalu, e toda a equipe do Instituto Recife, 
que me iniciaram no fantástico mundo dos estudos. Também aos 
professores do Colégio Salesiano, que aprofundaram os meus conhe-
cimentos necessários para avançar na vida e aos do cursinho da facul-
dade, que me prepararam para o ingresso na Medicina. Do ponto de 
vista profissional não poderia deixar de citar Nelson Chaves e Paulo 
Saraiva, em cujo laboratório fiz minha iniciação científica nas Neu-
rociências. Minha formação clínica foi realizada no Hospital Pedro 
II no Serviço do Prof. Manoel Caetano de Barros, em Neurologia, 
principalmente com Alcides Codeceira Jr. meu mestre e amigo e em 
Neurofisiologia clínica com Salustiano Gomes Lins e Manoel Go-
mes de Andrade. Na França, fiz meu Mestrado no serviço do Prof.
Henri Gastaut, sob a orientação de Robert Naquet, outro mestre e 
amigo. Meu Doutorado foi na UNIFESP e o Pós-Doutorado na 
Universidade de Bologna, com Carlo Alberto Tassinari. A todos mi-
nha eterna gratidão. São excelentes as recordações dos Hospitais que 
atuei: Pronto Socorro Velho, Restauração, Agamenon Magalhães e o 
das Clínicas.

Um agradecimento especial a Cláudio Renato Pina, que aceitou me 
saudar nesta Solenidade, especialmente pelas suas bondosas palavras. 
Aprendi a gostar e respeitar Cláudio, quando com ele convivi no 
CCS. Eu como Diretor e ele pesquisando a história da nossa Facul-
dade de Medicina, trabalho grandioso, que vem dando frutos para 
conhecimento de todos e enriquecendo a memória da UFPE.
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Ainda quero externar minha gratidão ao parceiro e grande artista 
plástico Paulo Bruscky, que teve o dom de transformar o Eletrence-
falograma em arte. Dois dos seus quadros foram cedidos gentilmente 
por ele para ilustrar as capas do livro a ser lançado hoje.

Quando se abraça um objetivo é imprescindível o querer, para que 
se possa cumprir, na plenitude, as funções que se propõe a executar. 
Assim eu penso e assim me expressei:

Porque querer?

É sentir também?

Ter o que querer

Ou querer o ter?

O que se quer

É ver o que se tem

Querer ser imortal? Já disse Rui Barbosa, na sua Oração aos Moços: 
“A perenidade consiste na atualidade das ideias que se defendeu em 
vida”. Quero, sim, estar junto aos acadêmicos deste sodalício na de-
fesa da qualidade do ensino médico, da assistência à nossa população 
e, com isto, elevar cada vez mais a medicina pernambucana e brasi-
leira, tão vilipendiada pelas autoridades. Ter uma atuação proativa no 
combate a medidas que venham ferir a ética, a bioética e a pesquisa 
médica. Tudo isto em parceria com as outras entidades de classe, cujo 
trabalho conjunto faz engrandecer a Medicina pernambucana.

A evolução tecnológica veio como ferramenta importantíssima para 
o diagnóstico e tratamento das diversas patologias. Entretanto deve-
mos estar atentos para que não haja uma hipervalorização  tecnológi-
ca, em detrimento da relação médico-paciente. Não podemos deixar 
que a máquina se interponha entre o médico e o paciente. Por outro 
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lado a democratização da informação pode ser benéfica ou trazer con-
sequências danosas, se a procedência não for confiável. A medicina, 
por ser uma ciência das verdades transitórias, como costumo dizer, 
requer prudência nas informações à Sociedade, pois a veiculação de 
dados sem respaldo científico pode gerar pânico e confusão entre os 
leigos. Daí a importância da bioética como moduladora destes fatos.

Estamos vivenciando uma situação sem precedentes na medicina. A 
enorme quantidade de casos de microcefalia, especialmente em nosso 
Estado, uma situação considerada de emergência. É fundamental um 
trabalho conjunto das autoridades, dos médicos, dos pesquisadores e 
da sociedade na consolidação das hipóteses etiológicas e na implan-
tação de estratégias de prevenção. Urge a sua erradicação para evitar 
que as nossas crianças venham a ter problemas no seu desenvolvi-
mento.

Espero contribuir para o trabalho sério, que vem desenvolvendo a 
Academia Pernambucana de Medicina, respeitada pela Sociedade, 
por ser o grande fórum difusor da ciência e da ética na prática médica. 

O livro “A eletrencefalografia e a Escola do Recife” é um esboço da 
história desta especialidade, que vivenciei ao longo da minha vida 
profissional. O valor a ser cobrado para sua aquisição será destinado 
para a  aquisição e a recuperação dos instrumentos da Banda Marcial 
da Escola Rotary de Nova Descoberta, que faz parte das ações do 
meu clube de Rotary, o Boa Vista. 

Muito mais teria a dizer neste momento, mas concluo com um poe-
ma de Fernando Pessoa:

Não digas nada!

Não, nem a verdade

Há tanta suavidade

Em nada se dizer



148

E tudo entender

Tudo metade

De sentir e de ser

Não digas nada

Deixa esquecer

Muito obrigado pela presença e pela atenção de todos.

Que Deus me acompanhe neste meu novo caminhar.

Gilson Edmar Gonçalves e Silva

02 de dezembro de 2015
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Saudação a Gilson Edmar Gonçalves e Silva

Acadêmico

Claudio Renato Pina Moreira

Recife, 2 de dezembro de 2015
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Saudação a Gilson Edmar

Claudio Renato Pina Moreira

Ilmo. Sr. Presidente da Academia Pernambucana de Medicina. Meu 
caro amigo Gilson Edmar:

Dentro de alguns minutos, esta casa, a Casa de Fernando Figueira, 
estará recebendo e dando posse ao seu centésimo décimo oitavo aca-
dêmico. E todos nós, que já assumimos nossas respectivas cadeiras, 
sabemos da emoção, da ansiedade e da preocupação que do neófito 
toma conta. Não há como evitar até para aqueles que estão acostu-
mados em receber as mais variadas homenagens. É um dia especial e 
nada pode ou deve dar errado. Até para aqueles que estão acostuma-
dos a receber homenagens. Estabelece o protocolo desta casa que o 
novo membro seja saudado e, ao mesmo tempo, reapresentado. Nossa 
alegria por estarmos aqui na tribuna, discursando, certamente só não 
é maior que a sua, Gilson, e a de seus familiares.

Fazer parte da Academia Pernambucana de Medicina é um sonho 
acalentado por muitos. Mas, tudo tem o seu tempo, como diz a sa-
bedoria popular; até o tempo de ter paciência e aguardar o momento 
de acontecer. Hoje, chegou o tempo de Gilson Edmar assumir uma 
cadeira nesta casa.

Quando fui por você convidado para lhe saudar, além de me sentir 
extremamente feliz e honrado, me veio a cabeça como resumir Gil-
son Edmar em uma só palavra. E só uma me surgiu. Amigo. Meu 
Amigo (com letras maiúsculas). Por isto estou me dirigindo a Gilson 
Edmar com o pronome você, como os amigos se tratam. Já dizia a 
canção: “Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito”. 
E tendo a cardiologia como especialidade, sou daqueles que veem 
o coração como o órgão no qual são guardados a sete chave os ver-
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dadeiros amigos, do mesmo modo como os antigos achavam. E eu 
o tenho, o vejo e o guardo desta forma. Não como um amigo que 
frequenta quase que diariamente a casa do outro ou que se reúne 
em dias determinados em associações. Mas, como aquele que está 
ao nosso lado, mesmo quando fisicamente não é possível, ou quando 
nos ouve quando precisamos. Talvez você, Gilson, não se lembre; mas 
você foi a primeira pessoa a quem eu comuniquei que o meu nome 
fora escolhido para fazer parte desta Academia, e pude perceber sua 
manifestação de alegria: e eu fui a primeira pessoa, a saber, que você 
fora escolhido para professor emérito da Universidade Federal de 
Pernambuco; e fiquei extremamente feliz.

Quando você graduou-se em medicina, eu era apenas um estudante 
do curso secundário. Depois de formados, nossas especialidades eram 
diferentes e nossos caminhos pouco se cruzaram durante muitos anos 
de vida profissional. Até que eu resolvi me dedicar à pesquisa histó-
rica na área de medicina, e muito especialmente na antiga Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco. Mas, de uma 
forma inexperiente ou de pouca maturidade, não lhe comuniquei; e 
você era o diretor do Centro de Ciências da Saúde. E, um belo dia, 
enquanto distraidamente folheava um dos velhos documentos na an-
tiga Sala da Escolaridade, fui por você abordado sobre o que eu fazia 
ali. Minhas explicações e os pedidos de desculpas foram convincen-
tes; e passamos a trocar opiniões sobre a antiga história da nossa fa-
culdade; só que com um detalhe: cada vez que eu lhe levava um livro 
já fortemente empoeirado ou com bolor incrustado em suas páginas, 
você reagia colocando a mão no nariz e dizendo: “fique aí; não se 
aproxime para não me desencadear uma alergia”. Fomos nos tornan-
do cada vez mais próximos. Participei, embora como expectador, da 
sua reeleição para a diretoria daquele centro e, posteriormente, da sua 
eleição e reeleição para a Vice-Reitoria.

Gilson Edmar Gonçalves e Silva. Permita-me citar um muito breve 
resumo de sua vida. É impossível expô-la aqui neste momento. Me-
nino do bairro da Boa Vista. Ex-aluno salesiano. Médico por vocação 
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e por paixão. Como você mesmo cita em seu livro “Um olhar no co-
tidiano”, transcrevendo o discurso que pronunciou em 2007 quando 
recebeu a Medalha de São Lucas, da Associação Médica de Pernam-
buco: “O médico é um dos mais importantes profissionais presentes 
em nossa sociedade por ter função ligada à manutenção e restauração 
da Saúde. Tem o dever de promover o bem estar físico, mental e 
social dos indivíduos, ou seja, de lhes proporcionar dentro do possí-
vel uma boa qualidade de vida. Ainda tem como missão, restituir a 
alegria de viver às pessoas, de aliviar as dores do corpo e da alma. Ser 
médico é um Dom de Deus. A medicina é uma profissão que exige 
muita doação, amor ao outro, equilíbrio, seriedade, ética, dedicação 
ao estudo e, sobretudo, serviço ao próximo.” 

Desde cedo, você dedicou-se à pesquisa médica e aos trabalhos cien-
tíficos. Foi presidente da Sociedade dos Internos dos Hospitais do 
Recife, o que muito o orgulha; mas que lhe traz tristeza ao saber que 
toda a documentação desta sociedade estudantil fora jogada no lixo 
por não se saber dar valor à história. Abraçou a neurologia graças à 
influência de Manoel Caetano, Luiz Ignácio, Paulo Saraiva e Alci-
des Codeceira Junior entre outros. O ensino surgiu quase que natu-
ralmente. Professor na Faculdade de Medicina de Campina Grande 
e da Faculdade de Ciências Médicas, até que, por concurso, passou 
a assistente da Cadeira de Neurologia da Universidade Federal de 
Pernambuco. Sua carreira médica pode ser dividida por décadas: a 
primeira, a de 1970, como de formação na especialidade, estagiando 
na França; a segunda, a de 1980, como de atividades associativas, 
ocupando as funções de presidente da Sociedade Brasileira de Neu-
rologia Clínica, presidente do Congresso Internacional de Neurofi-
siologia; a de 1990, como de Docência e administrativas: Doutorado, 
curso de pós-graduação, e diretor do Centro de Ciências da Saúde da 
Universidade Federal de Pernambuco, sem se separar da eletrencefa-
lografia. A década de 2000 a 2010 encontrou-o como Vice-Reitor. 
Afastado das atividades oficiais docentes por atingir a idade limite, 
foi logo merecidamente escolhido pelos seus pares, e com o referen-
dum da Universidade, como Professor Emérito.
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Galgou todos os degraus da carreira universitária e manteve sua 
simplicidade, sem procurar se colocar diante do espelho da vaidade, 
como tantos: de professor assistente a vice-reitor. Diretor do Centro 
de Ciências da Saúde e membro do Conselho Universitário. Coor-
denador e chefe de departamento. Atualmente ocupa as funções de 
delegado da Associação Médica de Pernambuco, e defende os inte-
resses da classe médica junto à Associação Brasileira de Medicina; é 
membro do Rotary Clube e da Academia Pernambucana de Ciên-
cias. Para completar, mais um título glorioso: torcedor do Sport Club 
do Recife.

Vai assumir em poucos momentos a cadeira número seis da Aca-
demia Pernambucana de Medicina, cadeira que tem como patrono 
e como seu primeiro ocupante dois estudiosos da mente humana, 
respectivamente: Ulisses Pernambucano de Melo e João Marques de 
Sá. Para seu ingresso nesta casa, Gilson apresentou como monografia 
o trabalho intitulado “A eletrencefalografia e a Escola do Recife”, 
historiando o desenvolvimento desta técnica neurológica e seus pio-
neiros. 

Por tradição, os acadêmicos passam a ser conhecidos como imor-
tais. Porém, imortal é aquele que não é esquecido. É aquele deixou 
pegadas e boas marcas no caminho que traçou, como você o fez, faz 
e fará. Tenho a certeza que Gilson não será um acadêmico apenas 
no diploma e na medalha que vai receber. Gilson Edmar dará uma 
valiosa colaboração a esta Casa, seja participando das reuniões das 
quartas-feiras, seja apresentando sua experiência nas reuniões men-
sais e opinando quando necessário.

Seja bem-vindo a esta Casa, Gilson, meu amigo. Que a alegria expos-
ta no seu semblante nos contagie mais. Ocupe a cadeira de lhe cabe 
e da qual é merecedor. A Academia Pernambucana de Medicina o 
recebe de braços abertos.

Recife, 02 de dezembro de 2015
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Academia Pernambucana de Medicina 
Outorga da Medalha de Mérito Médico Professor 

Fernando Figueira 
Saudação a Ney Cavalcanti de Albuquerque

Acadêmico

Gentil Alfredo Magalhães Duque Porto

Recife, 18 de dezembro de 2012
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Saudação a Ney Cavalcanti de Albuquerque

Foi com grande satisfação que recebi do presidente desta Academia, 
Geraldo Pereira, a incumbência de saudar Ney Cavalcanti, amigo de 
longas datas. Trabalhamos juntos na Enfermaria Santana, do Hospi-
tal Pedro II, onde funcionava a primeira Clínica Medica, disciplina 
regida pelo brilhante professor Amaury Coutinho. E nosso grande 
mestre, Florisvaldo dos Santos Moura, nos brindava com sua sabe-
doria e sua bondade. Ney se graduou em Medicina em 1965, numa 
turma de luminares da Medicina nordestina atual: Victorino Spinelli, 
Oscar Coutinho, Frederico Wanderley, Francisco Pedrosa, Francis-
co Trindade Barreto (Chicão), Arnóbio Marques, Henrique Cruz, 
Luciano Lima, Isolda Bezerra de Carvalho e outros inclusive os que 
brilham em São Paulo, como Ede e Thales. Diga-se de passagem que 
era a turma preferida do mestre Aluísio Bezerra Coutinho. 

Sua trajetória profissional é muito rica. Como professor da Discipli-
na de Endocrinologia, da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, 
passou seus múltiplos conhecimentos a alunos, residentes e colegas 
mais jovens. Foi presidente do CREMEPE, de 1983 a1988, mere-
cendo destaque sua ardente luta em prol dos médicos de Pernam-
buco. Foi presidente da SBEM (Sociedade Brasileira de Endocri-
nologia e Metabologia) de 1990 a 1992, vice-presidente da SBD 
(Sociedade Brasileira de Diabetes) e presidente da SBEM Regional 
(Sociedade Pernambucana de Endocrinologia). Foi autor e editor de 
alguns livros de Endocrinologia. Ney tem características marcantes. 
A inteligência viva é uma delas. Não só a inteligência para aprender a 
ciência, mas a inteligência para reger um grupo (é um líder indiscutí-
vel), para preparar um projeto de ensino, para organizar congressos e 
jornadas, para fortalecer as instituições e melhorá-las, como ocorreu 
principalmente com a Universidade de Pernambuco e com o Con-
selho Regional de Medicina de Pernambuco. A segunda caracterís-
tica marcante á a tenacidade. Leva adiante um plano até as últimas 
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consequências. Luta, contorna obstáculos, procura alianças fortes e 
saudáveis, e segue em frente. Há que destacar ainda suas habilidades 
para o ensino, entusiasmando os estudantes, com sua cultura médica 
e sua experiência clínica. É também um docente provocador, estimu-
lando o pensamento crítico dos alunos, que o elogiam muito. A cora-
gem deve ser aqui nomeada, nas mais diversas circunstâncias da vida. 
Não poderíamos deixar à margem a ironia inteligente, uma constante 
no cotidiano de Ney. Sabemos que Sócrates foi o grande filósofo da 
ironia. A ironia socrática era, antes de tudo, o método de perguntar 
sobre uma coisa em discussão, de delimitar um conceito e, contradi-
zendo-o, refutá-lo. O verbo que originou a palavra (eirein) significa 
mesmo perguntar. Logo, não era para constranger o seu interlocutor, 
mas antes para purificar seu pensamento, desfazendo ilusões. Não 
tinha o intuito de ridicularizar, mas de fazer irromper da aporia (isto 
é, do impasse sobre o conceito de alguma coisa) o entendimento. 
Porém, sair do estado aporético exigia que o interlocutor abando-
nasse os seus preconceitos e a relatividade das opiniões alheias que 
coordenavam um modo de ver e agir e passasse a pensar, a refletir por 
si mesmo. Esse exercício era o que ficou conhecido como maiêutica, 
que significa a arte de parturejar.  Sócrates sabia perguntar mostran-
do as contradições de seus interlocutores, levando-os a produzirem 
um juízo segundo uma reflexão e não mais a tradição, os costumes, 
as opiniões alheias, etc. Assim, ironia e maiêutica, constituíam, por 
excelência, as principais formas de atuação do método dialético de 
Sócrates, desfazendo equívocos e deslindando nuances que permi-
tiam a introspecção e a reflexão interna, proporcionando a criação 
de juízos cada vez mais fundamentados no lógos ou razão. A partir 
destas reflexões, Ney e Sócrates estão muito próximos. Mas Ney não 
tomará cicuta jamais. Citando o escritor turco Orhan Pamuk, prêmio 
Nobel de literatura, posso dizer que, na maior parte das vezes, a nossa 
felicidade ou infelicidade não deriva da vida propriamente dita, mas 
do significado que lhe damos. E posso garantir que Ney Cavalcanti 
deu um grande significado à sua vida. Parabéns pelo prêmio que a 
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Academia de Medicina de Pernambuco lhe confere, a Medalha do 
Mérito Fernando Figueira, medalha instituída pela APM para agra-
ciar aqueles que, tendo se destacado na Medicina, não entraram na 
Academia.

Recife, 18 de dezembro de 2012.

Gentil Porto
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Outorga do título de Acadêmica Benemérita 

Discurso de agradecimento

Professora Maria José de Matos Luna 
Diretora da Editora da UFPE

Recife, 18 de dezembro de 2012
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Foi com imenso prazer que recebi o convite da Academia 
Pernambucana de Medicina, através do seu, então, 

Presidente, Professor Geraldo Pereira, para receber o 
título de Acadêmica Benemérita.

Ora, receber o título de Acadêmica Benemérita de uma academia 
como esta, que contribui para o desenvolvimento e o progresso da 
medicina e ciências afins; que incentiva o aprimoramento da cultura 
médica em geral, da profissão, da ética, do ensino médico e, particu-
larmente, da medicina social; que colabora com os poderes públicos 
e instituições médicas; que promove e estimula a realização de con-
gressos, jornadas, cursos, conferências e debates de interesse cultural, 
científico e de ensino médico-social, é, por si só, motivo de orgulho 
e alegria.

Uma academia com estes objetivos só pode existir e desenvolver seus 
projetos com homens com o perfil do Dr. Geraldo Pereira, que passa 
para o Dr. Edmundo Ferraz, nesta solenidade, esta bandeira.

Permita-me, Dr. Geraldo Pereira, dizer que o senhor pertence, pela 
elevação e serenidade de alma, a um século mais avançado do que 
este em que estamos vivendo. Seguindo os passos do senhor seu pai, 
Dr. Geraldo tem a notável qualidade de ser completamente livre de 
qualquer dependência de caminho trilhado, no que se refere às suas 
convicções, pois tem o ritmo da energia e da eficiência.

Vou mais além.

A inteligência orienta o seu sentimento, despertando a vontade de 
ver e de saber, excitando a curiosidade. Com o seu temperamento ex-
trovertido, é familiar na conversa, democrático nos princípios. É com 
você, Dr. Geraldo Pereira, que muitos buscam conselhos.
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É, também, uma pessoa provocadora de ideias, desafiando, aliás, o so-
lene e o sentimental, brilhante aventuroso, impertinente, muito firme 
na resposta, excelente na escaramuça. É independente, caminha por 
si próprio.

É uma pessoa de coração entusiástico, inteligência clara e de mãos 
prestativas. Um homem simples, humilde, mas possuidor do estoicis-
mo dos antigos espartanos. É um humanista.

É-o, ainda, um escritor conhecido pela elegância dos termos de que 
se serve para se expressar. Um estudioso das palavras, de imaginação 
prodigiosa e de uma memória fiel. Um homem desafiador, ativo, so-
branceiro e superior. É assim que o vejo e o considero.

Daí que a força do seu caráter e de sua personalidade me dá a impres-
são de uma proteção sobre-humana. Estamos conscientes de que a 
história da humanidade está repleta de grandes atrocidades, resultan-
tes de graves violações aos direitos humanos, e acreditamos que, ao 
relembrar a história, podemos aprender lições que venham a impe-
dir tragédias futuras, este também é um território TRABALHADO 
PELO DR. GERALDO PEREIRA.

Querido, Dr. Geraldo Pereira, nunca esqueça que você é probo, uma 
tábua de salvação, um astro polar, e que em você nós confiamos. A 
Academia Pernambucana de Medicina deve sentir orgulho por tê-lo 
tido como Presidente. Parabenizo também o novo Presidente, Dr. 
Edmundo Ferraz, que certamente dará outro vulto aos novos projetos 
da academia, implementando a sua marca. A todos os que fazem a 
Academia Pernambucana de Medicina queremos, em nome da Edi-
tora Universitária da Universidade Federal de Pernambuco, apresen-
tar o nosso apoio e a nossa cumplicidade e reiterar que terão em nós 
um parceiro permanente.

Muito obrigada a todos e que Deus guie os nossos caminhos.

Profa. Maria José de Matos Luna
Diretora da Editora da UFPE
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Saudação a Cláudio Renato Pina Moreira

É um grande prazer saudar Cláudio Renato Pina em nome desta 
nobre instituição da qual honrosamente fazemos parte. Cláudio Pina 
é um lutador, presente em todos os espaços da Academia, lutando 
todas as lutas, procurando vencer todas as batalhas. Nunca desiste. 
Lembrei-me da célebre frase de Brecht: “Há homens que lutam um 
dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores, há os 
que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda 
a vida e estes são imprescindíveis”. Graduou-se em Medicina pela 
UFPE, em 1974, é especialista em Cardiologia pela Sociedade Brasi-
leira de Cardiologia, é medico do Ministério da Saúde, por concurso, 
desde 1979. Além disso, é membro titular da Sociedade Brasileira 
de Médicos Escritores (SOBRAMES), exercendo, no momento, a 
presidência da regional de Pernambuco, e membro titular do Ins-
tituto Pernambucano de História da Medicina. É autor de vários 
livros, tem muitos artigos publicados na Revista Oficina de Letras 
e é professor convidado da Faculdade de Ciências Médicas da Uni-
versidade de Pernambuco, ministrando o módulo de Humanística, 
da disciplina de História da Medicina. Uma de suas características 
mais admiráveis é seu interesse pela História da Medicina, pela pre-
servação da memória das instituições e dos colegas que construíram 
os primórdios de nossa honrosa profissão e nos servem de exemplo. 
Este poder extraordinário de anular a distância entre o presente e as 
mais antigas e remotas situações. A recordação promove a suspen-
são dos nexos espaciais determinantes na noção habitual do tempo 
e faz com que possamos ser contemporâneos do passado. O gran-
de escritor norte-americano William Faulkner escreveu: “O passado 
nunca está morto. Ele nem mesmo passou”. O tempo é curandeiro, 
é abismo, é treva. Drummond lembra: Anoitecer /Hora dos corvos /
Bicando em mim, meu passado /Meu futuro, meu degredo. /Desta 
hora, sim, tenho medo.
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Cláudio é uma pessoa articuladora, entra em qualquer espaço para 
somar, trazendo ideias e conhecimentos. Assim, reforçou o empenho 
da diretoria na busca de programas interessantes para as reuniões das 
quartas-feiras e em suas mais variadas ações. A luta de Cláudio é a 
luta que vale a pena, a luta por lugares possíveis. Luta por propostas 
viáveis, realistas, mas não abandona o sonho. Nos seus projetos, o 
príncipe e o sapo encantado conseguem beijar-se. Digamos que ele 
sempre adere às possibilidades, enquanto muitos, desesperançosos, 
pessimistas, aderem às impossibilidades. E querem nos arrastar para 
este barco. Não iremos. Naomar de Almeida Filho, grande cientista 
baiano, cunhou o termo competência radical. E Renato Janine Ribei-
ro explica: radical, aqui, não é apenas um superlativo que multiplica 
o substantivo que vem qualificar. Radical é ir até as raízes e, assim, 
pensar a competência não como um fim em si, mas como um meio 
de avançar longe, de ganhar o infinito. Para se mudar o mundo, para 
construir um mundo melhor, a competência é fundamental. Para ter-
minar, em alusão às virtudes de Cláudio Pina, recorro a um trecho de 
poema de Alberto Caeiro, O Guardador de Rebanhos: O meu olhar 
é nítido como um girassol.

Tenho o costume de andar pelas estradas

Olhando para a direita e para a esquerda,

E de vez em quando olhando para trás...

E o que vejo a cada momento

É aquilo que nunca antes eu tinha visto,

E eu sei dar por isso muito bem...

Sei ter o pasmo essencial

Que tem uma criança se, ao nascer,

Reparasse que nascera deveras...

Sinto-me nascido a cada momento

Para a eterna novidade do Mundo... 
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Parabéns, Cláudio Renato Pina e nossos agradecimentos por seu em-
penho para o engrandecimento de nossa Academia.

Recife, 18 de dezembro de 2013

Gentil Porto
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Saudação aos alunos ganhadores ao prêmio Salomão 
Kelner em 18/12/2012: Isla Santos Bezerra, Juscielle de 

Souza Barros e Polianna Guedes Granja.

Falar aos jovens implica em falar sobre esperança. Esperança de um 
Pernambuco melhor, de um Brasil melhor, de um mundo melhor. E 
nós todos somos responsáveis por este objetivo, nós, jovens ou velhos; 
ricos ou pobres; judeus, cristãos, budistas, evangélicos ou muçulma-
nos; pretos ou brancos; brasileiros ou de outras nacionalidades. To-
dos. É costume corrente responsabilizar os governos pelos desacertos 
das nações. Eles têm, de fato, enorme responsabilidade sobre a causa. 
Por outro lado, nós, os povos, nos países democráticos, elegeram os 
governantes. No mais das vezes os elegemos por atuação da mídia, 
sobretudo os menos educados. É nossa mais suprema obrigação lutar 
pela educação do povo como prioridade. A Academia Pernambu-
cana de Medicina está implicada nesta luta. Vivemos uma época de 
mudanças, nunca se imaginou um metalúrgico como presidente do 
Brasil. Segundo o grande escritor moçambicano Mia Couto, “temos 
medo da mudança, do imprevisível. Temos medos dos que pensam 
diferentes e também dos que pensam como nós, vivemos em estado 
de guerra com essa alteridade”. Como vocês são jovens, Isla, Juscielle 
e Polianna, gostaria de relembrar do mito da caverna de Platão, a 
propósito da verdade, de quem interpreta o fato de dentro ou de fora 
da caverna, na visão da filósofa Marilena Chauí. Imaginemos uma 
caverna separada do mundo externo por um alto muro. Entre o muro 
e o chão da caverna há uma fresta por onde passa um fino feixe de luz 
exterior, deixando a caverna na obscuridade quase completa. Desde o 
nascimento, geração após geração, seres humanos encontram-se ali, 
de costas para a entrada, acorrentados, sem poder mover a cabeça 
nem locomover-se, forçados a olhar apenas a parede do fundo, vi-
vendo sem nunca ter visto o mundo exterior nem a luz do Sol, sem 
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jamais ter efetivamente visto uns aos outros nem a si mesmos, mas 
apenas sombras dos outros e de si mesmos, porque estão no escuro e 
imobilizados. Abaixo do muro, do lado de dentro da caverna, há um 
fogo que ilumina vagamente o interior sombrio e faz com que as coi-
sas que se passam do lado de fora sejam projetadas como sombras nas 
paredes do fundo da caverna. Do lado de fora, pessoas passam con-
versando e carregando nos ombros figuras ou imagens de homens, 
mulheres e animais cujas sombras também são projetadas na parede 
da caverna, como num teatro de fantoches. Os prisioneiros julgam 
que as sombras de coisas e pessoas, os sons de suas falas e as imagens 
que transportam nos ombros são as próprias coisas externas, e que os 
artefatos projetados são seres vivos que se movem e falam. Os prisio-
neiros se comunicam, dando nome às coisas que julgam ver (sem vê-
-las realmente, pois estão na obscuridade) e imaginam que o que es-
cutam, e que não sabem que são sons vindos de fora, são as vozes das 
próprias sombras e não dos homens cujas imagens estão projetadas 
na parede; também imaginam que os sons produzidos pelos artefatos 
que esses homens carregam nos ombros são vozes de seres reais. Qual 
é, pois. a situação dessas pessoas aprisionadas? Tomam sombras por 
realidade, tanto as sombras das coisas e dos homens exteriores como 
as sombras dos artefatos fabricados por eles. Essa confusão, porém, 
não tem como causa a natureza dos prisioneiros e sim as condições 
adversas em que se encontram. Que aconteceria se fossem libertados 
dessa condição de miséria? Um dos prisioneiros, inconformado com 
a condição em que se encontra, decide abandoná-la. Fabrica um ins-
trumento com o qual quebra os grilhões. De início, move a cabeça, 
depois o corpo todo; a seguir, avança na direção do muro e o escala. 
Enfrentando os obstáculos de um caminho íngreme e difícil, sai da 
caverna. No primeiro instante, fica totalmente cego pela luminosida-
de do Sol, com a qual seus olhos não estão acostumados. Enche-se 
de dor por causa dos movimentos que seu corpo realiza pela pri-
meira vez e pelo ofuscamento de seus olhos sob a luz externa, muito 
mais forte do que o fraco brilho do fogo que havia no interior da 
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caverna. Sente-se dividido entre a incredulidade e o deslumbramen-
to. Incredulidade porque será obrigado a decidir onde se encontra 
a realidade: no que vê agora ou nas sombras em que sempre viveu. 
Deslumbramento (literalmente: ferido pela luz) porque seus olhos 
não conseguem ver com nitidez as coisas iluminadas. Seu primeiro 
impulso é o de retornar à caverna para livrar-se da dor e do espanto, 
atraído pela escuridão, que lhe parece mais acolhedora. Além disso, 
precisa aprender a ver e esse aprendizado é doloroso, fazendo-o dese-
jar a caverna onde tudo lhe é familiar e conhecido. Sentindo-se sem 
disposição para regressar à caverna por causa da rudeza do caminho, 
o prisioneiro permanece no exterior. Aos poucos, habitua-se à luz e 
começa a ver o mundo. Encanta-se, tem a felicidade de finalmen-
te ver as próprias coisas, descobrindo que estivera prisioneiro a vida 
toda e que em sua prisão vira apenas sombras.  Doravante, desejará 
ficar longe da caverna, para sempre, e lutará com todas as suas forças 
para jamais regressar a ela. 

No entanto, não pode evitar lastimar a sorte dos outros prisioneiros 
e, por fim, toma a difícil decisão de regressar ao subterrâneo som-
brio para contar aos demais o que viu e convencê-los a se libertarem 
também. Que lhe acontece nesse retorno? Os demais prisioneiros 
zombam dele, não acreditando em suas palavras e, se não conseguem 
silenciá-lo com suas caçoadas, tentam fazê-lo espancando-o. Se mes-
mo assim ele teima em afirmar o que viu e os convida a sair da caver-
na, certamente acabam por matá-lo. Mas, quem sabe alguns podem 
ouvi-lo e, contra a vontade dos demais, também decidir sair da caver-
na rumo à realidade. O que é a caverna? O mundo de aparências em 
que vivemos. Que são as sombras projetadas no fundo? As coisas que 
percebemos. Que são os grilhões e as correntes? Nossos preconceitos 
e opiniões, nossa crença de que o que estamos percebendo é a reali-
dade. Quem é o prisioneiro que se liberta e sai da caverna? O filósofo. 
O que é a luz do Sol? A luz da verdade. O que é o mundo iluminado 
pelo sol da verdade? A realidade. Qual o instrumento que liberta 



176

o prisioneiro rebelde e com o qual ele deseja libertar os outros pri-
sioneiros? A Filosofia. O prêmio Salomão Kelner foi instituído por 
sugestão do acadêmico Gentil Porto, para os alunos de Medicina que 
produzissem um texto sobre um vulto da Medicina ou sobre História 
da Medicina, estimulando os jovens a resgatar a história daqueles que 
nos antecederam com um trabalho competente, inteligente, honesto, 
humano. O acadêmico Salomão Kelner foi um cirurgião, professor 
titular de Cirurgia da UFPE, que dedicou sua vida a educar. Parabéns 
a vocês, que apresentaram um minucioso trabalho sobre os Primei-
ros congressos médicos de Pernambuco e a construção do progresso 
científico no Estado.
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SAUDAÇÃO

Muito Digno Presidente da APM, Dr. Edmundo Ferraz, meus con-
frades, autoridades presentes, queridos familiares e estimados ami-
gos, boa noite a todos e, agradecido por terem vindo.

PREÂMBULO

É com imenso prazer e alegria que chego ao fim deste ano, neste 43º 
aniversário da Academia Pernambucana de Medicina, com a oportu-
nidade de agradecer por ter sido agraciado, por esta casa, com o titulo 
de Acadêmico do Ano de 2013. Este ano correu feliz para muitos 
seres humanos deste planeta, mas para muitos outros as coisas não 
foram tão boas assim. A felicidade não é um bem equitativamente 
distribuído. Festejamos com os africanos do sul pela vitória das vitó-
rias, a conquista da dignidade. Choramos pela perda do amigo dos 
homens, o ser humano Nelson Mandela. Do outro lado do Atlânti-
co, cá estamos, amargando exatamente o contrário. Não se diga que 
não somos um dos povos mais dignos do mundo porque não temos 
um Mandiba. Não se diga que a nossa dignidade é comprada com 
migalhas chamadas “bolsas-família” porque não temos um Mandela. 
Não se diga que aceitamos e damos propina porque não temos uma 
luz orientadora para a boa educação. Mas é preciso ousar dizer. Te-
mos que parar de conjugar o verbo propinar. Devemos aprender o 
que realmente significa o título “Meritíssimo”. Devemos encurralar 
os malfeitores e deixa-los se enforcar com a corda tecida pelo tear da 
corrupção alastrante. 

Aqueles que desistem da liberdade essencial para obter um pou-
co de segurança temporária, não merecem nem liberdade nem 
segurança.

Benjamin Franklin
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Por isso, o pior estadista é aquele que destrói a dignidade do seu povo. 

A provisoriedade das verdades científicas: a Medicina como 
paradigma

Nosso bem mais precioso é a felicidade, todos nós queremos ser feli-
zes. O infeliz pede para morrer, e acima de nossas cabeças a abobada 
celeste, como um ícone cultural nos adverte: “você tem que morrer 
para ir ao céu”. O “comando azul”, desprezando a dispersão de Ray-
leigh, é inflexível. Não existe felicidade neste mundo, somente so-
frimento e dor. Por milhares de anos ficamos escravos do “comando 
azul” até que pensadores e experimentadores mostraram que a histó-
ria da vida e a sua compreensão vai além da abóbada celeste, vai além 
do passado longínquo para o futuro, e muito mais. A partir do século 
16, atentos às modificações de suas circunstâncias, experimentadores 
do mundo ocidental esboçaram um método de aquisição de conhe-
cimento que viria a ser cunhado como método científico, o método 
legitimo para a aquisição de conhecimento. O que não é experimen-
tável não é científico. 

Quando o desprezo pela razão cede lugar ao deslumbramento des-
controlado com as novas tecnologias aparecem as linhas de mon-
tagens de produtos científicos. É a ciência de “carregação”, os mais 
velhos aqui presentes podem atestar o significado do termo. As re-
vistas semanais estão empanturradas de trabalhos científicos que são 
produzidos aos milhares por mês. De vez em quando um deles atinge 
a grande mídia e se torna um “paradigma”, efêmero, somente por al-
guns anos. Até que uma nova publicação diga que “café não faz mal a 
saúde”, “os antioxidantes não impedem o envelhecimento”, “os radi-
cais livres não são tão danosos assim”, “o colesterol ingerido não é tão 
perigoso como se pensava” e assim por diante.  Esta efervescência, no 
entanto, é muito mais benigna do que maligna. Apesar de trazer, de 
volta ao seio humano, a crueza da seleção natural apoiada no publish 
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or perish ela permite a explosão do conhecimento, pelo menos nas 
tecnologias, e sabemos que as novas tecnologias são impulsionadoras 
da Ciência. O que seria de Galileu Galilei sem o telescópio. O que 
seria de Robert Hooke sem o microscópio. Já no campo das Ciências 
Biológicas (Medicina incluída) o resultado é muito mais desastroso 
reforçando crenças e favorecendo produtos não tão bons para os hu-
manos. Por isso devemos estar atentos a utilização dos chamados va-
lores normais em Medicina. Com que critérios eles foram adotados. 
Qual o âmbito de sua utilização. Qual é a diferença entre casuística 
pessoal e Ciência. E, sobretudo, ter sempre em mente que as verdades 
científicas são provisórias, mesmo que esta provisoriedade dure mui-
tas décadas ou mesmo séculos.

AS JANELAS DO SER: UBUNTU

Devo confessar um dos meus segredos científicos, eu sou muito ve-
lho. Completei sessenta e nove anos e mesmo assim isto não significa 
nada diante da minha verdadeira velhice. Tenho dentro de mim uma 
infinidade de organismos que remontam a quatro bilhões de anos. 
Cerca de 70% das minhas células são bactérias e outras tantas são 
mitocôndrias descendentes diretas de bactérias. Como se não bastas-
sem de vez em quando me vejo ameaçado de servir de refeição para 
algumas delas. Portanto, eu sou muito velho.

“Sou uma Sombra! Venho de outras eras,

Do cosmopolitismo das moneras...

Pólipo de recônditas reentrâncias,

Larva de caos telúrico, procedo

Da escuridão do cósmico segredo,

Da substância de todas as substâncias!

Augusto dos Anjos: Monólogo de uma Sombra
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Devo passar, portanto despercebido. A poucos importa o que é ve-
lho, muito menos o que remonta ao caos telúrico. Do primordial Big 
Bang até a janela Holocênica Hominida, tenho um histórico passado, 
uma vida, que é a síntese de todas as vidas. Fui gestado por bilhões de 
anos até o esfriamento das galáxias. Nasci da explosão de uma super-
nova. Espalhei-me pelos arredores cósmicos e proliferei na sopa pri-
mordial do Eon Proterozóico. Pelas janelas dos meus sentidos pers-
cruto os arredores como um chip i386 através de suas interrupções 
proporcionadas pelo sistema operacional. São apenas cinco, são meus 
sentidos. Mas o sistema operacional está acondicionado num sistema 
nervoso construído e reconstruído por milhões de anos até sua condi-
ção atual. O i386 precisa de um sem número de interrupções para se 
comunicar com o ambiente. O meu não. Posso perceber tridimensio-
nalmente, perto ou a distância, entender o tempo e o espaço. O i386 
não, é preciso que lhe forneçamos um sistema operacional. O sistema 
operacional pode ser o Ubuntu. PE baseado em Linux e distribuído 
gratuitamente. O conceito deriva da palavra sul africana: Ubuntu, 
que significa “humanidade com os outros” ou “sou o que sou pelo que 
nós somos” e foi explicado assim por Desmond Tutu:

Uma pessoa com Ubuntu está aberta e disponível para ou-
tros, apoia os outros, não se sente ameaçada quando outros são 
capazes e bons, se baseia em uma autoconfiança que vem do 
conhecimento de que ele ou ela pertence a algo maior e é dimi-
nuída quando os outros são humilhados ou diminuídos, quan-
do os outros são torturados ou oprimidos.

Nossos cinco sentidos permitem que percebamos isto em sua ple-
nitude e não devemos esquecer esses valores. Vamos acrescentar às 
nossas cinco janelas, um sentido a mais: Ubuntu.

A MEDALHA DO MÉRITO MÉDICO

Ganhar uma medalha de mérito não é ganhar um prêmio. Se você 
ganha uma medalha nas olimpíadas todos se lembrarão do momento 
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em que isto foi realizado, a competição. Você ganha uma medalha 
de honra militar e o relacionamento com um grande feito pontual 
é imediato. Mas você ganha uma medalha de mérito pelo que você 
fez e continua fazendo. O que você construiu está definitivamente 
construído, para você e para os outros. Sua vida está plasmada em 
uma medalha de mérito, é o reconhecimento de sua competência, 
de sua dedicação, de seu amor pelo que faz. Por isso esta casa desde 
2008 confere a Medalha do Mérito Médico Prof. Fernando Figuei-
ra ao médico que tenha se distinguido pela sua cultura, capacidade 
profissional, pelos bons serviços prestados à classe e à comunidade, e 
pela fiel observância dos preceitos éticos da profissão. Portanto, meus 
parabéns ao Dr. Antonio Fernandes Aguiar por esta distinção para o 
qual peço uma salva de palmas.

O PREMIO PROFESSOR SALOMÃO KELNER

Os jovens são como o Sol as oito ou nove horas da manhã. Tem todo 
o dia para brilhar no firmamento. Em 4 de maio de 1919 profes-
sores a estudantes, indignados com as concessões territoriais feitas 
ao Japão, saíram à praça Tianamem, ou Praça da Paz Celestial, em 
Pequim. Os protestos se espalharam pelo país e se tornaram a mo-
tivação para outros recantos do mundo. Antes disso os jovens não 
existiam como categoria social. Inspiraram movimentos posteriores 
culminando com o movimento estudantil Francês de 1968. Ali os es-
tudantes, do mesmo modo que os chineses escreveram e divulgaram 
suas ideias em grandes cartazes cujas fotos correram o mundo. Nas-
ceu uma França liberal com vários segmentos sociais conquistando 
posições importantes na sociedade. Nossos jovens, atualmente, não 
estão nesta esfuziante atividade política. Os movimentos não têm 
um chamado ideológico objetivo e empolgante como naquela época, 
mas costuram pacientemente o seu tapete formativo praticando em 
trabalhos científicos e literários e na convivência com seus mestres. 

Este ano foram vencedoras do concurso literário “Prêmio Professor 
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Salomão Kelner”, instituído pela nossa Academia, as estudantes de 
Medicina Juliana Albuquerque Santos e Maria Eduarda Zamorano da 
Silva, ambas do Curso Médico da UPE, com o trabalho “José Ni-
valdo: da Arte da Escrita à Arte do Cuidado”. Pela janela aberta por 
estas jovens pude vislumbrar o panorama da saúde, e principalmente 
o da fome, no ambiente do nosso confrade José Nivaldo. Naquela 
época ainda não havia o contraste esmagador entre a fome e o desa-
juste alimentar dos dias de hoje. A principal fonte de constrangimen-
to de Josué de Castro era também a fonte de inspiração do escritor do 
Agreste Pernambucano. Às essas jovens, empreendedoras das letras, 
meu mais entusiasmado apreço. Parabéns e, por favor, uma salva de 
palmas para elas.

O FUTURO DA VIDA

Muito além destas inserções do dia a dia estão nossas preocupações 
com o futuro. O nosso e dos nossos entes queridos. Para além disso, 
ao futuro dos nossos comuns, da nossa circunstância, da nossa co-
munidade. Com eles comungamos uma vida, melhor dizendo, vá-
rias vidas. Por gerações a fio, depois de nós, nossos descendentes se 
mesclarão. Mesclarão os seus genes e se tornarão os herdeiros da-
quilo que fazemos hoje. Daqui a várias gerações seremos considera-
dos ancestrais. E pela beleza e utilidade do que nós fizemos, seremos 
lembrados ou esquecidos. De qualquer modo o significado disso não 
nos afronta. Caberá aos nossos descendentes organizar nossa contri-
buição e usá-la convenientemente. O que realmente nos afronta é a 
consciência que temos disto.

O futuro da vida será fantasticamente belo. Faremos coisas que nun-
ca imaginaríamos nos dias de hoje. Transformaremos em banalida-
des o que hoje chamamos magia. A realidade virtual nos permitirá 
uma caminhada por dentro dos corpos dos pacientes e realizar ci-
rurgias entendidas hoje como fenômenos sobrenaturais. A utilização 
da energia se dará sem gastos de energia humana. O sonho de Tesla 
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se realizará: a eletricidade será transmitida sem fios. A produção de 
alimentos será uma atividade banal possível em qualquer espaço. O 
controle da saúde se dará pela própria consciência dos indivíduos. O 
conhecimento será absorvido de acordo com as necessidades e con-
veniências de cada um. Estaremos cercados por todos os tipos de 
memórias utilizáveis ao tempo e a hora. 

Mas, o que é isso, um delírio? Não, senhoras e senhores, isto pode 
ser constatado por qualquer pessoa que se disponha a pesquisar no 
Google, nos sites de instituições científicas, e a estudar com isenção a 
Cosmologia, a Evolução Biológica, a História e as tecnologias de sua 
circunstância. Qualquer um pode comprovar isso. 

O principal problema dos países será o controle populacional. Não o 
que estamos entendendo hoje, não a restrição ao aumento populacio-
nal, mas exatamente o contrário. Com o aumento da consciência e da 
sabedoria a reprodução humana se tornará cada vez mais um fardo 
e as famílias se tornarão cada vez menores. A necessidade de mais 
pessoas exigirá atenção coletiva eficiente. 

A necessidade das comunidades, sem a premência da produção in-
tensiva de alimentos, se concentrará na qualidade e na otimização 
do seu uso. A educação se tornará um meritíssimo oficio e poucos a 
exercerão. Mais pela necessidade que pela disponibilidade de mestres.

Infelizmente o meu tempo não permitirá desenrolar o elenco de pos-
sibilidades que se descortina. Isto fica para outras oportunidades.

Considerações finais

Moderação no temperamento é sempre uma virtude, mas mo-
deração por princípio é sempre um vício.

Thomas Paine
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Portanto, não deixemos que mãos sujas, e estragadas pelo mau uso, 
tomem de nossas mãos o leme do nosso destino. Construamos o mé-
rito do dia a dia em nossos filhos, nos filhos dos nossos filhos, nos 
nossos descendentes. Tornemo-nos hoje, com honra, os ancestrais 
que nossos descendentes reverenciarão amanhã. Gostaria que todos 
parodiassem Odisseu dizendo: quero viver e morrer, e nesse intervalo 
viver como um homem. Se algum dia os homens se referirem a mim 
espero que seja com orgulho por eu ter sido um deles.

Muito obrigado.
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Acadêmica do ano de 2015, Gilda Kelner, 
A Medicina em nós

No BANQUETE, Platão refere que a Medicina “é a ciência do amor 
nos corpos, relativamente à sua repleção e evacuação, e aqueles que, 
nesses movimentos, conseguem estremar o bom do mau amor, esse é 
bom médico. Aquele que suscita o aparecimento do amor onde não 
havia amor, e onde não era necessário, e eliminar um amor existente 
quando pernicioso - esse inegavelmente merece o título de excelente 
médico.

Não se pode esquecer que o pensamento grego na época de Platão 
(427AC a 348 AC) considerava o homem como uma unidade corpo/
mente e como ser social. A noção grega relativa à subjetividade era 
diferente da nossa, a consciência era compreendida como existencial, 
universal e, portanto, voltada para fora, para o outro, o oposto dos 
tempos atuais, onde impera o exuberante individualismo. Nos dias 
de hoje quando se evoca um amor pernicioso, pelo menos do ponto 
de vista da Psicanálise, se está referindo a outra ordem do amor, um 
amor perpassado pela submissão, pela subserviência.

A Academia Pernambucana de Medicina é uma instituição plural, 
que projeta e executa enaltecer estes valores da Medicina, trazer à 
discussão os mais recentes avanços da ciência, discutir e criticar, com 
propostas, os desvios éticos e morais que envolvem seu exercício e 
contribuir para o progresso   desta digna profissão.

Homenageamos profissionais de destaque, como nossos estimados 
Prof Edmundo Machado Ferraz, emérito desta Academia a partir 
de hoje , o Dr Mário Vasconcelos Guimarães, que recebe a meda-
lha do mérito Fernando Figueira, destinada aos médicos de grande 
projeção, mas que não são membros da Academia de Medicina, e a 
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estudante Amanda Egmídio Arruda, que ganha o prêmio Salomão 
Kelner nesta data.

O professor de Cirurgia Edmundo Ferraz é um campeão de concur-
sos públicos e trabalhos publicados na especialidade, principalmente 
numa área em que é mestre, a infecção em cirurgia. Dedicou-se com 
afinco ao desenvolvimento do ensino e da pesquisa em Cirurgia, via-
jou o mundo todo, divulgando suas pesquisas, presidiu sociedades 
de Cirurgia no Brasil e no exterior, sendo reconhecido em todos os 
lugares.

Recebeu inúmeras honrarias, como a de professor Emérito da UFPE, 
a medalha de São Lucas, várias no sul do país e no exterior, inclusi-
ve dando nome a um prêmio internacional, na área de infecção em 
cirurgia.

Após sua aposentadoria, a UFPE não pôde prescindir de sua inegável 
colaboração e o recontratou como professor do doutorado, adminis-
trando uma disciplina de Epistemologia. 

Sua ascensão à condição de Emérito é um dever desta Academia a 
quem ele prestou valiosíssimos serviços, não só na presidência, em 
dois mandatos consecutivos e muito bem sucedidos, como colabo-
rando com suas conferências e prestígio.

O Dr Mário Guimarães é nosso representante de um lutador, tendo 
percorrido caminhos árduos e vitoriosos, sempre cuidando de exercer 
uma boa Medicina na sua área, Toco-Ginecologia, como de contri-
buir para o aperfeiçoamento de gestão, tanto  no INAMPS, tendo 
trabalhado na Superintendência do órgão, com destaque para sua 
competência e dedicação, como na SOGOPE (Associação dos gi-
necologistas e obstetras de Pernambuco) , na AMB e na Sobrames.

Estudioso contumaz, manteve-se informado dos progressos da espe-
cialidade, transmitindo-os aos mais novos. É também colunista do 
Diário de Pernambuco.
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Amanda cursa Medicina na UPE e discorreu sobre um tema inte-
ressantíssimo,  “A mulher na Medicina pernambucana”. Seus exa-
minadores conferiram-lhe a nota máxima, tão bem impressionados 
ficaram com o seu trabalho. Para mim, particularmente, como mé-
dica e mulher, inserida na Medicina pernambucana com três outras 
mulheres da família, como veremos em minha fala a seguir, é uma 
enorme alegria entregar-lhe este merecido prêmio.

Vou pedir licença aos nobres colegas e à plateia para falar da relação 
da nossa família com a Medicina e, de certa maneira, também com 
esta Academia.

Até hoje somos quatro gerações de médicos, as três primeiras tam-
bém de professores universitários. E as duas primeiras, meus pais e 
eu, membros desta nobre instituição. Sob esta ótica meus filhos têm 
avós e pais ligados à Academia de Medicina, com muito orgulho, 
sendo que meu pai, Salomão Kelner, foi membro fundador. E Mar-
cello Silveira, pai de meus filhos, ocupa a cadeira 33 desta casa.

Outra peculiaridade é que somos quatro gerações de mulheres mé-
dicas: minha mãe, Miriam Kelner, eu, minha filha Raquel e minha 
neta Marina.

Minha mãe começou a trabalhar aos treze anos de idade - ensinava 
crianças mais jovens que ela - para custear seus estudos, não só de 
Medicina, como de Francês. Também aos treze anos conheceu seu 
amado Salomão, com quem conviveu sessenta e nove anos, sendo 
sessenta e três de casamento.

Fui criada num ambiente familiar de muita valorização pela profis-
são e com a feliz oportunidade de conviver com grandes nomes da 
Medicina pernambucana,  entre os quais destaco Ovídio Montene-
gro, Aluízio Bezerra Coutinho, Eduardo Wanderley, Amaury Cou-
tinho, Fernando Figueira (fundador desta Academia e do IMIP), 
Hélio Mendonça, Newton de Souza, Cézar Montezuma, Salustiano 
Gomes Lins, Nelson Chaves, Bianor e Naíde Teodósio, Guilherme 
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Abath, Zaldo Rocha, Galdino Loreto, além de outros ilustres médi-
cos que não moravam em Recife, especialmente Noel Nutels e David 
Rosenberg.

Eram amizades fundamentadas em trocas de várias ordens: profissio-
nais, universitárias, sociais, afetivas, morais e éticas. Aprendi muitís-
simo com essa convivência, inclusive o amor à Medicina.

As configurações subjetivas peculiares àquela época envolviam um 
profundo movimento de introjeção e verbalização, de modo a tornar 
possível a compreensão das experiências vivenciadas. Não como na 
atualidade onde os indivíduos manifestam um certo grau de funcio-
namento mental operatório, característico de subjetividades forte-
mente utilitaristas e competitivas, e que tendem a considerar INDI-
FERENTEMENTE o outro.

À mesa das refeições eu ouvia vivências dos meus pais e dos jovens 
médicos que trabalhavam com eles, não só o que tinham vivido na-
quele dia, na profissão e na vida afetiva, como também comentários 
sobre amizade, solidariedade, generosidade, compaixão, respeito ao 

Parece-me que a amizade dos antigos era diferente, mais genuí-
na, menos utilitária, mais valorizada e mais merecida. Essa co-
munidade de duas ou mais pessoas ligadas por afetos positivos, 
conectada com a virtude ou a própria virtude. Amizade como 
algo vital à sobrevivência, já que os bens que a vida oferece, como 
riqueza, poder, etc. não podem ser conservados nem usados sem 
os amigos. 

Às vezes, em momentos de menos esperança, tenho a impressão 
de que a amizade era um hábito antigo, quase em desuso.

Se o fundamento da amizade é a utilidade recíproca, apenas, ten-
de a acabar-se, diluir-se, pois a utilidade é tão efêmera quanto o 
tempo. Como poderia resistir a ele?
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outro e questões éticas.

Segundo Aristóteles, a amizade é mais ampla que o amor, que é con-
dicionado pelo prazer da beleza.

Não se pode invalidar a utilidade do amigo, é claro, mas o tráfico de 
vantagens destrói a esperança, a possibilidade de futuro.

A fidelidade entre estes amigos era admirável. Toda a dignidade do 
homem está no pensamento e toda a dignidade do pensamento está 
na memória. Esquecer é colocar-se sem coração e sem alma.

Trazer os sentimentos destes amigos à tona é manter viva a esperan-
ça. Faço-o por mim, por eles, pelos jovens, que precisam conhecer a 
história.

Aliás, a filosofia é uma extrema fidelidade ao pensamento.

Fidelidade é amor fiel, e fiel, antes de mais  nada, ao amor.

Minha mãe enfrentou muitas dificuldades no curso médico, por ser 
judia e por ser mulher, resistiu bravamente, nunca desistiu, pelo con-
trário, fez do estudo e da seriedade profissional o seu lema.

Fez doutorado, Docência livre e um curso de especialização em sua 
especialidade (Ginecologia e Obstetrícia) na Harvard, em Boston, 
consolidando seu lugar no consultório particular, na Universidade e 
nesta Academia.

Minha filha Raquel se dedica com amor à profissão e à vida acadê-
mica e minha neta Marina, tendo terminado a residência em Clínica 
Médica, se introduz na prática profissional de uma mais mais dignas 
profissões do mundo.

Não falei aqui do meu pai porque quis destacar as mulheres na Me-
dicina.

Parodiando Nietzsche, em “Assim falou Zaratustra”, destaco:
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“De todo o escrito amo apenas aquilo que uma pessoa escreve com o 
próprio sangue”.

Agradeço a honraria de ter sido destacada como a Acadêmica do 
Ano e atribuo a indicação à generosidade dos colegas.

Muito obrigada.
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Celebração aos 43º Aniversário da Academia 
Pernambucana de Medicina

Autoridades presentes, senhores e senhoras:

Celebramos nesta noite, os 43 anos da Academia Pernambucana de 
Medicina, fundada pelo Prof. Fernando Figueira e um grupo seleto 
de médicos em 1970.

Nessa sessão solene encerraremos também as atividades acadêmicas 
neste ano de 2013 e  após minha apresentação teremos a outorga de 
3 prêmios, a Medalha do Mérito Médico Prof. Fernando Figueira, 
o Prêmio Prof. Salomão Kelner, edição ano 2013, aos vencedores do 
concurso literário deste ano e a entrega do título de Acadêmico do 
Ano.

Vivemos em 2013 um ano inesquecível de progresso e avanço da 
ciência. Até 1980, a humanidade era analógica e a partir de então se 
tornou digital.

Nos próximos 10 anos, viveremos uma mudança profunda do conhe-
cimento que atingirá nossa atividade médica, transformando nossos 
conceitos e rotinas no diagnostico e tratamento de doenças, na clí-
nica e particularmente na cirurgia que já se tornou minimamente 
invasiva e permitiu sua cumplicidade com novas tecnologias que 
ocorreram na prática cirúrgica atual. O diagnostico e os tratamentos 
passarão a ser um nível molecular já nos próximos 5 anos diminuindo 
os efeitos colaterais indesejáveis, iatrogenias e eventuais sequelas que 
ocorreram no passado. A neurociência já cursa uma nova trajetória 
permitindo uma maior expectativa de vida estendendo o processo de 
envelhecimento para os próximos 20 anos. A notícia já “assanhou” os 
inimigos da longevidade quando a edição da Folha de São Paulo da 
última semana, publicou um comentário da Receita Federal alertan-
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do que, brevemente, por conta dessas expectativas, “deveremos pagar 
impostos até a idade de 100 anos”. Até parece um coro de abutres 
maldizendo essa perspectiva do futuro.

Cientistas do mundo inteiro, particularmente os que atuam na van-
guarda do conhecimento estão se pronunciando com esse novo ce-
nário.

Scott Sampson, Prof. de Geologia e Geofísica da  Universidade de 
Utah nos EUA, foi um dos 133 cientistas em nível de Prêmio Nobel 
que se pronunciaram sobre esses avanços que mudaram o cenário da 
ciência no Séc. XXI , à partir de 2010.

Os recentes e numerosos achados fósseis de hominídeos e humanos 
modificaram a discussão da evolução natural, 154 anos após o lan-
çamento da “Origem das Espécies” por Charles Darwin. A biologia 
molecular e a genética levaram a discussão para o fórum da ciência, 
separando-a da religião, extinguindo o conflito religioso como foi  
recentemente comentado pelo Papa Francisco em Roma.

A evolução natural ocorre em grande número de animais comprova-
do por mudanças do DNA, sem qualquer conflito com religiões ou 
crenças que não mais contestam essas comprovações científicas que 
nada tem a ver com suas doutrinas ou posições religiosas.

A evolução natural lida com a complexidade das espécies que evo-
luíram através da passagem de formas simples para mais complexa, 
passando de moléculas para células e destas para organismos mais 
complexos em escala hierárquica.

Soma-se ao processo de complexização e unificação a criação de má-
quinas inteligentes que serão protagonistas de grandes transforma-
ções em nossos hábitos.

J. Craig Venter, geneticista, fundador do Instituto que leva seu nome 
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é autor do livro “A vida descodificada: meu genoma, minha vida” ar-
gumentou recentemente que na ciência, como em muitas áreas, ideia 
simples pode mudar o conhecimento em um curto espaço de tempo.

Após a “Origem das Espécies“ lançada por Darwin, apenas em 1940 
foi identificado o DNA e em 1953, James Watson e Francis Crick 
relataram a dupla hélice do DNA e código  da vida e somente em 
1970 veio a ser estabelecido o código genético completo com os 5 
mil nucleotídeos .

O código genético é o resultado de 3,5 bilhões de anos de evolução 
da vida  em nosso planeta, intuído por Charles Darwin há 154 anos 
atrás, do mesmo modo como Higgs intuiu a existência do Bóson que 
leva o seu nome responsável pela  formação da origem  da massa que 
forma a partícula em 1960 e somente recebendo o Prêmio Nobel com 
outro autores em 2013, repetindo  Copérnico e Galileu nos Séculos 
XV e XVI e Einstein no inicio do Século XX.

Recentemente, especulou Graig Venter que em poucos anos podere-
mos trabalhar com cromossomos sintéticos transformando a vida em 
uma criação de síntese, permitindo ainda a troca de genes individuais 
por outros novos produzidos no laboratório. Se Darwin reescreveu 
a história da humanidade o que poderíamos pensar do desenvolvi-
mento da robótica que já esboça uma interfase da máquina com o 
cérebro? BMI simplificação de “Brain Machines Interface” já é uma 
realidade que permite com o Robot Curiosity a exploração da su-
perfície de Marte em busca de água (e de vida) transmitindo essas 
informações para a sede da NASA na América.

Ainda em 2010, Frank J. Tipler, Professor de Física  e Matemática 
na universidade de Tulane nos EUA, referiu em seu livro a “Física da 
imortalidade” que antes de desaparecer, a humanidade iria conhecer a 
Singularidade no  dia em que fosse criado pelo homem  a inteligência 
artificial desenvolvida em um computador quântico dotado de um 
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programa universal como preconizado  pelo matemático inglês John 
Conway no seu programa “Game of Life”.

Donald D. Hoffman da Universidade da Califórnia (Irvine) autor 
do celebrado livro “Visual Intelligence: How We Create what se see” 
considerou que tudo iria mudar com o advento do computador quân-
tico (laptop). A transformação dos PCS iria dobrar de capacidade e 
estabelecer um novo paradigma com a integração da computação, in-
teligência artificial, neurociência, interação social e percepção senso-
rial. Os computadores atuais além da menor capacidade e velocidade 
não trabalham com duas importantes habilidades computacionais, a 
superposição e o embaraçamento.

Os computadores quânticos irão transformar o mundo da ciência re-
pensando a inteligência, sendo imprevisível, pela rapidez do proces-
samento, a qualidade das respostas que iremos obter.

Essas dificuldades inimagináveis irão permitir em grande velocidade 
(ainda não estimada) a quebra de encriptaçõe até então indecifráveis 
à algoritmos clássicos.

A velocidade do processamento irá influenciar fortemente a neuro-
ciência. A inteligência exibida ocorre quando você não observa e não 
pode ser identificada ou usada 

O advento de novas tecnologias pode acarretar grandes mudanças no 
futuro imediato ainda no Século XXI. Novos medicamentos produ-
zidos já são capazes de interferir com a estrutura molecular identifi-
cada de cada paciente eliminando doenças genéticas estabelecidas e 
permitindo a troca de genes.

Estima-se que em 2020 (apenas 6 anos) os computadores simularão 
o cérebro humano porém dotado de muito mais velocidade. Na dé-
cada de 70 os computadores eram um milhão de vezes mais caros e 
mil vezes menos eficientes do que temos hoje nos nossos celulares. 
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Estima-se que nos próximos 15 anos seremos capazes de simular o 
funcionamento do cérebro em computadores dotados dessas capaci-
dades.

Nosso planeta Terra de 3,7 bilhões de anos situa-se na Via Láctea 
que surgiu a cerca de 13 bilhões de anos, nascendo 800 milhões de 
anos após o Big Bang.

Existem 125 bilhões de galáxias registradas no cosmo ocupando uma 
área de 250 a 700 milhões de anos luz. Grandes telescópios em ati-
vidade, instalados já identificaram, até 2010 mais de 450 planetas 
orbitando mais de 380 estrelas situadas fora da Via Láctea. Todo esse 
universo encontram-se em expansão. Aparentemente, somos até ago-
ra, o único planeta possuidor de vida inteligente, enquanto ocorre 
uma corrida espacial em busca de um planeta com dimensões apro-
ximadas da terra, localizado na chamada “zona habitável” orbitando 
uma estrela a uma distância que pudesse revelar a presença de água, o 
que ainda não ocorreu. Se tivesse ocorrido, criaria uma grande expec-
tativa de presença da vida que provavelmente, seria bacteriana como 
aconteceu a cerca de 2 bilhões de anos iniciais da existência de nosso 
planeta. O crescimento exponencial da inteligência artificial permite 
a expectativa de novos Robots com habilidades desenvolvidas capa-
zes de ultrapassar a mente humana na reserva de informações e maior 
manipulação de sua capacidade e velocidade. No dia 14 desse mês 
assistimos pela televisão a “alunissagem” de uma máquina robótica na 
superfície da lua oriunda da China, o que demonstra a diversidade da 
ciência em nosso planeta. Estima a OMS que até 2050 nosso planeta 
terá 9 bilhões de habitantes.

Haja recursos e ciência para continuamos todos vivos e alimentados 
com a genética produzindo “milagres”.

Em 27-6-2013, a revista Science publicou o genoma completo de 
um cavalo que existiu há 700 mil anos, localizado no Ártico Cana-
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dense tendo sido sequenciado todo seu DNA. Até então, o genoma 
completo mais antigo era de um humano primitivo da Sibéria, um 
denisovano considerado um parente dos neandertais morto há 80 mil 
anos. Comparando o genoma de 700 mil anos com o de um animal 
de 40 mil e com os equinos modernos chegou-se a conclusão de o 
ancestral comum de todos esses animais viveu a cerca de 4 milhões 
de anos em nosso planeta de 3,7 bilhões de anos.

Contudo, o nosso “bicho homem” sobreviveu há pelo menos 5 gran-
des probabilidades de extinção (uma delas, com sobrevivência de cer-
ca de 2000 indivíduos primitivos na África) e esteve já muitas vezes 
ameaçados de aniquilamento desde o início da fissão do átomo ainda 
no Século XX, vitima de um holocausto nuclear que felizmente não 
ocorreu.

Embora hoje o cenário seja mais otimista, é sempre bom lembrar que 
ainda existem hoje 19 mil bombas atônicas estocadas em diferentes 
países, capazes de destruir 20 vezes a vida nesse perigoso Planeta 
Terra.

Convivemos também com a incerteza que é uma característica do 
universo e da natureza humana. Foi descrita por Heisenberg em 1927 
e está sempre presente com a alta complexidade dentro de sistemas 
complexos que construímos em nossa evolução do conhecimento. O 
crescimento exponencial da ciência, aumento da qualidade de vida 
que conseguimos ainda não usufruída pela maioria de nossa popula-
ção, particularmente em nossos berços africano e asiático, não deve 
desencorajar a esperança de que possamos atingir esse patamar em 
anos vindouros apesar da desigualdade existente em diferentes países. 
Dados recentes publicados em 4-12-2013 demonstraram que os paí-
ses desenvolvidos gastam 3 vezes mais no ensino de alunos do que os 
países em desenvolvimento. O Brasil gasta 4% do PIB com educação 
e 3,8% com saúde, longe, portanto de atingir as metas desejáveis de 
10% do PIB.
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Agora em dezembro foi publicado o resultado do PISA, metodologia 
internacional que avalia de forma comparativa no mundo, alunos de 
15 e 16 anos (referente ao ensino médio no Brasil) e seus desempe-
nhos em matemática, leituras e ciências (não existe estudo de ciências 
na grande maioria das escolas brasileira), o Brasil ficou classificado 
no 58º lugar entre 65 países, atrás do Cazaquistão, México e Uruguai.

A prova é aplicada a cada 3 anos. Ouvido pela reportagem da Folha 
de São Paulo, o Ministro da Educação Aloizio Mercadante afirmou; 
“nossa fotografia ainda não é boa e não temos que nos acomodar. 
Porém nosso filme é muito bom”. Pano rápido.

Dá para entender? Certamente o ministro esqueceu-se de afirmar 
que o investimento em educação é insuficiente, formação dos pro-
fessores  uma falácia e o currículo da escola é desatualizado e insufi-
ciente e o que se paga aos professores é degradante. Por outro lado, 
a roubalheira e a impunidade no país são alucinantes, o que explica 
convenientemente todo o resto.

Estes, estimados amigos aqui presentes, é um grave relato do que 
ocorre hoje no mundo sem fronteiras da ciência e do conhecimento 
em nosso país.

Não se aterrorizem com as dúvidas.

A história da humanidade permite que sejamos confiantes no pro-
gresso da ciência e, portanto, na esperança da vida.

Trata-se de uma missão milenar que nos enche de esperança de um 
futuro luminoso que abrange toda a humanidade.

Todas essas especulações apenas confirmam a complexidade da vida 
inteligente que possuímos em um cenário do conhecimento que ad-
quirimos e que agora cresce de forma exponencial desenvolvido pela 
educação, pela pesquisa e pela inovação que aceleram o nosso desen-
volvimento.
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Este é o tempo que vivemos voltados para o futuro que nos aguarda.

Grato pela atenção de todos

Edmundo Machado Ferraz
Presidente da Academia Pernambucana de Medicina

Recife, 18 de dezembro de 2013.
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Missão Cumprida
Geraldo Pereira

A noite de hoje acolhe o maior e mais importante evento anual da 
Academia Pernambucana de Medicina (APM): o aniversário do so-
dalício. Ocasião também aproveitada para se fazer as homenagens da 
praxe acadêmica, àqueles que, de uma forma ou de outra, se destaca-
ram nas atividades científicas e literárias as mais diversas, durante o 
ano que vai terminando. A APM é uma instituição corporativa, que 
não funcionaria a contento se deixasse de contar com o apoio e o 
incentivo de seus membros, sobretudo daqueles que estão juntos no 
dia a dia das coisas, das decisões e das iniciativas.

Hoje, especialmente, há um reconhecimento que não pode deixar de 
ser feito, o da parceria com a Editora Universitária da UFPE, leia-se 
Maria José Luna. Sendo essa forma parceira de atuar da Professora 
Maria José, justamente, a responsável pela edição de dois livros sig-
nificativos para a cultura médica deste Estado; médica e histórica. 
Foram as obras de Octávio de Freitas sobre a “História da Faculda-
de de Medicina” – esta Casa em que estamos agora – e os livros de 
Morão, Rosa & Pimenta, reunidos em um só volume, com o título 
“Notícia dos três primeiros livros em vernáculo sobre a medicina no 
Brasil”. O Mesmo rótulo da edição preparada por Jordão Emeren-
ciano no ano de 1956, resgatando essas obras; obras que datam do 
século XVII. A ilustre professora, Diretora também da Editora, tem 
os olhos voltados para o passado, mas enxerga o futuro das pesquisas, 
quando dá vida às obras raras. Por isso, a Casa de Fernando Figueira 
concedeu-lhe o título, para nós muito honroso, de Sócia Benemérita. 
Sendo assim, a partir de agora, passa a ser uma das nossas, com todas 
as prerrogativas acadêmicas.

Mas é também a noite de hoje um momento de transmissão do cargo; 
do cargo de Presidente, que ocupei por uma década ou mais que isso. 
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Talvez tenha repetido um pouco do que foi o caruaruense Austregé-
silo de Athayde, que esteve à frente da Academia Brasileira de Letras 
(ABL) entre os anos de 1959 a 1993, um período gigante para quem 
administra, porque chega a quase quatro décadas de gestão. Mas, foi 
dele a iniciativa da construção de um prédio que dá sustentação à 
ABL e que leva seu nome. No Recife, também, outras academias, 
sobretudo as de cunho literário, têm presidentes quase vitalícios. Não 
pretendi, na verdade, a vitaliciedade, mas achei que precisava perma-
necer para atender ao que me pediu o Professor Fernando Figueira e 
assim consolidar a organização.

Quando o ilustre professor me telefonou, numa sexta-feira dos anos 
noventa, e me convocou para ir ao IMIP, era para expressar o desejo 
de que me fizesse acadêmico, dizendo na ocasião que gostaria de me 
ver, depois, quando me habituasse ao convívio com os pares, em seu 
lugar de Presidente. Ponderei que aceitaria entrar no sodalício, uma 
honra para mim, mas não concordaria com a premissa de assumir o 
seu lugar, de forma alguma. Mas, o tempo é senhor do que o homem 
decide e terminei aceitando a recomendação e assumindo, com ele 
ainda vivo, o cargo máximo da Casa e disso só posso me orgulhar 
muito. É claro que tive que amargar horas difíceis, nada se faz sem 
sacrifício, mas confesso que exerci com felicidade e harmonia o en-
cargo. E hoje venho aqui para transferir o lugar, avisando que não fi-
carão livres de mim, porque hei de continuar a frequentar as reuniões 
de Diretoria e os encontros mensais, nos quais há sempre um pales-
trante e se discute a temática com a assembleia da melhor forma.

Realizamos nesse intervalo de tempo acima de uma centena de reu-
niões plenárias, contando sempre com um conferencista convidado, 
fosse da própria Academia ou de fora, selecionado dentre aqueles 
das universidades ou da sociedade em geral. Preferimos temas gerais 
e não contemplamos assuntos especiais, senão aqueles do interesse 
de todos. Assim sendo, ouvimos conferencistas que falaram sobre 
os grandes avanços da genética ou dos detalhes da evolução do ser 
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humano, sobretudo a propósito da origem do homem, respeitando 
sempre as ideias e os ideais dos confrades que defendiam o criacio-
nismo. Fomos ao inteiramente literário e demos um cunho científico 
à discussão, debatendo com vigor a morte do poeta Fernando Pessoa, 
como também fizemos considerações sobre a poesia, numa perspec-
tiva da lucidez ou da loucura. Começamos o ano acadêmico assim e 
terminamos o mesmo período dessa forma.

Há de se reconhecer que com os recursos da venda do imóvel que 
possuíamos, nos foi possível fazer muita coisa. A sede está ai para ser 
vista, decorada com cortinas de fino acabamento e dispondo de um 
sistema de som do mais alto nível, além de um projetor de slides - um 
data show - que tem funcionado a contento, inclusive porque conta 
com um notebook para lhe servir de base. Sem falar na potente refri-
geração. O nosso tesoureiro, Gustavo Trindade Henriques, cujo sen-
timento de pertencimento é notório, com a assessoria de sua esposa, 
médica Maria do Carmo da Trindade Henriques, a quem considera-
mos tesoureira adjunta, foi o artífice dessa empreitada, da reforma da 
sede e de sua adequação às necessidades da Academia. Hoje temos 
satisfação em mostrar o nosso ambiente de reuniões; ambiente antes 
tão pobre, tão insignificante.

Foi possível também manter um Boletim, que vem sendo publicado 
a cada três meses, contando com a parceria da Unicred, banco pre-
sidido por um colega médico, meu amigo dos tempos de juventude: 
Floriano Quintas. Tem sido graças a essa iniciativa de aproximação 
entre a APM e a Unicred que estamos mantendo a periodicidade 
desejada. Os Anais, também, estão sendo publicados a cada ano, re-
gularmente e têm apresentado não somente os discursos de posse e 
a saudação aos novos acadêmicos, mas também textos que são do 
interesse médico ou histórico, especialmente aqueles que são mais 
atuais, além de veicular os trabalhos do Prêmio Salomão Kelner. Esse 
material todo – os boletins e os Anais – está disponível na página 
da Academia. A instituição cuida da memória, portanto do passado, 
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mas olha com muito cuidado para os avanços. Não se pode deixar de 
lembrar que outras publicações foram a lume, nesse longo intervalo 
de tempo, como aquela de autoria da acadêmica Gilda Kelner e do 
ilustre clínico Clésio de Sá Leitão, com o título “O sofrimento do 
médico: ontem e hoje.”. 

É claro que o sodalício não teria sido tão atuante se não contasse 
com aqueles que estão à sua volta, diretores e membros interessados. 
Se não contasse com um Edmundo Ferraz que empresta seu nome 
internacional à instituição, investiga e apresenta fatos e feitos aqui e 
alhures. É capaz de tomar um taxi e comprar uma briga no cartório, 
contanto que reverta um erro crasso dado pelo tabelião em prejuízo 
da APM. Ou se não dispusesse de um Gentil Porto, com sua forma 
atenciosa de discordar, de afirmar que está com a banca de advogado 
do diabo montada e dessa forma reformular uma iniciativa. De Gus-
tavo Trindade Henriques já falei, mas não custa insistir, dizendo que 
ele e Carminha ou Carminha e ele têm sido de uma presteza a toda 
prova e mais do que isso, generosos com a APM; generosos e afetuo-
sos. Basta chegar à sala da Diretoria e notar o carinho de um arranjo 
de Natal dado por eles.

Há mais diretores e não diretores; gente que carrega nas costas essa 
Academia, que se preocupa e se inquieta com as pendências. Desses, 
Fernando Pinto Pessoa, habitante das distâncias praieiras do Paulis-
ta, que tem prazer em atender a tudo que se pede no campo de seus 
misteres. E Luiz Gonzaga Barreto, esse artífice das iniciativas, capaz 
de revisar um número enorme dos Anais ou de imaginar formas de se 
dispor da lista dos integrantes da organização, dando nome diferen-
te e sofisticado: Nominata. O nosso Cláudio Renato Pina Moreira, 
também, não é ainda diretor, mas comparece a todas as reuniões e 
aceita os encargos todos que lhe pedem. Finalmente, agregou-se ao 
grupo, mais recentemente, Luiz Maurício, o cientista do DNA e de 
outras causas igualmente nobres, um craque nas coisas da evolução, 
cultor de filmes científicos clássicos; homem de muitas lições e de 
muitos ensinamentos.
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Uma palavra final para Marilene Gomes, Secretária da Academia, 
tantas vezes incomodada com recomendações e observações diver-
sas. Está sempre a postos, como os antigos escoteiros, que adotavam 
aquele lema: “Sempre alerta!”. Sem ela, é preciso reconhecer, talvez 
não estivéssemos aqui nessa noite de gala, tal o cuidado e tal a dedi-
cação.
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Inventário intelectual de Zé Nivaldo

Geraldo Pereira

As pessoas morrem e nós vamos descobrindo aos poucos que não a 
conhecíamos inteiramente. Com José Nivaldo foi assim, achava que 
era um médico do interior, como se intitulava; médico do interior que 
escrevia romances. Não sabia detalhes de sua criação de gado, da raça 
Indubrasil, de cuja linhagem foi um quase geneticista, com vários 
prêmios que o destacaram no Brasil e fora dele, dentre os quais as sete 
Palmas de Ouro. Mas um médico do interior que incursionou por 
exercício diferente, o de compositor de frevos e com uma loa assim, 
animada, conquistou a sua esposa, a Dra. Neise. Essas coisas descobri 
lendo o excelente texto de seu filho: Sérgio Godim. 

Foi esse mesmo Zé Nivaldo que na última vez em que compareceu a 
Academia Pernambucana de Medicina, disse que não viria mais, não 
suportava viajar de Surubim ao Recife e depois gastar o mesmo tem-
po do Curado ao Derby. Foi vencido pelo enorme engarrafamento 
que trava a cidade todos os dias, depois das 7 horas da manhã, chova 
ou faça sol. E não veio mais! Mas foi um acadêmico participante, 
enquanto pôde, fazendo intervenções quase sempre irreverentes; mas 
intervenções produtivas e bem elaboradas mentalmente. Vi algumas 
vezes na Academia de Letras, a força de seus argumentos, quando 
discordava de um conferencista ou mesmo de um dos pares.

Mas, é da obra de Zé Nivaldo que devo me ocupar. E me ocupo 
dessas contribuições que posso rotular como incluídas dentre os mais 
importantes textos de conteúdo antropológico. Nivaldo, no dizer de 
Nilo Pereira, era um autor rurbano, isto é abordava as questões que 
misturavam os convívios campesinos com aqueles da cidade. Isso fica 
bem claro em seu texto “Noite sem nome”, que nasce em Floresta, 
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vem de trem e termina na Rua da Aurora, uma rua banguela, no dizer 
do escritor, no Recife. Ou está no enredo de seu volume “Terra de 
Coronel”, em cuja obra o ficcionista trata do coronelismo interiorano 
com maestria, porque aborda o poder desse líder urbano com raízes 
campestres: o sítio e a rua na narrativa.

Nesse livro o autor tem descrições interessantíssimas! Personagens 
em cenários bem urdidos, bem construídos, contanto que acomo-
dem aqueles protagonistas próprios de um enredo interiorano típico, 
porque desenrolado sob o poder do Coronel Honorato. Tudo dentro 
da máxima: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Um chefe 
político que se comunicava com a população de Boa Vista através de 
boletins distribuídos com todos. Era por esse meio que dava as or-
dens, que mandava e desmandava. Foi com essa forma jornalística de 
se comunicar que fez o Dr. Hildebrando seguir para outras paragens, 
depois que uma criança morreu em suas mãos; morreu desidratada, 
por não administrarem os remédios das recomendações do faculta-
tivo.

E o diálogo de Manoel Tiro Certo com a mulher, em noite mal dor-
mida? Manoel inquieto com a vida que levava, matando aqui e ali, 
sem saber as razões, mas seguindo as ordens do Coronel. Mandava 
matar, matava, mandava surrar, surrava. Até que nesse dia ou nessa 
noite decidiu-se por não mais cumprir esses mandados. Foi à casa 
do homem e lhe disse do desejo em matá-lo, se ele não chamasse de 
logo a polícia para prendê-lo. O sargento Isidoro veio e levou o quase 
serial killer, mas no caminho o Coronel mandou que executassem o 
empregado. E assim foi feito!

O Coronel Honorato depois que o homem foi morto, não hesitou 
em ter desejos pela viúva. Ora ele, que dispunha das jovens moças 
do lugar e que as casava com o primeiro incauto que aparecia, com 
sentido agora numa mulher mais velha, que já pertencera a alguém de 
sua confiança? Era usada, pensava, mas era carnuda, preenchia suas 
vontades. Terminou por afastar as tentações e a se livrar dos maus 
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pensamentos. E a criatura foi embora de Boa Vista, saiu de casa e lá 
deixou os pertences, foi viver bem distante de tudo e de todos. Livre 
dos olhares maldosos e dos fuxicos da inveja das outras mulheres.

Não há dúvidas de que os cenários e os personagens de Zé Nivaldo 
são típicos de lugar pequeno, incrustado nos agrestes esturricados. 
Nas ruas e nas esquinas, nas farmácias ou nas bodegas fiava-se con-
versa até não poder mais, dando-se asas às fofocas mais diversas, da 
mulher alheia ao padre ou ao médico novo na cidade, tangido dali 
pelo Coronel. E os personagens tinham o apelido que se adaptava 
bem ao tipo. Inácio Palma de Trovão, Manoel Tiro Certo, Zecão 
do Olho Cego, Chico Ventinha e Cara de Anjo. Esse último morto 
também quando da execução de Tiro Certo.

E Zé Nivaldo foi urbano, da mesma forma. Exemplo disso está no 
romance “Noite sem Nome”, que vem de Floresta e se acomoda em 
Olinda e no Recife. Zezito é o personagem principal, que chega e se 
inscreve no Colégio Diocesano da cidade, o Seminário de Olinda, 
descrito pelo Cônego Barata como Escola de Herois, onde flores-
ceram os líderes de 17.  Era Reitor o Monsenhor Fabrício, que hoje 
empresta seu nome a localidade recifense. E é justamente Zezito 
quem se torna o protagonista da história, com o emprego que arran-
ja, de condutor de bonde e o cotidiano da cidade que assiste assim, 
nas idas e vindas do transporte. Do subúrbio ao centro e do centro 
ao subúrbio. 

É dele a censura que faz de moças mostrando as axilas ou de noivas 
expondo as pernas e as coxas. De beijos roubados no balançar das 
viagens e de afagos de namorados em jovens que vão se iniciando nas 
artes da sensualidade. Mas, Zezito é poético, capaz de se apoiar nas 
balaustradas do rio, assistindo a água passar engolindo a lua. Capaz, 
também, de se engraçar por uma mulher que o via no Caís do Porto 
e com ela namora pensando em casar.

Os que estudam a antropologia cultural, professores ou alunos da 
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pós-graduação, não devem descurar desse manancial na descrição dos 
modos e dos falares do sertão. O escritor rendeu-se, porque todos se 
rendem um dia, mas ficaram esses personagens.

Eis o inventário dos bens intelectuais de Zé Nivaldo. 

Geraldo Pereira é da Academia Pernambucana de Medicina
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 Morte inesperada não interrompe a Vida

A Vida pode valer mil sorrisos, pode representa mil abraços e como 
também pode verter lágrimas de sentimento e saudade. 

Vale também uma infinidade de momentos e instantes que não po-
dem ser desperdiçados... Eles têm que ser vividos em todos os sen-
tidos.

A Morte inesperada não interrompe a Vida. O Espírito de cada um 
faz parte de uma contextura divina e não pode ser separada dela. 

Geraldo meu grande amigo, seria muito fácil falar sobre o amigo di-
leto se não fora o aperto no coração, o travo na garganta, o pranto no 
olhar e o impacto de sua morte, tragédia ocorrida no mês passado, 
quando meu amigo foi arrebatado de sua vida.

Vivi com você os angustiantes instantes de sua permanência na UTI, 
estive com você quase todos os dias e assisti o seu esforço e sofrimen-
to, quando eu tentava abranda-los.

Não morreu um poeta com letras e rimas, não morreu um pintor 
sem pinceis e telas, não morreu um escultor sem formas e espátu-
las, porém ele tinha em suas mãos abençoadas uma caneta de ouro, 
desenhou, riscou e moldou seus escritos, seus livros e suas crônicas. 
Geraldo você agora escreve nas estrelas, passagem do mundo ma-
terial para o mundo imortal, verdadeira transformação de liberdade 
espiritual, transmutação da vida e a continuidade de nós mesmos em 
outra dimensão.

Geraldo impressionava pela rapidez de raciocínio e pela sua forte 
individualidade. Como libriano nato sua personalidade era refinada e 
buscava sempre a harmonia com os outros, são grandes diplomatas e 
possuem um senso ideal de justiça e amam a beleza. 
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Seu regente é Vênus, a deusa do amor. Como libriano refinado e com 
a sua Zaina, regia as formas mais nobres do amor puro e do sutil 
amor espiritual. Foi um apaixonado pela sua família, suas filhas seus 
genros e seu neto.

Com seu convívio alegre e fraterno, convívio dos amigos para sempre, 
nos trouxe a certeza de que ainda poderíamos confiar um no outro. 

Com você Geraldo aprendi a ter as grandes ideias. O artista não se 
preocupa com a forma exterior, interessa-lhe unicamente a forma in-
terior, a beleza da ideia, infundindo em seus livros na sua obra de arte, 
a centelha do gênio.

Dessas atividades alcançadas eu não esqueço, porque me sinto partes 
delas, mas porque, elas com seu cheiro ficaram impregnados dentro 
de mim.

Só nos resta ter saudades... Muitas saudades... Adeus Geraldo...

Existe em tudo um sentimento indevassável, oculto ao nosso sutil en-
tendimento. O ser humano transborda o emocional e os seus instin-
tos ocultos afloram a superfície do inconsciente: Afloram e florescem 
para renascer no amanhã.

Zaina, os grandes homens nunca morrem apenas eles se encantam.   

Recife, 25 de março de 2015

Gustavo Trindade Henriques
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Prefácio para o livro de Geraldo Pereira

Luiz Barreto

Geraldo José Marques Pereira é uma personalidade interessante. 
Nascido quando a Segunda Grande Guerra estava nos seus arreba-
tamentos mais cruéis de mortandade, quando começava o seu final. 
Foi ele nascer nesse tempo, no mesmo dia em que os jornais anuncia-
vam: Brasileiros, norte-americanos e canadenses sob o comando do 
General Eurico Gaspar Dutra, avançaram ontem cinco quilômetros 
e ocupam importante colina” (na Itália). Era a manchete do Jornal 
Pequeno do Recife no dia 4 de outubro de 1944. Enquanto isso, Má-
rio Melo descrevia num artigo, no mesmo jornal, a visita que fizera 
à Fortaleza de São João, no Rio de Janeiro, a convite do Ministro da 
Guerra Eurico G. Dutra. Os filmes em destaque eram: no Moder-
no, “As Portas do Inferno”, no Parque, “Horas de Tormentas” e no 
Art-Palácio, “É Proibido Sonhar”. Parecia que esses conspiravam e 
convalidavam a própria guerra.

Nesse cenário, nascia Geraldo Pereira, um Homem da Paz. Formado 
em Medicina em 1968; professor do Centro de Ciências da Saúde 
da UFPE e mestre em Medicina Tropical. Foi diretor do Centro de 
Ciências da Saúde e vice-Reitor da Universidade Federal de Pernam-
buco. É presidente da Academia Pernambucana de Medicina, mem-
bro da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores-PE, da Academia 
Recifense de Letras, da Academia de Artes e Letras de Pernambuco 
e da Academia Pernambucana de Ciências.

Nesse livro Dr. Geraldo, em suas crônicas, passeia pelo Recife e pelo 
mundo. Descreve fatos da sua meninice, da sua juventude, do Recife 
e caminha pelo Japão descrevendo, na sua visão, as cerejeiras e suas 
flores contempladas da janela do seu apartamento. Este é o Dr. Ge-
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raldo que tanto admiramos pela sua grandeza, singeleza e bondade 
do coração.
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Saudação a Silvio Romero

Edmundo Ferraz

Cumpro aqui, com muito gosto, a minha parte nesse ritual univer-
sitário, certo de que estou contribuindo, de uma forma ou de outra, 
para a liturgia dos saberes. É bom que seja assim, que continuem a 
ocorrer posses e solenidades formais, para que a devoção do conhe-
cimento tenha continuidade. Mas, não posso deixar de dizer, que o 
convite que me fez o Prof. Silvio Romero Marques, o novo Vice-Rei-
tor da Casa, causou-me perplexidade. Por que eu? Foi o que indaguei 
de logo! Embora tenha ouvido uma explicação do Vice-Reitor que 
ora assume, me permiti fazer uma reflexão a propósito. Acho que a 
escolha não é apenas a de um colega seu de profissão, tampouco a de 
um colega professor, mas é, sobretudo a do companheiro dos bancos 
de escola, do Grupo Escolar João Barbalho e da Faculdade de Me-
dicina. Ou é uma forma de homenagear, também, a nossa mestra, 
a Profa. Maria do Carmo de Albuquerque Mello, que ajudou a nos 
forjar para a vida. De uma maneira ou de outra, cabe-me agradecer, 
profundamente, a Silvio Romero essa distinção de agora e externar 
a minha emoção, sentimento que me invadiu desde o convite e que 
me toma agora.

A família em que nasceu o homenageado tem uma característica pe-
culiar: o humanismo. Isso desde a pessoa de João Paulino Marques, 
que pode ser considerado o patriarca, o qual embora fosse um fiscal 
aduaneiro, era amante da literatura e das artes. Dele nasceram Ar-
nóbio e João, os quais como todos os Marques dessa linhagem, se 
especializaram na França, buscando ali não somente os ensinamen-
tos da cirurgia e da clínica, numa bifurcação parental desses irmãos, 
mas também a cultura predominante no tempo. Corriam os anos do 
século XIX. Pois é, daí vieram os demais profissionais médicos da fa-
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mília. Gente que optou pela cirurgia ou gente que optou pela clinica 
médica. De Arnóbio veio Romero e de Romero veio Silvio, que hoje 
assume esse lugar na hierarquia universitária.

É importante assinalar, para que se entenda quem foi o Dr. Rome-
ro Marques, pai de Silvio, que ele era um leitor habitual de Eça de 
Queiroz, de Machado de Assis, do grande Flaubert e até de Anatole 
France. Mas, era ele quem se ocupava em ensinar ao filho as lições 
de Latim e de História. Ora, um cirurgião voltado para áreas tão 
distintas de seu saber, só podia ser mesmo um humanista! Talvez 
tenha sido essa tendência de Romero, que o fez médico assistente 
de Simone de Beauvoir, em sua passagem pelo Recife. E Silvio tam-
bém é assim, pois no discurso com que tomou posse na Academia 
Pernambucana de Medicina, onde foi recebido também por mim, 
começou declamando versos de Ascenso Ferreira e durante toda a 
exposição tomou a si esse resgate, o resgate do poeta pelas mãos de 
outro, o esteta do humano. E Silvio tanto no Grupo Escolar, quanto 
na Faculdade foi sempre aplicadíssimo. Nilo Pereira, meu pai, disse, 
referindo-se à meninice: “Somos hoje o que começamos a ser na in-
fância.”.

E a infância de Silvio Romero Marques, associada ao desvelo com 
que Dona Maria do Carmo de Albuquerque Mello nos ensinou os 
começos da existência, terminou desaguando na conclusão do curso 
médico, a 8 de dezembro de 1968, em pleno período de ditadura 
militar. Se ele concluiu assim o curso médico, o fez da melhor for-
ma, inclusive porque chegou a se antecipar e antes que se formas-
se apresentou um trabalho cientifico fruto de uma bolsa de estudos, 
obtida em agência de fomento brasileira. Vale dizer que depois de 
formado foi na França, repetindo o destino da família inteira, que 
fez a Residência Médica, matriculando-se em programa do hospital 
Hôtel-Dieu, o mesmo que depois de sofrer um incêndio em 1772, ins-
pirou o médico francês Jacques Tenon a desenvolver um projeto para 
a construção, daí por diante, de hospitais com características arqui-
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tetônicas especiais e assim nasceu a inspiração de Mamede Ferreira 
para criar projeto do Hospital Pedro II. 

A partir daí, foi só crescimento, fazendo como fez a carreira univer-
sitária toda, dos começos até o lugar de Professor Titular. E tem sido, 
desde sempre, um dedicado servidor da saúde, militando no Hospital 
das Clínicas, especificamente na Clínica de Cirurgia Vascular, onde 
comparece todos os dias, atuando nos mais diferentes casos. É para o 
hospital, meu caro Silvio Romero Marques, que eu peço o seu mais 
acurado olhar. Um “olhar clínico”, verdadeiramente. Os hospitais 
universitários no País têm discutido, cada vez mais, a posição que 
devem ter no Sistema Único de Saúde; posição, complemento, que 
possibilite o ensino de forma concomitante. Mas, tem sido muito 
discutida, também, uma maneira de se tornarem mais independentes, 
de se livrarem da carga burocrática que emperra as decisões todas e 
parece amordaçar a vida da instituição. Sei disso muito bem, porque 
quando cheguei o lugar que você vai assumindo agora, no mês de 
outubro, assinei uma licitação de alimentos aberta em abril. Ora, e no 
intervalo os doentes não se alimentaram? Claro que sim, mas por um 
sistema de compras que elegia o dístico de “emergência” para fazer 
essas aquisições. Deus queira, não receba você, no dia de amanhã já, 
um processo semelhante.

   Mas, sabe o ilustre colega, de há muito, que a UFPE é um com-
plexo de todos os saberes, é ao mesmo tempo ciência, cultura e arte. 
E é a partir dessa integração que poderá cumprir o que recomendou 
o ilustre Professor Frei Romeu Perea: a universidade serve para for-
mar homens; homens antes de médicos, engenheiros e bacharéis.  E 
é Paulo Maciel, quem assumindo o lugar de Reitor dessa Casa em 
dia assim, de júbilo e de festa, quem afirma, que a “universitas” ou a 
“versus unus” tem uma missão social específica; missão social naquela 
função política, que afirma o mestre, de formar e informar.

Realmente, esses saberes – as ciências, a cultura e as artes – só podem 
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viver integradas, para que o homem seja também um ser, em tudo, 
integral. Não foi por acaso que Gilberto Freyre recomendou a comu-
nhão dessas formas de conhecimento, quando criou e viu prosperar 
o Seminário de Tropicologia. É necessário, então, que a instituição 
ofereça condições para essa comunhão de conhecimento, até porque 
a hora que se vive é especial. O mundo está globalizado, a informação 
mundializada e a cultura internacionalizada, em que pese o esforço 
para se manter as manifestações regionais. A hora é especial, porque 
os tempos são outros. Vivemos um crescimento como nunca se viu, 
no Brasil e em Pernambuco especialmente. Talvez esse desenvolvi-
mento de agora seja similar ao período das capitanias hereditárias, 
quando Pernambuco e São Vicente foram as que mais prosperaram. 

O Complexo de Suape está preenchido por inúmeras indústrias que 
têm fomentado a empregabilidade cada vez maior da nossa gente, 
a ponto de se temer um fluxo migratório que traga prejuízos para 
Pernambuco e sua gente. A Mata Norte agora vem sendo alvo do 
governo do Estado, com a locação de diversas fábricas nessa Região 
pernambucana. E a Universidade, pelo que sei, vem atendendo mais 
e mais a essa demanda de mão de obra, criando, como criou, cursos 
específicos e programas também voltados para essa exigente deman-
da. A UFPE de hoje, meu caro Silvio, em nada se parece com a nossa 
Universidade dos anos 60. Há pouco escrevi um artigo de jornal di-
zendo isso, chamando a atenção para o fato de que os nossos reitores 
de começo não reconheceriam o Campus de hoje.

E o que Amaro Lins fez não foi somente equipar da melhor forma 
a instituição, mas foi, sobretudo interiorizá-la. Levar o ensino até o 
aluno, no interior, contanto que o mantenha por lá depois de forma-
do. Isso não tem preço que pague e não tem gratidão que realmente 
possa significar um reconhecimento definitivo. Mas, agora, meu caro 
Vice-Reitor, cabe manter o que está ai, sustentar a iniciativa, com 
a permanência dos diversos Campi e incentivar o funcionamento a 
contento. 
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Gostei de ver no jornal da sexta-feira uma entrevista sua, do Vice-
-Reitor que vai chegando. Isso é bom! Mostra que sua posição na 
hierarquia reitoral é boa e que o Reitor não vai fazer de você apenas o 
substituto eventual. E se o Hospital das Clinicas (HC) fica sob a sua 
batuta, tenho fé e tenho esperança no futuro daquele nosocômio. Li 
que vai existir uma emergência de alta complexidade, como realmen-
te deve ser mesmo o objetivo do HC.

Por fim, terminando minhas breves palavras, a lembrança de que 
sou testemunha de seu devotamento à família, seja pelas vezes em 
que o vejo no aeroporto, indo à Espanha ou de lá esperando alguém, 
sempre com palavras afetuosas e carinhosas ou pela fotografia de um 
encontro da nossa turma em que você aparece de rosto colado à sua 
esposa.  Só o amor constrói, disse o poeta.

Parabéns!
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Panegírico ao Professor Luiz Ataíde

Professor

Marcelo Moraes Valença

Recife, 15 de abril de 2013
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Discurso panegírico em homenagem ao nosso professor 
Luiz Ataíde proferido por Marcelo M. Valença no 

Gabinete do Reitor da UFPE no dia 15 de abril de 2013

Magnífico Reitor da UFPE

Senhor Professor Dr. Anísio Brasileiro de Freitas Dourado;

Senhores Pró-Reitores; 

Demais autoridades;

Familiares do Professor Luiz Ataíde;

Minhas senhoras e meus senhores.

Foi com grande honra que recebi esta tarefa de proferir o discurso 
panegírico em homenagem ao nosso insigne professor Luiz Ataíde. 

Na Antiga Grécia, um panegírico era o discurso de caráter laudatório 
pronunciado em grandes reuniões festivas. No Império Romano, por 
sua vez, denominava-se “panegírico” o discurso que os cônsules, dian-
te do imperador, depois de serem eleitos, manifestavam respeito e ad-
miração. Originalmente destinado para ser proferido em público, na 
sua acepção moderna e acadêmica é um discurso que exalta as qua-
lidades de um professor universitário que recebe sua condecoração. 

O Professor Luiz Ataíde não pode comparecer a esta cerimônia, mas 
sua ausência foi em parte compensada pela presença de familiares e 
amigos que aqui estão para homenageá-lo.

O professor Ataíde nasceu em Maceió, Alagoas, em agosto de 1923, 
e veio para o  Recife em janeiro de 1940, acompanhado de seu pai o 
Sr. João Francisco,  em uma viajem de trem que teve uma duração de 
12 horas, para concluir os estudos do nível médio, realizando o cur-
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so “Pré-Médico” para acesso ao Curso de Graduação  da Faculdade 
de Medicina do Recife, hoje Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE). 

Interrompeu os estudos para cumprir suas obrigações com o serviço 
militar no CPOR, quando foi convocado para embarcar para a Eu-
ropa, durante os eventos associados à II Grande Guerra Mundial. No 
entanto, o envio de seu grupo para o exterior foi suspenso por duas 
vezes consecutivas. Foi herói de guerra, defendendo nosso território 
no sul do estado. 

Formou-se em Medicina em 1948, residindo então no Hospital da 
Tamarineira, atual Hospital Ulysses Pernambucano, dividindo com 
os Drs. Jarbas Pernambucano e José Alberto Maia, os caminhos pio-
neiros da Neurologia em nosso estado. 

Trabalhou como neurologista/neuropsiquiatra no Hospital Correia 
Picanço, do qual foi Diretor Médico, onde conheceu a médica psi-
quiatra Marynidas Barbosa, com quem se casou em 1952. Desta união 
resultou uma família de 4 filhos, 10 netos e 4 bisnetos. Destacando-
-se na área da Neurologia o seu filho Luiz Ataíde Junior, professor 
de Neurologia da UFPE e da Universidade de Pernambuco (UPE), 
que foi o primeiro doutor em Neurologia do estado de Pernambuco. 

Procurou aprimorar sua formação em Neurologia com cursos e es-
pecializações, entre as quais uma Pós-Graduação em Neurologia no 
Hospital Queen’s Square de Londres, concluído em 1956, quando 
teve a oportunidade de conviver com neurologistas ilustres da Euro-
pa, e com amigos brasileiros que também procuravam complementar 
a formaçao médica fora do Brasil, como o Prof. Adônis de Carvalho, 
grande patologista de renome internacional, de quem era colega de 
quarto em Londres. 

Tornou-se professor de Neurologia da UFPE e da FESP/UPE de-
dicando-se ao ensino, à assistência médica e à pesquisa nas duas ins-
tituições. 
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Foi Chefe do Departamento de Neuropsiquiatria na UFPE e do De-
partamento de Medicina Clínica na Faculdade de Ciências Médicas 
(FCM) da FESP/UPE, tendo exercido o cargo de Professor Regente 
e Professor Titular de Neurologia. 

Contribuiu durante décadas para a formação de várias gerações de 
médicos e residentes de neurologia, particularmente na região nor-
deste. 

Foi Professor Homenageado e Paraninfo de turmas de Médicos for-
mandos na UFPE e UPE, além de Professor Emérito da UPE. 

Teve trabalhos científicos publicados em livros e periódicos nacionais 
e do exterior, assim como trabalhos científicos apresentados em con-
gressos científicos no Brasil e Internacionais, sobre temas diversos, 
entre os quais o estudo sobre neuropatias periféricas carenciais foi 
apresentado no Congresso da Federação Mundial de Neurologia no 
Japão. 

O Professor Ataíde foi presidente da Academia Brasileira de Neuro-
logia no biênio 1980-1982, quando presidiu o Congresso Brasileiro 
de Neurologia em Recife no ano de 1982. 

É ou foi membro de conselhos editoriais de revistas científicas de 
sua área de atuação, entre as quais Arquivos de Neuropsiquiatria e 
Neurobiologia. 

É membro Titular da Academia Pernambucana de Medicina. 

Dedicou-se também ao atendimento médico neurológico de pa-
cientes ambulatoriais e internados em hospitais de serviços públicos 
(entre os quais Hospital Ulysses Pernambucano, Hospital Correia 
Picanço, Hospital Pedro II e Hospital da Restauração) e privados 
(com destaque para o Hospital Santa Joana). 

Por essas razões, recebeu o reconhecimento de pessoas e institui-
ções, através de depoimentos pessoais, prêmios e honrarias, como as 
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medalhas São Lucas e Maciel Monteiro da Associação Médica de 
Pernambuco, o prêmio “Coruja de Ouro” da Academia Brasileira de 
Neurologia (oferecido a um pequeno grupo de menos de uma dezena 
de neurologistas do Brasil), por seus relevantes serviços prestados à 
Neurologia do nosso país. 

Sendo Alagoano, também recebeu o título de Cidadão Pernambuca-
no, da Assembleia Legislativa do Governo do Estado de Pernambu-
co, como reconhecimento por suas atividades no Estado. 

Gostaria de lembrar que a Neuropsiquiatria no tempo de seus primei-
ros passos acadêmicos, meu prezado professor, hoje esta fragmentada 
em Neurologia, Neurocirurgia, Psiquiatria, Neurorradiologia, Liquo-
rologia, Neuroanatomia, neurofisiologia e epileptologia, neuropsico-
logia, neurociências básicas, entre outras áreas da neurobiologia. 

Foi o senhor, professor, quem colocou as primeiras pedras na cons-
trução desde volumoso edifício de saber que temos na cidade do Re-
cife, segundo polo médico no país, principalmente quando falamos 
de Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento, nome ainda 
usado pelo nosso programa de pós-graduação da UFPE com mais de 
150 teses e dissertações defendidas e neste ano recebendo mais de 50 
novos alunos. Temos hoje inserção e reconhecimento internacional. 
Isso tudo graças ao trabalho, empenho, no acreditar no sonho de uma 
medicina humanista, moderna, com ensino e produção de conheci-
mento que tantos contribuíram ao longo destes últimos cem anos. 
Citaremos nas próximas linhas alguns nomes: alguns foram seus 
mestres, outros colegas seus e muitos foram alunos que se formaram 
na sua escola de Neurologia. 

O Professor Ataíde é também um Memorialista, em seu último livro 
“A sombra do tempo” nos revela o glorioso passado da Medicina Per-
nambucana, em particular da Neuropsiquiatria.

A escola de Neuropsiquiatria que surgiu em Pernambuco na primeira 
metade do século XX, foi de grande importância para o desenvolvi-
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mento da Neurocirurgia, Neurologia e Psiquiatria no Brasil. Aliás, 
das terras de Pernambuco nasceram grandes homens que muito con-
tribuíram para o desenvolvimento da Medicina Nacional. Vários são 
também, os acontecimentos que, ocorrendo aqui no Nordeste, de 
uma forma ou de outra influenciaram os rumos das Neurociências 
(termo mais atual que substitui Neuropsiquiatria ou Neurobiologia).

Desde o século XVII, durante o período da ocupação holandesa, a 
então capitania de Pernambuco tornou-se o espaço onde se realiza-
ram os primeiros trabalhos de pesquisa científica no Brasil. O pri-
meiro livro sobre medicina brasileira (e talvez das Américas) foi De 
Medicina Brasiliensi, publicado por Guilherme Piso, médico e chefe 
do serviço sanitário da colônia batava que clinicou no Brasil de 1637 
a 1644, editado em Amsterdã em 1648. 

A participação de pernambucanos no ensino médico e na criação das 
especialidades Neurologia e Neurocirurgia no Brasil é por dizer sur-
preendente. Foi um pernambucano de Goiana, José Corrêia Picanço, 
o fundador do Ensino Médico no Brasil. Como era médico da corte 
real, influenciou D. João VI na criação das duas primeiras escolas de 
Medicina, em 1808, em nosso país (em Salvador e no Rio de Janeiro). 
A atual Universidade Federal de São Paulo foi a terceira e a nossa, i.e. 
UFPE, a quarta Faculdade de Medicina no País.

Outro pernambucano ilustre, o Professor Antônio Austregésilo Ro-
drigues Lima, nascido no Recife, é considerado o “pai da Neurologia 
Brasileira”. Diplomou-se pela Faculdade Nacional de Medicina em 
1899, e em 1912 assumia a Cátedra de Neurologia, criada pela pri-
meira vez no Brasil como disciplina independente, na Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro. 

O Professor Antônio Austregésilo também contribuiu de uma ma-
neira fundamental na criação da especialidade em Neurocirurgia no 
Brasil. Ao retornar de uma de suas viagens aos Estados Unidos, em 
1928, decidiu criar um serviço especializado em Neurocirurgia no 
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Rio de Janeiro. José Ribe Portugal considerava Antônio Austregésilo 
o estimulador e o pai espiritual da Neurocirurgia no nosso País. 

Muitos foram os que se destacaram na área da Neuropsiquiatria em 
Pernambuco na primeira metade do século XX, porém a figura do 
Professor Ulysses Pernambucano de Melo Sobrinho foi o destaque 
maior. O Professor Ulysses Pernambucano, formado em Medicina 
em 1912, defendeu a tese intitulada Sobre algumas manifestações ner-
vosas da heredo-sífilis. Ocupou a cadeira de Semiologia Neuropsiquiá-
trica da antes chamada Faculdade de Medicina do Recife, quando 
Manoel Gouveia de Barros era catedrático de Neurologia e Alcides 
d’Ávila Codeceira da Cadeira de Psiquiatria. Após a morte de Ma-
nuel Gouveia de Barros, Ulysses Pernambucano assumiu a respectiva 
cadeira. Foi o criador, em 1938, da revista Neurobiologia, a mais anti-
ga revista da área neuropsiquiátrica em circulação da América Latina. 
Em 1925 também cria o primeiro Instituto de Psicologia do Brasil.

Sucedendo Ulysses Pernambucano, seu filho Jarbas Pernambucano 
de Melo, foi aprovado em concurso com a tese Estudo anátomo-clínico 
das atrofias cerebelares. Jarbas Pernambucano criou a Clínica Neuroló-
gica da Enfermaria São Miguel do Hospital D. Pedro II. O profes-
sor Jarbas Pernambucano, titular da cátedra de Neurologia, tentava 
tornar a Neurologia uma especialidade. Até então, os especialistas 
intitulavam-se neuro-psiquiatras e, o que na realidade, eram muito 
mais inclinados para a Psiquiatria em suas atividades. Dois dos seus 
assistentes, José Alberto Maia e Luiz Ataíde, tornaram-se, nesta épo-
ca, exclusivamente neurologistas.  Após a morte de Jarbas Pernam-
bucano, em 1958, Manoel Caetano Escobar de Barros resolve, então, 
partir para a disputa da cátedra de Neurologia. Para tanto, em janeiro 
de 1959, defende tese de livre-docente da cadeira de Neurologia. Sua 
prova escrita versou sobre “Diagnóstico e fisiopatologia das encefali-
tes” e a prova didática sobre “Semiologia e diagnóstico dos tumores 
cerebrais”. Sua tese de livre-docência teve como título Lombociática 
discal - estudo clínico e terapêutico. Em novembro de 1959 faz sua defe-
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sa para a cátedra de Neurologia, com a tese Contribuição ao estudo da 
impressão basilar associado à mal-formação de Arnold-Chiari. Assumin-
do a cátedra de Neurologia em 8 de julho de 1960, que passou a se 
denominar de Clínica Neurológica e Neurocirúrgica. Foi o Professor 
Manoel Caetano de Barros o primeiro médico que, em 1947, decidiu 
se dedicar exclusivamente à Neurocirurgia no Nordeste do Brasil.

Por sua vez, o Professor Manoel Caetano convence e motiva o então 
estagiário Mussa Hissa Hazin para se especializar em Neurocirurgia 
e, em 1957, juntam-se ao grupo Célio F. Spinelli e Aluízio Freire. É 
o início real da primeira equipe de Cirurgia Neurológica em Recife. 
O Professor Manoel Caetano aposentou-se da UFPE em 1987.

Em 1989, o Professor Wilson Farias da Silva passa a ser o Professor 
Titular com a tese Estudo comparativo entre aspectos clínicos da enxa-
queca clássica e comum. O Professor Wilson, grande cefaliatra, teve 
uma extensa produção científica, com publicação de vários livros na 
área da cefaleia. Aposentou-se em 1992, porém, com sua saída a Dis-
ciplina de Neurologia e Neurocirurgia da UFPE encontra-se desde 
então sem um Professor Titular. 

Não podemos deixar de citar o nome de outros gigantes da Neurolo-
gia e Neurocirurgia pernambucana, amigos e companheiros seus que 
ao longo dos anos construíram uma universidade moderna e uma 
neurologia respeitada no Brasil e fora do país. Alguns desses ilustres 
são os doutores: Alcides Benício, Guilherme Montenegro Abath, 
Jose Grimberg, Salustiano Gomes Lins (pioneiro na neurofisiologia 
clinica), Gilson Edmar Goncalves e Silva, Alcides Codeceira Junior, 
Eunice Xavier Coelho, Valdmiro Diegues Serva, Fernando e Patri-
cia Travassos, Hildo Azevedo (Professor Titular de Neurocirurgia da 
UPE, Secretário da Would Federation of the Neurosurgical Societies), 
Alex Caetano de Barros, Ian Pester, Glerystane de Holanda, Gildo 
Benicio, Ana e Hélio van der Linden, Maria Lucia Brito, Marco Ota-
vio Saraiva Valenca, Márcio Andrade, Albino e Jose Albino Cunha, 
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Jorge Chiappeta, Paulo Britto, Roberto Vieira de Mello entre muitos 
outros nomes que por motivo do tempo não citaremos agora. 

Para-fraseando Danilo Gomes: um dia, meu dileto Professor Ataí-
de, “tua ausência te tornara ainda mais presente” e cada um de nós, 
que tanto aprendeu com seu exemplo e suas palavras, vai reviver seus 
ensinamentos e saberes quando no cuidado de nossos pacientes, nas 
aulas com nossos discípulos, nas conversas com nossos colegas, reca-
pitulando a origem de nossos sonhos como neurologista ou neuro-
cientista de como foi bela a construção da Neurologia pernambucana 
iniciada e continuada por varias décadas por você Professor Ataíde, o 
nosso grande mestre e Professor Emérito.

O nosso Muito Obrigado, Professor Ataíde!

Marcelo Moraes Valença
Coordenador

Pós-Graduação em Neuropsiquiatria,

UFPE
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Saudação aos homenageados com a 
Medalha de São Lucas

Acadêmico

Gentil Alfredo Magalhães Duque Porto

Recife, 14 de outubro de 2015
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Discurso pronunciado no dia 14 de outubro de 2015, 
na Associação Médica de Pernambuco, por ocasião da 

entrega da medalha de São Lucas.

“Tal como o violino, a palavra precisa ser afinada”, já nos ensinava 
Oscar Wilde.

É o que vou tentar nesta noite de festa, sobretudo porque estare-
mos fazendo a outorga da medalha de São Lucas a três luminares da 
medicina pernambucana. A medalha, como o sabemos, é uma dis-
tinção que a Associação Médica, o Conselho Regional de Medicina 
e o Sindicato dos Médicos conferem àqueles profissionais médicos 
que se destacaram na sua vida profissional pela ética, competência 
e, sobretudo pelo compromisso com o ser humano que sofre. Esses 
profissionais honram sobremaneira o juramento de Hipócrates, que 
norteia os princípios basilares da nossa profissão. Este ano sinto-me 
profundamente honrado e agradecido por ter sido indicado pelas três 
instituições para, em nome delas, falar sobre os três homenageados 
do ano – Dr. Jairo de Andrade Lima, Dr. Mário Fernando da Silva 
Lins e Dr. Edmundo Machado Ferraz.

É noite de festa e também oportunidade para se fazer uma reflexão. 
Como já foi dito por um poeta alemão “os pensamentos (sonhos) são 
livres, eles voam através da calada da noite. Nenhuma pessoa pode 
interceptá-los, nenhum caçador pode abatê-los”. Por isso mesmo 
cabe refletirmos sobre a difícil situação que se abate sobre a saúde 
do nosso país. Assistimos ao desmantelamento crescente do Siste-
ma Único de Saúde criado com tanta esperança para privilegiar o 
sonho de um atendimento digno e competente aos mais carentes. 
O sonho vai se esvaziando cada vez mais com o sucateamento dos 
nossos hospitais, o despreparo dos que neles trabalham e sem dúvi-
da o sub-financiamento do sistema, menor do que o de alguns dos 
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países mais atrasados do planeta. Mas, criou-se imediatamente um 
bode expiatório: a falta de médicos, ou seja, saúde é responsabilidade 
de uma categoria profissional apenas. Importamos médicos que tra-
balham em regime de semi-escravidão. Por outro lado as faculdades 
de Medicina e outras da área de saúde, movidas tão somente por in-
teresses pecuniários proliferam desordenadamente a desprepararem 
profissionais que deveriam sim, contribuir para a melhoria dos nossos 
índices de saúde. E – “suprema glória” – temos mais faculdades do 
que os Estados Unidos e em número só perdemos para a Índia que 
tem uma população cinco vezes maior do que a nossa.

Mas, nesta noite especial, precisamos reafirmar que ainda temos fé no 
homem. Poderemos com sabedoria, em meio às dificuldades, reen-
contrar o caminho certo para deixarmos de herança um país melhor 
para os nossos filhos e netos.

Sobre os homenageados da noite, não pretendo fazer uma mera lei-
tura de currículos volumosos que retratam uma longa e profícua vida 
de trabalho.

JAIRO DE ANDRADE LIMA

Ortopedista, sessenta e cinco anos de idade. Seus estudos – primário, 
ginasial e científico – foram feitos em escolas públicas. Durante o 
curso médico, sua vocação para a ortopedia e traumatologia revelou-
-se muito cedo. Fez residência médica no Hospital Getúlio Vargas e 
logo depois recebeu o título de “especialista” pela SBOT (Sociedade 
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia) quando obteve o terceiro 
lugar no Brasil. Continuou a fazer mestrado em Recife e doutorado 
em São Paulo, tornando-se posteriormente professor da Universida-
de Federal de Pernambuco.

Ao longo de sua carreira, publicou inúmeros trabalhos científicos. 
Entretanto só isso não lhe bastava. Fernando Figueira costumava di-
zer que “o médico que só sabe medicina sabe muito pouco”. E assim 
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Jairo enveredou pela literatura publicando livros de contos e poesias, 
alguns com títulos muito sugestivos e bem humorados como “Viver 
é a maior diversão”, “É cada uma”, “Cinquenta histórias e cem men-
tiras”, “Versos para rir e chorar”.

Jairo também é artista plástico, trabalhando com acrílico sobre tela.

Casado com Valdecira Moura, ginecologista-obstetra, tem quatro fi-
lhos, todos médicos.

Pelo seu trabalho, sua dedicação e sua conduta, foi distinguido com 
uma avultada quantidade de medalhas e outras honrarias.

Faz questão de constar no seu currículo que é cidadão Caruaruense.

MÁRIO FERNANDO DA SILVA LINS

Cardiologista, sessenta e oito anos de idade, é detentor de um en-
corpado currículo. Neste instante procuraremos pinçar alguns tópi-
cos que resumem a atividade do nosso homenageado. Pais falecidos, 
Mário não teve vida fácil, pois começou a trabalhar aos treze anos de 
idade. Sua primeira carteira de trabalho foi assinada quando tinha 
dezesseis anos. Trabalhou na TV Jornal do Commercio como auxi-
liar de programação e depois como bancário. Por sua determinação 
de se tornar médico foi aprovado no vestibular e concluiu o curso de 
Medicina na Universidade Federal de Pernambuco no ano de 1975. 
Bolsista do CNPQ, depois foi aprovado em vários concursos da sua 
especialidade – a cardiologia – sendo também médico do trabalho.

Dotado de enorme capacidade para trabalhar que transborda para a 
associativa, participou e participa ativamente das entidades de classe, 
ressaltando-se sobremaneira as Sociedades Pernambucana e Brasilei-
ra de Cardiologia.

Conselheiro do Cremepe, foi também presidente do Sindicato dos 
Médicos.
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Casado com a médica Tereza Cristina Barbosa Lins, cinco filhos, 
quatro netos, é chefe de família exemplar.

Concluindo – ao se constatar toda a sua luta, cabe a Mario uma sin-
gela e ao mesmo tempo grandiosa definição: é um guerreiro!

EDMUNDO MACHADO FERRAZ

Talvez nem uma cirurgia bariátrica obtivesse êxito em reduzir o vo-
lume do “curriculum vitae” do Prof. Edmundo Machado Ferraz de 
maneira que pudesse ser todo lido numa solenidade deste porte. As-
sim, pinçarei aqui e ali alguns tópicos do que produziu na sua vida 
profissional e acadêmica o nosso homenageado.

Filho do Dr. Álvaro Ferraz e Carolina Machado Ferraz, Edmundo, 
o Edinho, é Recifense, com sólidas origens no sertão pernambucano 
da cidade de Floresta. Casado com a dentista Cilene Maria Bandei-
ra Ferraz, três filhos, sete netos. Cabe aqui, fugindo um pouco do 
“script”, uma referência ao Dr. Álvaro Ferraz pelo que ele represen-
tou , como exemplo, no esforço para se graduar em Medicina nos 
tempos de imensas dificuldades para jovens interioranos, sobretudo 
sertanejos. 

Seguindo nesta trilha de determinação, Edmundo se gradua em Me-
dicina no ano de 1963 pela antiga Universidade do Recife hoje Uni-
versidade Federal de Pernambuco. Primeira turma da cidade univer-
sitária e última a fazer vestibular na antiga Faculdade do Derby, hoje 
Memorial da Medicina.

Contemporâneo do futuro, Edmundo logo percebeu que as antigas 
bases de Medicina Francesa que regeu o mundo por muitos anos 
estavam superadas pelo que vinha do mundo anglo-saxão. Como es-
tudante freqüentou cursos de Inglês, preparando-se para os embates 
que teria de enfrentar em sua longa, profícua e competente carreira.

Graduado em Medicina não parou mais. Fez doutorado, livre-docên-
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cia e depois pós-doutorado na universidade de Londres. Voltando, 
foi superintendente do Hospital das Clínicas onde teve papel rele-
vante na consolidação do novo Hospital Universitário da UFPE.

Foi aprovado em 17 concursos públicos destacando-se o de professor 
titular de Técnica Cirúrgica e depois o de professor titular de Cirur-
gia do Aparelho Digestivo.

Com enorme capacidade associativa, exerceu cargos de importância 
no contexto médico-científico do Brasil e do Exterior. Presidente do 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões, o primeiro fora do eixo Rio - São 
Paulo, fundou a Associação Latino – Americana de Infecção Cirúr-
gica. Membro do Colégio Americano de Cirurgiões e consultor em 
Infecção Cirúrgica da Organização Mundial de Saúde e da OPAS. 

É hoje, aos setenta o cinco anos de idade, presidente da Academia 
Pernambucana de Medicina.

Publicou 15 livros no Brasil e 2 no Exterior, sem esquecer um núme-
ro incalculável de palestras pelo mundo inteiro. E tem muito mais.

Entretanto, não poderia encerrar este pronunciamento com referên-
cias apenas ao brilho profissional e científico de Edmundo Machado 
Ferraz.

Ficaria faltando talvez a maior referência que é ao homem, ao colega, 
ao cidadão e amigo Edmundo, o Edinho, meu companheiro  de lon-
gas jornadas desde os tempos de faculdade.

No primeiro livro que escrevi, coloquei uma dedicatória a você com 
as sábias palavras de Voltaire: “A amizade de um grande homem é um 
benefício dos deuses”. No prefácio que me dedicou generosamente 
você escreveu “irmãos por vocação mútua e não por determinação 
genética”.

Aqui, meu irmão, estamos com o mesmo sentimento de cinquenta 
anos atrás – numa noite comemorativa e em meio às dificuldades 



252

atuais, dizendo como na canção do barqueiro do Rio São Francisco: 
“... rio acima contra a correnteza e a alma cheia de esperança”.

Gentil Porto

Recife/PE
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Universidade Federal de Pernambuco
Agradecimento ao receber 

o título de Professor Emérito 

Acadêmico

Edmundo Machado Ferraz

Recife, 19 de dezembro de 2014
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Titulo de Professor Emérito da UFPE no HC-UFPE, 
19/12/14

Bom dia a todos

Magnifico Reitor da UFPE, professor Anísio Brasileiro de Freitas 
Dourado, em seu nome e do Vice-Reitor professor Silvio Romero 
Marques, saúdo todas as autoridades presentes, professores e funcio-
nários do hospital das clinicas da UFPE, os alunos de nossa institui-
ção e os amigos e familiares aqui presentes.

Que minhas primeiras palavras sejam de agradecimento por esta ho-
menagem, tornando-me Professor Emérito da Universidade Federal 
de Pernambuco, reconhecida em 12° lugar entre mais de 180 univer-
sidades brasileiras, onde prestei 46,2 anos de serviço, desde o meu 
1° dia de trabalho no Hospital Pedro 2°,em 2 de fevereiro de 1964, 
contratação indicada pelo professor Salomão Kelner, meu antecessor, 
continuando nessa casa, o HC-UFPE a partir do 1° de fevereiro de 
1982 ate abril de 2010.

Com a autorização dos Reitores Amaro Lins e Anísio Brasileiro e 
autorizado pela CAPES permaneci ativo por mais de 4 anos no pro-
grama de Pós-graduação em Cirurgia, por ter produção cientifica 
relevante, atingindo um pouco mais de 50 anos de atividade, partici-
pando ativamente da Pós-graduação e das consultorias que exerço até 
a data atual na Organização mundial da Saúde em Genebra, desde 
1986 e na Sociedade de Infecção cirúrgica da América Latina, fun-
dada por mim e um grupo de companheiros latinos-americanos no 
Rio de Janeiro em 2009. 

O tempo passou rapidamente. Saúdo a memória de meus anteces-
sores, os professores Eduardo Wanderley Filho e Salomão Kelner 
que criaram e consolidaram o Núcleo de Cirurgia Experimental a 
partir de 1951, um dos mais antigos do Brasil (mais de 63 anos) o 
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que permitiu uma formação de excelência dos cirurgiões treinados 
neste Hospital e que tiveram o privilegio da formação em 5 anos de 
residência em cirurgia geral, hoje reduzida a 4 anos, formando uma 
massa critica de excelente formação que honra a nossa Universidade. 
Muitos desses residentes fizeram parte do seu treinamento em Hos-
pitais americanos e europeus enriquecendo suas formações.

É muito importante registrar alguns nomes de professores da UFPE 
que permitiram essa experiência.

Após Eduardo Wanderley e Salomão Kelner tivemos Ayrton Ponce 
de Souza, aqui presente, professor Emerito desta casa e José Falcão 
Correia Lima que nos transmitiram os meandros do aprendizado da 
técnica cirúrgica.

Outros colegas vieram em seguida, Renato Câmara, Antônio Rober-
to de Barros Coelho e Salvador Vilar que se destacaram na direção 
do Núcleo de Cirurgia Experimental.

Estabelecido o intercambio com serviços de cirurgia no exterior com 
os professores Ian McColl da Universidade de Londres onde fiz meu 
pós-doutorado no Guy’s Hospital em Londres(1975-76) e Robert 
Condon, no Freedt Memorial hospital em Wisconsin, Jan Horn no 
San Francisco General Hospital na Califórnia, mantivemos um forte 
intercambio com a cirurgia de ponta realizada nessas Instituições que 
passaram a receber nossos residentes de 5° ano em seus hospitais.

Dr. Álvaro Ferraz que hoje chefia o Serviço de Cirurgia Geral e o 
Programa de Pós-graduação em Cirurgia por seus méritos e não por 
sua genética, teve o privilegio de realizar o 1º transplante de fígado 
no norte, nordeste em hospital publico em abril de 1998 aqui no 
HC-UFPE após o seu retorno da América, seguido de outro primei-
ro transplante simultâneo de pâncreas e de rim também pioneiro no 
Norte e Nordeste.

Muitos outros professores, a maioria aqui presente contribuiu de for-
ma inestimável para o crescimento de nossa Instituição, Tercio Ba-
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celar, Horácio Ferreira, Francisco Eduardo Lima, Lamartine Aguiar, 
Marcelo Silveira, Ricardo Machado, Pedro Arruda, Ivna Vanderlei, 
Carlos Mathias, Álvaro Ferraz, Jose Guido Correia de Araújo, Eucli-
des Martins, Antonio Martins, Miguel Arcanjo, Geraldo Wanderley, 
Josemberg Marins, todos de grande expressão na comunidade me-
dica brasileira, além de muitos outros residentes formados em nosso 
hospital.

Recebemos também com muita honra em nosso corpo docente, 
Marcos Cezario e Marcelo Sette que muito nos ajudaram com suas 
colaborações integrando um grupo de elevada contribuição a cirurgia 
do nosso HC-UFPE.

Após a morte do Presidente Tancredo Neves, vitimado por uma in-
fecção hospitalar em 1985 , participamos intensamente da organiza-
ção das Comissões de Controle de infecção no Ministério da Saúde 
em Brasília, onde fui escolhido como 1º Presidente dessa comissão. 
Os 4 primeiros hospitais públicos brasileiros autorizados pelo Minis-
tério da Saúde para estabelecerem políticas contra a infecção hospita-
lar foram: Hospital das Clínicas da UFPE, Hospital das Clinicas da 
USP, Hospital das Clinicas de Curitiba e o Hospital de Ipanema no 
Rio de Janeiro. Nessa ocasião já funcionava no HC-UFPE a CCIH, 
e Lourdes Porfírio, enfermeira-chefe de nosso hospital, passou tam-
bém a fazer parte da Comissão Nacional. A partir dessa época ocor-
reu um grande intercambio internacional que se prolonga até aos 
dias atuais liderados pela OMS em Genebra, do qual participo como 
Consultor desde a década de 80, há mais de 30 anos. Enviamos, du-
rante esse período, enfermeiras e médicos residentes para estágios no 
exterior e recebemos um grande número de visitantes estrangeiros e 
brasileiros (mais de 400 registrados na CCIH) que vieram conhecer 
nossa experiência. Minhas áreas de consultoria na OMS são: Uso de 
antibióticos, Infecção cirúrgica e Segurança em cirurgia.

Aqui na UFPE, fui por concurso publico, Professor Assistente, Dou-
tor em Medicina, Livre docente em Cirurgia e realizei dois Concur-
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sos de professor titular, nas Disciplinas de Bases da Técnica Cirúrgica 
e de Cirurgia Abdominal, juntando as duas Disciplinas em um único 
Serviço de Cirurgia Geral que persiste até a data atual. Realizei e fui 
aprovado em 16 Concursos Públicos, dos quais, 5 na UFPE. Foi um 
privilégio servir e trabalhar na nossa instituição. Examinei concursos 
para Professor Titular em muitos Estados e Universidades brasileiras, 
na USP examinei 12 concursos, 6 para Professor Titular (usualmente 
3 candidatos, um, o vencedor torna-se amigo e os outros dois, inimi-
gos ferrenhos). E assim foi na UFRGS , UFMG, UFRJ, UFCeará, 
UFBahia, Unicamp em Campinas e Ribeirão Preto, entre outros.

Mas, o que teria sido de mim se não fossem minhas inesquecíveis 
secretárias, enfermeiras e colegas em atuação sempre presente (até 
hoje) na CCIH do HC-UFPE? Assim, Ana Elisa, Fátima Dino, Isa-
bela, Cristiane Silva, Marilene Gomes, Márcia e Mércia (MM Pro-
duções) e na CCIH. Lourdes Porfirio, Claudia Vidal (que expandiu 
fortemente nossas atividades no controle da infecção), Helena Sueli, 
Dora Maia, Eliane Ximenez, e ainda Aloma, Alexcilda, Jael, Urany, 
Cleonice e Lindaci, todos os funcionários da Cirurgia Ambulatorial e 
as Secretárias do Depto de Cirurgia e da Pós-graduação em Cirurgia 
que fazem do HC-UFPE uma extensão de nossas casas.

Exercendo a chefia do Serviço de Cirurgia Geral do HC-UFPE du-
rante 32,6 anos de minhas atividades neste Hospital, parte de uma 
história de vida de mais de 50 anos na UFPE, de 02/02/1964 até a 
data de hoje, 19 de Dezembro de 2014.

Tive o privilegio de Presidir as duas mais importantes Sociedades 
Cirúrgicas Brasileiras, o CBCD em São Paulo, eleito por aclamação 
e o CBC, no Rio de Janeiro, por eleição direta dos seus sócios ven-
cendo em 16 de 27 estados brasileiros. E ainda a Surgical Infection 
society- Latin America, fundada por mim, também por aclamação de 
colegas em Buenos Aires, presidindo o primeiro Congresso no Rio 
de Janeiro em 2009. Agradeço a honrosa presença dos presidentes 
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Bruno Zilberstein do CBCD, São Paulo e de Heladio Feitosa do, 
CBC no Rio de Janeiro que nos honra com suas presenças.

Caro Professor Anísio Brasileiro, Magnífico Reitor da UFPE:

A universidade é uma instituição meritocrática. O mérito não ape-
nas a define, mas também assegura a sua sobrevivência e seu futuro, 
constituindo seu principal fator de credibilidade. Deste modo, é fun-
damental que sejam restituídos os concursos públicos em todos os 
níveis na carreira universitária, condição universal de credibilidade 
da instituição. Com a experiência adquirida de 16 concursos públi-
cos, dos quais 5 na UFPE, ocorreu uma prejudicial suspenção dos 
concursos públicos de seleção de professor titular, ultimo degrau da 
carreira. A Universidade que tornou-se  carente destes concursos , 
reconhecido processo de seleção, consagrado no mundo inteiro e que 
consolida e dignifica a instituição universitária.

Muito Grato pela atenção e presença de todos nessa cerimônia que 
guardarei sempre em minhas lembranças com Cilene minha esposa, 
Alvaro que me saudou, Katarina e minha neta Fernanda, Marcelo 
e Monica e minhas netas Aline e Marcela, Ricardo e Joana Darc e 
meus netos Edmundo e Ricardo.

Recife-PE, 19/12/2014

Edmundo Machado Ferraz
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A Derradeira Lição

Acadêmico

Geraldo José Marques Pereira
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Este auditório do Centro de Ciências da Saúde foi escolhido muito 
a propósito; muito a propósito, insisto, para acolher a solenidade de 
hoje. Aqui comecei o meu curso médico, ouvindo a primeira aula, na 
voz firme e forte, do Prof. Hélio Mendonça. E aqui encerro, formal-
mente, a minha carreira docente, depois de um percurso, incluindo 
a graduação, de quase cinquenta anos de bons convívios e de boas 
convivências. Alguns stress, claro, porque na vida nem tudo são flores 
– é natural!

Nesta Casa de Octávio de Freitas, aprendi muita coisa, como aluno 
e como professor; muita coisa da fisiologia humana e muita coisa da 
patologia. Mas aprendi, sobretudo, a importância da integralidade do 
homem. O ser humano não pode ser visto apenas como um conjunto 
de aparelhos e sistemas, os quais reunidos e interligados constituem 
o organismo. É muito mais que isso!

Antes, esta criatura, que veio dos mares, no pensar de Darwin ou que 
foi criada por Deus, como querem os criacionistas – um pensamento 
não inviabiliza o outro, explicou Teilhard de Chardin -; é portadora 
de um psiquismo especialíssimo. Depende de um equilíbrio entre os 
seus conflitos e as soluções de compromissos engendradas, para ser 
feliz e viver plenamente. É de igual forma, um ente que precisa se 
adequar ao meio e aos semelhantes com os quais se relaciona. 

É lamentável que as lideranças desse País continental, nunca tenham 
atentado para as necessidades básicas de seus habitantes, senão agora, 
muito recentemente. E tenham permitido – essas mesmas lideranças 
– que uma mesa como aquela que vi na cidade dos Palmares, seja 
preparada, com o arroz acompanhando o rolete de cana, que fazia o 
papel da carne inexistente. 

Ou nunca tenham atentado para a estatura dos pobres, como a da-
queles moradores do Beco dos Casados, em Santo Amaro, nanicos 
urbanos; gente carente de tudo, de proteínas e de vitaminas, de afeto 
e de amor. Eram cópias fieis daqueles seres nanicos vistos por Nelson 
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Chaves em Água Preta e noutros municípios da Zona da Mata Sul.

Um lugar no qual, bem antes de Cabral, desembarcou Vicente Yañes 
Pinzon, que tendo visto índios de tal forma corpulentos, os compa-
rou aos germânicos, mas deles teve medo e bateu em retirada. Pois é, 
ali mesmo, naquele massapé garanhão, do dizer de Gilberto Freyre, 
a colonização portuguesa implantou a monotonia de um vegetal só, 
como está em Casa Grande & Senzala. E tem sido esse verde desbota-
do, que cobre a Mata inteira, o grande responsável pela precariedade 
de vida da gente matuta – sofrida gente deste Nordeste de Deus!

Ou ainda personagens que vivem e sobrevivem em ambientes conta-
minados e insalubres. Gente como aquela do Sítio dos Quintas, no 
Bonsucesso, em Olinda, onde fiz a pesquisa de minha dissertação de 
mestrado, que eram figurantes urbanos da injúria humana causada 
pela esquistossomose mansônica. Pessoas vindas da Mata, mais do 
que dos sertões esturricados, porque o sertanejo pouco migra e é an-
tes de tudo um forte, no dizer de Euclides. O matuto não, sai de sua 
terra e vai tentar a vida nesses torrões urbanos, hostis, adversos, em 
favelas e palafitas. Morar como moram os bichos! Vêm se “amocam-
bar”, disse Mário Lacerda de Mello. 

A epidemia de Cólera, que chegou pela cidade de Bezerros, só se 
mantém agora como endemia, porque não existe saneamento no Re-
cife e muito menos nos municípios do interior. O mosquito Aedes 
aegipty, que hoje responde pelos casos de Dengue, entrou na década 
de setenta pelo porto e ninguém atentou para os meus reclamos na 
Comissão Estadual de Dengue, na qual representava a Universidade; 
Comissão que se reunia extraordinariamente, para analisar as infor-
mações trazidas do centro do poder, por um emissário que, diante de 
minha insistência, foi atender um telefonema e nunca mais voltou. 

Essas coisas podem ser cômicas, mas são antes de tudo trágicas, por-
que dizem respeito ao homem, ao próximo, que deveria ser alvo do 
amor de cada um de seus semelhantes. O que se tem neste Brasil de 
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tantos contrastes, é o proletariado largado à própria sorte, sem acesso 
à moradia, à educação e à saúde. Isso desde a colonização. Foi o que 
vi a vida toda e foi contra esse estado de coisas que me bati sempre. 
Quem aproveita o espaço que tem na transferência do conhecimento 
e prega a boa nova, está cumprindo os desígnios cristãos.

A humanização da medicina, como tem sido defendida, é uma prá-
tica que exige urgência. O médico precisa conhecer a sociologia e a 
antropologia, ter noções básicas de filosofia e de história; de história 
social, sobretudo. O médico deve entender as razões ecológicas da 
doença, os motivos ambientais das agressões patológicas. Os habi-
tantes de Itamaracá, que me falaram da caça sistemática da raposa, 
para que degustassem a carne com cachaça – nunca tinha ouvido falar 
nisso! –, deslocaram a Leishmaniose da intimidade silvestre e incluí-
ram o cão no ciclo epidemiológico da parasitose. Passaram, então, 
claro, a adoecer com mais frequência. E um surto foi visto na ilha.

Sempre chamei a atenção em minhas aulas para o compromisso so-
cial do médico, daí o meu apelido de Justo Veríssimo, um persona-
gem de Chico Anísio, que ao contrário do que eu defendia, era contra 
– rigorosamente contra – pobre. E chegaram a dizer a uma secretária 
do Departamento, muito fiel a minha pessoa, que gostavam de mi-
nhas aulas, mas como era tudo muito ligado ao social, deram-me 
esse apelido. Foi por isso, porque passei a ter uma visão mais larga da 
medicina, que criei o Núcleo de Saúde Pública e Desenvolvimento 
Social, o NUSP. 

Lembro que na década de oitenta, frequentei o Seminário de Tro-
picologia, como seminarista, a convite de Fernando Freyre e ali ob-
servei o quanto era salutar a convivência dos diferentes. De médicos 
e de biólogos, de engenheiros e de arquitetos, de antropólogos e de 
sociólogos, além de artistas plásticos, de escritores e de poetas. Ou 
de geógrafos e de historiadores. Essas contribuições estão hoje reu-
nidas em diversos números dos Anais do Seminário de Tropicologia e 
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constituem peças do mais alto nível para pesquisadores de variadas 
vertentes.  

Tive na Universidade mestre notáveis, professores do mais alto ní-
vel, dos quais recebi não apenas os ensinamentos de Hipócrates, mas 
com os quais aprendi a não desistir nunca e assim venho fazendo, 
cumprindo o desiderato de meu existir. Lembro das aulas de Ruy 
João Marques, eruditas exposições de um mestre de muitos sabe-
res, a quem reverencio aqui, porque está completamente esquecido. 
E Salomão Kelner? E Amaury Coutinho? Ou um Fernando Figueira 
e seu irmão Antônio? O primeiro, um dos maiores defensores da 
medicina integral, do ataque à causalidade social como razão básica 
da doença.

Mas, convivi, de igual forma, com servidores do mais alto valor; valor 
moral e de honestidade, mas sobretudo de fidelidade. Dentre esses, 
fiz questão de incluir na Comissão, que há pouco me introduziu no 
recinto, o nome de Mariza Andrade, que foi – posso dizer – a mais 
fiel secretária que encontrei até os dias de hoje, quando ainda me 
auxilia em certos momentos, como esse de agora. Há algumas mais 
que estiveram muito perto de mim: como Lúcia Venceslau, Luzia da 
Silva, Elze Suely, Maria José Caminha, Roberta Japiassu e Edione.
Silva.

Mas, aqui, nesse convívio diário de Vice-Reitor e de Reitor, devo 
muito, em termos de aprendizado humano, a figuras do porte de um 
Mozart Neves Ramos, de quem fui o substituto eventual e que só 
não está aqui hoje em função de uma viagem que precisou fazer ao 
exterior. Devo, igualmente, a Amaro Lins, que me deu grandes lições 
de simplicidade e grandes ensinamentos de generosidade. Desconfio 
até que ele seja discípulo do padre Edvaldo Gomes e que trabalhe à 
luz da cartilha de Dom Helder, a qual dá a direção a seu viver. Anísio 
e Silvio, também, são dois amigos que já tinha antes e vou continuar 
tendo; amizade que no primeiro caso nasceu de pouco, mas que no 
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segundo caso vem dos anos de calças curtas. Tempo de meus come-
ços! Muito grato Silvio por suas palavras, por suas considerações em 
torno e mim e da família. Queira Deus a nossa velha professora, D. 
Maria do Carmo, esteja nos acompanhando. 

Cumpri a minha trajetória toda na Universidade, sendo promovido 
à custa do mérito. Entrei a convite do professor Ruy João Marques, 
porque era assim que se tinha acesso à carreira acadêmica. Mas, de-
pois, promoção por promoção, sempre me submeti a concurso. Foi 
assim quando defendi a minha dissertação de mestrado, sendo de 
logo elevado à condição de professor assistente e foi assim, depois, 
quando me submeti a uma comissão examinadora que me promoveu 
a professor adjunto. O mesmo se diga de meus cargos administrati-
vos. De Chefe do Departamento de Medicina Tropical a Vice-Reitor 
e Reitor temporário. Passando pela Diretoria do Centro de Ciências 
da Saúde, que talvez tenha sido o mais prazeroso de todos os lugares. 

Foi nessa direção que fundei o NUSP, que reuni vezes e vezes profes-
sores de variados ramos dos saberes e com o auxilio deles desenhei a 
estrutura do Núcleo. Foi ai que um dirigente universitário, tomando 
conhecimento de que havia um convênio com o Governo do Japão, 
me disse: “Geraldo! Acabe com essa história de antropólogos e soció-
logos, esse dinheiro vem para o Hospital!”. Não veio, porque a pro-
posta não era essa e nós fomos implantar e implementar o Sistema 
Único de Saúde em Macaparana, em Brejo da Madre de Deus e no 
bairro recifense do Ibura, com bons resultados. Mas, tive nessa hora 
a ajuda imprescindível de Ronice Franco de Sá e de Mariza Andrade.

Hoje, fora desse convívio propriamente acadêmico, não perdi o en-
tusiasmo e espero não perder tão cedo. Por isso estou no Conselho 
Estadual de Cultura, no qual convivo com gente da melhor estirpe. 
Foi dali que sai para assumir uma cadeira na Academia Pernambuca-
na de Letras; a cadeira de meu pai, numa noite de muita emoção. Foi 
ali também que tomei coragem e publiquei quatro livros, sendo que 
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o último parece ter tido uma aceitação melhor, trata das “Histórias 
Pitorescas de um Reitor”. 

Fiquei deveras orgulhoso em receber aqui esse título que muito me 
honra; titulo que só os grandes receberam. Sou grato ao meu Depar-
tamento de origem, o de Medicina Tropical, à Profª Cleide Miran-
da, sobretudo, pela proposta. Sou também muito grato ao Prof. José 
Thadeu Pinheiro, Diretor deste Centro, que presidindo o Conselho 
Departamental, indicou o meu nome e obteve novamente a unanimi-
dade dos votos. Da mesma forma, agradeço ao Reitor Amaro Lins, 
a apresentação de minha indicação, outra vez aprovando o pleito por 
unanimidade.

Muito grato a todos.
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Discurso proferido pelo Presidente da
 Academia Pernambucana de Medicina

Acad. Dr. Edmundo Ferraz no II Seminário das Academias 
de Medicina da Regional 2, Norte I  e Norte II – Federação 

Brasileiras das Academias de Medicina e APM

A Sociedade do conhecimento que vivemos no Séc. XXI exige de 
todos um elevado nível de educação que permita o aprendizado con-
tinuo e assegure a progressão do desenvolvimento. Este objetivo é 
decorrente do aprendizado que se processa ao longo de nossa forma-
ção nas Universidades brasileiras. Vivemos uma importante e sem 
precedente  evolução do conhecimento que atinge profundamente, 
não só a medicina mais todas as ciências. Estima-se que a prática 
médica passará por uma enorme transformação nos próximos 5 anos. 
A biologia em nível molecular, a genética, as máquinas inteligentes 
e os computadores quânticos de alta velocidade e desempenho, já 
estão processando em grandes universidades, estudos de moléculas 
com precisão nanométrica obtendo imagens moleculares organiza-
das dentro das células. Filmes dotados de altas resoluções revelam a 
dinâmica de estruturas macromoleculares permitindo interação in-
tra-molecular. 

A vídeocirurgia, a robótica e os diagnósticos cirúrgicos serão tratados 
pela biologia molecular com procedimentos robóticos microscópicos 
que substituirão grande número de intervenções cirúrgicas realizadas 
atualmente. 

John Gothman, diretor do Gothman Institute publicou em 2010: 
“naves espaciais lançadas na década de 70 já conseguiram atravessar 
nossa galáxia atingindo o espaço profundo de onde emitirá informa-
ções nos próximos 5 anos. Estudos publicados oriundos desse Ins-
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titute consideram que nos próximos 200 anos estarão colonizados, 
à partir de nosso planeta, a lua, a Europa ( uma das luas de Venus) 
e Marte sendo atingido por novos foguetes que serão desenvolvidos 
no próximo 2 anos capazes de alcançar 85% da velocidade da luz 
(300 mil km por segundo) usando aceleração das estrelas e captando 
energia retirada do espaço vazio. Estima o Institute que até o Sec. 
XXII será possível controlar com precisão a fome e a doença em nos-
so planeta. Contudo, vivemos atualmente (observem o resultado dos 
Prêmios Nobel recentes) com grande número de contribuição em 
nível molecular de Laboratórios associados que ganham em escala 
recursos que permitem a obtenção desses resultados.”

 Mirando agora o nosso Brasil, que por um lado, realiza pouquís-
simos investimentos em ciência, por outro, através de puro talento 
do nosso povo, em laboratórios de ponta em poucas universidades e 
Instituições como a Embrapa, a Embraer e outras, mantém a nossa 
esperança, na pesquisa, contribuição ocorrida pelo  baixíssimo inves-
timentos  em saúde (3,5% do PIB) Educação (4% do PIB) e Tecno-
logia e Inovação ( 1,2% do PIB) o que nos faz repensar seriamente o 
momento que atravessamos nas Universidades e nas Pesquisas.

É como se encontra nossa Medicina?

Currículos totalmente ultrapassados em faculdades de baixíssimo 
desempenho que tem como objetivo formar médicos despreparados 
para o futuro, ganhando ainda nas universidades ou faculdades pri-
vadas uma expressiva quantidade de dinheiro à revelia das univer-
sidades públicas povoadas por professores sem mérito, ensinando a 
alunos despreparados. Lamentavelmente esse é o nosso cenário atual.

Se não conseguimos ensinar corretamente como pretendemos pes-
quisar?

“A educação nos ensina as regras, a experiência nos ensina as 
exceções” (A.Guillois). 
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O pensamento científico data de Sustrata, na Índia, Confúcio na 
China, Thales de Mileto na Grécia, com o raciocínio, Sócrates, como 
método, Platão, com a dialética e Aristóteles, com a lógica, René 
Descartes, com o discurso do método e tantos outros. 

Ao longo dos Séculos a Medicina e Humanidade progrediram.  

Por outro lado, surgiram outros adversários, o mercantilismo, o des-
preparo, a indiferença e a falta de compromissos profissionais.

Precisamos comparar esse cenário com o advento da Residência Mé-
dica no Hospital John Hopkins em Baltimore no início do século 
passado e com o surgimento da medicina baseada em evidência, a 
descoberta e uso dos antibióticos, e a utilização da pesquisa no setor 
público que levaram ao desenvolvimento nas universidades e institui-
ções públicas. A luta associativa iniciada pelos nossos órgãos de clas-
ses passaram a clamar por uma medicina para todos, contrariaram 
outras instituições que visavam prioritariamente o lucro.

Surgiram outros fortes adversários, as interferências governamentais 
mais preocupadas com as aparências do que com a realidade.

A tecnologia melhorou a qualidade do diagnostico. A prevenção, as 
vacinações, os programas de saúde da família, a preocupação com a 
saúde coletiva, melhoraram acentuadamente a perspectiva. Contudo 
alguns reveses nos esperavam.

Até hoje nada conseguimos no intuito de criar a carreira de esta-
do para os profissionais de saúde, embora o governo considere mais 
adequado importar médicos estrangeiros quando o nosso número de 
médicos não recomende esse procedimento.

Lembramos Maquiavel quando referiu: “o caminho para o inferno 
está sempre pavimentado de boas intenções”.

Outros avanços ocorreram. A genética passa por uma grande evolu-
ção após a descoberta em 1953 da dupla hélice do DNA por Francis 
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Crick e James Watson. Nosso código genético passou a ser conhecido 
na década de 60. Na década seguinte Fred Sanger, da Universida-
de de Cambridge avançou o conhecimento do código genético. Em 
1975 Craig Venter em Instituto privado que leva o seu nome, deci-
frou o código genético de bactérias e de outros espécimes, inclusive 
do homem. Muito em breve cada um de nós poderá conhecer nosso 
próprio genoma. O código genético data de 3,5 bilhões de anos e 
muito em breve seremos capazes de produzir cromossoma sintético e 
ainda sintetizar a própria vida, na opinião de Craig. 

Rodney Brooks, Professor de Robótica no MIT (Massachussetts 
Institute of Tecnology) afirma ter convicção que muitos enigmas, 
ainda sem resposta, serão conhecidos ainda no seu tempo de vida. 
Indagado se existe vida em Marte considera que se o resultado for 
negativo não terá consequências, mais se positiva, ocorrerá profunda 
modificação na ciência, na filosofia e nas religiões. 

Mas não sejamos pessimistas.

Oliver Wendel Homes referia que o espírito humano quando avança 
para uma nova fronteira jamais retorna a sua dimensão primitiva.

A vida bacteriana surgiu em nosso planeta há 3 bilhões de anos e o 
Homo sapiens há apenas 150 mil anos.

É uma longa trajetória percorrida e teremos ainda mais um bilhão de 
anos de nosso planeta pela frente. 

Sejamos otimistas também em almejarmos uma Medicina melhor no 
futuro imediato com acesso assegurado a todos brasileiros. E que a 
educação seja também um objetivo de todos.

A medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade (Adib 
Jatene?).

A Academia Nacional de Medicina, no Rio de Janeiro, data de 1830. 
Nossa Academia em Recife surgiu em 1970. Tem, portanto a juven-
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tude dos seus 43 anos.

Em 1978 ocorreu a Conferência de Alma Ata pregando a saúde para 
todos no ano 2000.

Estamos ainda muito longe de atingir esse objetivo.

Seguiram-se as Conferências Internacionais patrocinadas pela Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) em busca de uma saúde de 
qualidade para todos. Otawa, no Canadá em 1986 lutou pela soli-
dariedade e equidade. Seguiu-se a Conferência de Bogotá 1982 que 
teve como tema saúde e desenvolvimento. Edinburgo na Escócia em 
1989 e 1993 seguida de Maastrich, em 1996, Filadélfia em 1998 e 
Capetown em 2000. 

A OMS, tendo como sede a cidade de Genebra, na Suíça, instituição 
benemérita da humanidade, ocupou o cenário da saúde coletiva per-
sistindo a luta universal pela qualidade e desempenho, tornando-se a 
Instituição um grande espelho para saúde publica mundial. Sinto-me 
profundamente honrado de ser seu Consultor desde 2007 na área de 
segurança e infecção cirúrgica.

As Academias de Medicina tomaram a responsabilidade de se torna-
rem também, guardiões da Educação Médica com os órgãos de clas-
se, os Sindicatos dos Médicos, as Associações Medicas Estaduais, os 
Conselhos Estaduais e Federal de Medicina e as Faculdades e Esco-
las de Medicina públicas, lutando todos pela educação médica como 
processo permanente, na formação do conhecimento e no exercício 
da prática médica com acesso universal patrocinado pelo Estado.

Grato pela presença de todos

Recife, 10 de outubro de 2013

Edmundo Machado Ferraz
Presidente da Academia Pernambucana de Medicina
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Neurônios Espelho

Durante muito tempo os neurocientistas questionavam como per-
cebemos quase de imediato e automaticamente, os pensamentos, 
sentimentos, intenções das outras pessoas e porque reagimos tão es-
pontaneamente às ações dos outros. A resposta a estas questões teve 
início em meados da década de 90, quando neurocientistas italianos 
fizeram por acaso, uma descoberta importante que denominaram 
“NEURONIOS ESPELHO”. Este tipo de células nervosas locali-
zadas no córtex pré-frontal, é ativado não apenas quando um animal 
executa uma ação, mas também quando observa a mesma ação ser 
executada por outro, de preferência da mesma espécie.

Os neurônios são ativados quando uma determinada ação é realizada, 
mas também quando assistimos alguém executando uma ação qual-
quer. Esta descoberta sugere que nós fazemos mentalmente o que 
assistimos alguém fazer. Quando você me vê executando uma ação, 
automaticamente esta ação é replicada no seu cérebro.

A imitação é um mecanismo clássico para o aprendizado. Pode ser 
observada nos primeiros meses de vida, atingindo o máximo desen-
volvimento aos 12 anos.

Pesquisas recentes em psicologia do desenvolvimento sugerem que a 
capacidade da criança de imitar os outros está na origem da teoria da 
mente e outras realizações sócio-cognitivas como a possibilidade de 
presumir o que vai acontecer e a empatia. De acordo com Meltzoff, 
a compreensão inata da criança de que os outros são como ela, lhe 
permite reconhecer a equivalência entre os estados físicos e mentais 
aparentes nos outros e os sentidos pela própria criança. 

Todos nós fazemos constantemente inferências sobre o que se passa 
na cabeça das outras pessoas, embora normalmente façamos isso de 
forma inconsciente. Os cientistas cognitivos chamam esta habilidade 
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Teoria da mente e até recentemente pouco se sabia sobre os meca-
nismos cerebrais por traz dessa habilidade. Nós usamos um modelo 
abstrato tal como acreditamos como a mente do outro funciona para 
presumir o que ele está sentindo mesmo que a pessoa que julga nunca 
tenha passado pela mesma experiência.

Os neurônios espelho explicam como as crianças podem aprender, 
porque as pessoas gostam de esportes, danças, musica e arte, bem 
como de assistir filmes de violência e pornografia.

Em 1994, pesquisadores da Universidade de Pádua na Itália, estavam 
trabalhando com macacos nos quais eram inseridos eletrodos em 
neurônios da área F5 no córtex pré-frontal, para estudar os neurônios 
especializados no controle dos movimentos das mãos.

Certo dia, quando um dos cientistas pegou uma uva passa, alguns 
neurônios da área F5 do macaco foram ativados como se o próprio 
animal estivesse pegando o alimento.

Depois de replicar o experimento várias vezes, perceberam que ha-
viam descoberto algo novo ao qual deram o nome de Neurônios Es-
pelho. Desde então a equipe de Parma vem publicando uma série 
de pesquisas em colaboração com Michel Arbid da Universidade de 
Groning, na Holanda, expandindo a nova descoberta de forma sig-
nificativa. Foi constatado que neurônios espelho são encontrados em 
outros animais além do macaco, como por exemplo, golfinhos, ele-
fantes, cães, certas aves como papagaio e no homem.

Em trabalho publicado na revista Science foi divulgado que pesqui-
sadores estudando um grupo de macacos treinados para pegar uma 
fruta sobre a mesa e come-la, ou depositar num copo, concluíram 
que os neurônios ativados não eram os da área F5, mas de uma re-
gião do lobo parietal posterior. Foi verificado também que 75% deles 
eram ativados mais intensamente quando a intenção dos macacos 
era comer a fruta e 25% exibiam uma ativação mais forte, quando a 
intenção era depositá-la no copo.
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Na espécie humana os neurônios espelho são mais desenvolvidos e 
numerosos, sendo estimados em 5% dos 100 bilhões de neurônios 
existentes no cérebro. Este tipo de células nervosas é encontrado não 
apenas na área F5 que corresponde à área de Broca, relacionada in-
timamente com o aprendizado da linguagem falada, porém se dis-
tribuindo em outras áreas cerebrais envolvidas na identificação de 
movimentos realizados por outras pessoas, bem como imitação, in-
tenções e emoções.

Alguns neurocientistas acreditam que este sistema neural tem impli-
cações nas funções cognitivas superiores. É através dele que se torna 
possível compreender não apenas as intenções e ações de outras pes-
soas, mas também compartilhar seus sentimentos, fornecendo uma 
base biológica para a empatia. Este sistema é involuntário e automá-
tico.

Os neurônios espelho são ativados não apenas quando uma determi-
nada ação é realizada, mas também quando assistimos alguém reali-
zando uma ação qualquer. Esta descoberta sugere que nós fazemos 
mentalmente tudo o que assistimos alguém fazer.

No homem, sistemas de neurônios espelho vêm sendo estudados 
através de imagens da Ressonância Magnética funcional, da Tomo-
grafia Computadorizada por Emissão de Pósitron (PET SCAN) e 
de registros da atividade elétrica e magnética do cérebro. A analise 
das imagens da RMF demonstra que quando uma pessoa sente nojo 
ou quando vê outra pessoa tendo o mesmo sentimento, os neurônios 
da região anterior da ínsula são ativados conjuntamente com os do 
córtex singular. Estes mesmos neurônios disparam quando uma pes-
soa experimenta sentimento de desgosto, medo, dor, e também de fe-
licidade. Através deles podemos explicar como as crianças aprendem 
a imitar expressões faciais dos adultos, e ainda por que o ritmo mu-
sical mexe conosco emocional ou fisicamente. Parsons e Fox (1998) 
analisando imagens de PET-SCAN de voluntários numa tarefa de 



282

discriminação da lateralidade manual  propuseram que o sistema es-
pelho esteja envolvido com a discriminação da lateralidade da figura 
da mão, detectando a postura e a lateralidade automaticamente, para 
haver depois o movimento implícito da própria mão do sujeito em 
direção à figura para comparar as formas e assim julgar (consciente-
mente) a lateralidade da figura. Os neurônios espelho desempenham 
uma função crucial para o comportamento humano. Eles são ativa-
dos quando alguém observa uma ação de outra pessoa.

Esse espelhamento não depende obrigatoriamente da nossa memória. 
Se alguém faz um movimento corporal complexo, que nunca tenha 
realizado antes, os neurônios espelho identificam no sistema corporal 
os mecanismos proprioceptivos e musculares  correspondentes e ten-
demos a imitar, inconscientemente, aquilo que observamos, ouvimos 
ou percebemos de alguma forma.

Crianças com o diagnóstico de autismo têm problemas de intera-
ção social, comunicação verbal e não verbal, identificação de situação 
de perigo, imitação e empatia. Recentes investigações apontam para 
uma disfunção no sistema de neurônios espelho dos autistas, tendo 
consequências no desenvolvimento destas crianças. Os circuitos ce-
rebrais que nos permitem compreender as ações dos outros parecem 
estar alterados na pessoa com este tipo de perturbação. O fato dos 
indivíduos com o diagnóstico de autismo ter grandes dificuldades em 
“ler a mente” dos outros e estabelecer relações de empatia pode estar 
associado a alterações no funcionamento dos neurônios. Daí a difi-
culdade destas crianças em compreender e responder adequadamente 
aos outros. Aprendemos por modelação. Deste modo, uma disfunção 
no mecanismo que é responsável pela imitação, irá comprometer a 
capacidade de aprender.

Pesquisas com a utilização da eletroencefalografia demonstram al-
teração no sistema de neurônios espelho. A análise de gravações do 
EEG da área onde se registra o ritmo MU, cujo bloqueio ao flexionar 
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os dedos da mão, é necessário para a sua caracterização, demonstra 
que o bloqueio é menos evidente em crianças autistas. Segundo Ra-
chamandram os neurônios do sistema espelho de crianças portadoras 
de transtornos do espectro autista eram funcionantes, porem menos 
sensíveis à reatividade do que em crianças normais.

Baseados na descoberta dos neurônios espelho e da plasticidade neu-
ral, vem sendo desenvolvidas novas formas de tratamento, como a 
terapia de utilização de um espelho que vem sendo usada na recupe-
ração de sequelas de AVC. Esta técnica consiste no paciente movi-
mentar o segmento não paralisado diante de um espelho, de modo 
que as imagens refletidas são percebidas pelo paciente como sendo 
do membro paralisado, movimentando-se simultaneamente com o 
segmento não paralisado. Esta técnica requer a ajuda e orientação de 
um fisioterapeuta especializado.

Para finalizar, na visão de Rachamandram os neurônios espelho po-
dem esclarecer não apenas como aprendemos as coisas e entende-
mos os outros, mas como os seres humanos deram um grande salto 
à frente, cerca de 150.000 mil anos atrás quando adquiriram novas 
habilidades em organização social, uso de ferramentas e linguagem, 
tornando possível a cultura humana.
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FALTA ALGUÉM EM NUREMBERG

“Os sistemas que tornam possível o assassinato em massa não 
funcionam sem a ampla participação da sociedade.” - Wen-
dy Lover em “As Mulheres do Nazismo”, livro publicado em 
2013.

... “pois na política como na guerra o essencial é atingir o fim” 
trecho de carta de Luis Carlos Prestes ao tenente Severo Four-
nier, justificando o apoio a Getúlio Vargas, responsável maior 
pela deportação e morte de Olga Benário Prestes, sua mulher.

ANTES QUE O TEMPO APAGUE

O General Dwight Eisenhower tanto sabia disso que mandou filmar 
os campos de concentração e extermínio do regime nazista porque 
não queria que os terríveis crimes ali cometidos fossem esquecidos. 
Chegou mesmo a prever que alguns diriam que aqueles hediondos 
crimes não teriam acontecido. Palavras proféticas enunciadas pelo 
Supremo Comandante das tropas aliadas na II Grande Guerra e de-
pois presidente dos Estados Unidos da América.

Até hoje, por interesses vários, tem gente que faz a solene negação 
daqueles crimes – gente importante como presidentes e outras auto-
ridades de diversos países. As manifestações de intolerância e xeno-
fobia aí estão presentes, particularmente do antissemitismo. Voltando 
ao início: sem a ampla participação da sociedade – líderes políticos, 
militares, intelectuais, religiosos, médicos, mulheres – as atrocidades 
não teriam acontecido naquela dimensão, digamos, industrial.

É isso que pretendo mostrar com este trabalho cujo título é de um 
livro escrito pelo jornalista David Nasser no ano de 1947. Segundo se 
dizia à época, a expressão é de Gilberto Freyre da qual se apropriou 
o jornalista.
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Nada a estranhar pois David Nasser que pontificou no jornalismo 
brasileiro através da revista “O Cruzeiro” – jornalista brilhante, com-
positor com mais de trezentas músicas editadas, algumas delas de 
muito sucesso – não era conhecido pela nobreza de caráter. Distorcia 
fatos, criava notícias, tudo o que conviesse aos seus interesses e aos 
do seu patrão Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, o 
“Chatô”, grande magnata da imprensa da época com os seus Diários 
Associados.

Entretanto, os fatos expostos por David Nasser são verdadeiros e 
nunca foram desmentidos por ninguém.

A CIDADE

Nuremberg é uma cidade localizada na Baviera, Alemanha, na região 
da Francônia. Cidade medieval, fundada em 1050, foi uma das mais 
poderosas do Sacro Império Romano-Germânico. Ficou conhecida 
também por sua rica tradição cultural, abrigando artistas, artesãos, 
músicos, escritores. No seu território existiam construções belíssimas. 
Um dos seus nomes mais conhecidos, o sapateiro, poeta e menestrel 
Hans Sachs, inspirou Richard Wagner a compor a monumental “Os 
Mestres Cantores de Nuremberg”.

Hans Sachs era tão versátil que compôs um hino em homenagem a 
Martinho Lutero com o título “O Rouxinol de Wittemberg”.

Naquela cidade nasceu e morreu o pintor e gravurista Albrecht Dürer, 
considerado um dos maiores vultos do Renascimento.

Nuremberg notabilizou-se também por fatos lamentáveis que a tor-
naram em determinado tempo uma espécie de cidade maldita.

Ao longo dos séculos, os judeus de Nuremberg foram vendidos como 
escravos e oferecidos como “presente” ao Imperador. Em 1298, os 
307 judeus que viviam na cidade foram acorrentados juntos e quei-
mados vivos na véspera da festa de São Nicolau. 
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Por tudo isso, foi a cidade escolhida por Adolf Hitler e seus sicários 
para abrigar as monumentais manifestações de massa do Partido Na-
zista. Lá também foi promulgada, em 1935, a Lei de Cidadania do 
Reich, conhecida como as “Leis de Nuremberg”, que afastou da vida 
social, política, cultural e econômica todos os judeus da Alemanha. 
Instalava-se oficialmente o império do terror que conduziria à cha-
mada “solução final” – o “Holocausto”, como é mais conhecido.

A região da Francônia era administrada por um sádico-pornográfico 
chamado Julius Streicher que publicava um jornal do mesmo nível 
– o “Der Sturmer”, Streicher andava pelas ruas de Nuremberg com 
um chicote às mãos açoitando os judeus que encontrava. Certa feita 
relatou ao Führer que obrigara 250 judeus a arrancar capim com os 
dentes, provocando em Hitler um acesso de riso incontrolável.

As manifestações do partido nazista em Nuremberg foram docu-
mentadas por uma cineasta extremamente talentosa, Helena Bertha 
Amalie Riefenstahl, mais conhecida como “Leni”. Com a sua notá-
vel inteligência criou técnicas cinematográficas ainda hoje usadas no 
cinema. Um dos seus filmes mais conhecidos é “O Triunfo da Von-
tade”, documentário do Congresso Nazista de 1936. Foi chamada 
de o “Gênio Maldito” embora dissesse – como sempre nesses casos 
– desconhecer os crimes hitlerianos. Depois chegou a citar uma frase 
de Nietzsche: “Quem lida com monstros deve te cuidado para não se 
transformar num monstro”. 

Com o acaso do Nazismo, Nuremberg foi severamente bombardeada 
pelos aliados pouco restando do seu passado medieval (embora pos-
teriormente tenha sido restaurada).

Coincidentemente ou não, um dos prédios que escapou ao bombar-
deio foi o Palácio da Justiça, onde posteriormente se instalou o Tri-
bunal Militar Internacional que julgaria os criminosos nazistas.

Muitos, entretanto, se evadiram com a ajuda de simpatizantes ale-
mães e de outros países. Nesse sombrio episódio, o Vaticano teve a 
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sua participação quando o bispo austríaco Alois Hudal, que tinha 
acesso ao Papa e aos cardeais da Cúria Romana, acolhia os nazis eva-
didos e fornecia-lhes passaportes. Muitos foram encaminhados para 
países da América Latina, particularmente Paraguai, Brasil, Chile e 
Argentina, onde neste último, o ditador Juan Domingo Peron adotou 
como política de estado a acolhida e ajuda aos nazistas. Foram criadas 
as “rat-lines” – literalmente “linhas de ratos” – que na verdade signi-
ficavam os caminhos seguidos pelos criminosos do regime hitleriano. 
Outros países contemplados foram os escandinavos, Canadá, alguns 
do Oriente Médio, os Estados Unidos e depois, em grande escala, a 
Espanha governada pelo ditador fascista Francisco Franco.

Na lista macabra dos usuários das “rat-lines” estão entre muitos ou-
tros Adolf Eichmann, Franz Stangl, Erich Priebke, Klaus Barbie, 
Gustav Wagner, e Ante Pavelic. Este último, croata, discípulo direto 
de Hitler, exterminou 600.000 conterrâneos entre os quais mais de 
300.000 judeus. Não podemos esquecer nesta galeria sinistra o médi-
co-monstro Joseph Mengele que faleceu já idoso na praia santista de 
Bertioga, por afogamento.

A PERSONAGEM

Filinto Strubling Müller, nasceu em Cuiabá, Mato Grosso, em 11 de 
Julho de 1900. Tornou-se oficial do Exército Brasileiro, tendo fre-
quentado a famosa Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro, 
predecessora da Escola das Agulhas Negras. Como tenente partici-
pou dos movimentos tenentistas da década de 20 do século passado, 
que forjaram vários eventos marcantes da história brasileira, entre 
eles o do Forte de Copacabana e o da coluna Miguel Costa – Prestes 
que percorreu mais de 20 mil quilômetros levando a mensagem de 
um Brasil Novo, sem os vícios da política de então. Queriam também 
derrubar o governo constituído. Da Coluna Prestes, como finalmente 
ficou conhecida, fizeram parte entre outros Miguel Costa, Luis Car-
los Prestes, Juarez Távora, Juracy Magalhães e Filinto Müller. Este 
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último logo se desiludiu do ideário da Coluna e numa determinada 
noite desertou, tentando convencer que outros o acompanhassem. 
Conta-se que levou consigo o chamado “tesouro” da Coluna, na ver-
dade um pequeno cofre onde eram guardados os recursos confiscados 
por onde passavam os revolucionários que forneciam recibos com 
promessas de devolução posterior.

Por causa disso, em nota divulgada por Prestes, foi chamado de co-
varde, desertor e indigno. Claro, o “desertor” nunca perdoou Prestes 
pelas ofensas e preparou-se para a vingança que realmente aconteceu 
da forma mais cruel.

Müller formou-se em Direito e entrou na vida pública. Posterior-
mente foi nomeado chefe de polícia pelo Ditador Getúlio Vargas, 
tornando-se um dos homens mais poderosos da República.

Durante o tenebroso período da Ditadura Vargas, cometeram-se as 
maiores atrocidades desde a criação da República, que incluíam tor-
turas, estupros e assassinatos. Os beleguins de Müller se equivaliam 
aos de Adolf Hitler. Alguns, como o tenente Amaury Kruel e o ca-
pitão Riograndino Kruel, merecem ser lembrados. Depois de tortu-
rados para confessar crimes não cometidos, os presos presenciavam 
sevícias executadas nas suas mulheres que eram estupradas, tinham 
os mamilos machucados com alicates ou queimados de diversas for-
mas. Esses monstros se divertiam introduzindo na vagina das vítimas 
buchas encharcadas de mostarda. Antes disso, os presos eram brutal-
mente espancados, tinham os ossos fraturados e os pés eram quei-
mados a maçarico. Os criativos comparsas de Müller, entre os quais 
se destacava a personagem sinistra conhecida como Emílio Romano, 
criaram os adelfis, pequenos estiletes de madeira que eram introdu-
zidos sob as unhas dos detentos. Também colocavam nas uretras ara-
mes aquecidos por maçaricos e usavam alicates de madeira nos testí-
culos dos miseráveis. A desumana criatividade se revelou mais ainda 
com a “máscara de couro” e a “cadeira americana”. A primeira cobria 
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a cabeça do prisioneiro e ia sendo paulatinamente molhada. Assim o 
couro encolhia, provocando dores terríveis. A “cadeira americana” era 
uma geringonça provida de potente mola sob o assento onde a vítima 
era colocada com os pés e mãos amarrados. Uma alavanca disparava 
a mola e o infeliz era jogado contra uma parede, sem defesa alguma. 
Muitas vezes os presos eram obrigados a dormir em cubículos sobre 
areia molhada. Mal alimentados e mal tratados, muitos contraiam 
tuberculose. Existem outros procedimentos cuja descrição alongaria 
demais esta narrativa. Não esquecer que ao serem presas, as vítimas 
tinham suas casas saqueadas.

Segundo descreve Nasser, Filinto Müller era um homem delicado 
que cultivava rosas no jardim da sua mansão, localizada no Rio de 
Janeiro, junto ao Clube dos Caiçaras, ainda hoje um dos pontos mais 
valorizados da ex-capital federal.

Ao conversar com um prisioneiro, discreto riso nos lábios, Müller 
deixava o pobre coitado cheio de esperanças. Era o método adotado 
por Joseph Mengele, o médico-monstro que usava uma bata imacula-
damente branca sobre o uniforme, escolhia os destinados ao trabalho 
escravo e os demais eram encaminhados às câmaras de gás – velhos, 
mulheres, grávidas ou não, e crianças, muitas crianças.

Filinto Müller vingou-se de Prestes, deportando para a Alemanha 
Nazista, sua mulher, a judia Olga Benário Prestes que estava grávida. 
Ele sabia que isso significava uma pena de morte.

Mas nesse crime ele não estava só, pois contou com o beneplácito de 
Getúlio e, pior ainda, com a autorização do Supremo Tribunal Fe-
deral, que no caso se equivaleu ao Tribunal do Povo, de Adolf Hitler.

Olga Benário, depois de ter sua filha Anita Leocádia Prestes, foi as-
sassinada na câmara de gás na prisão de Bernburg – Alemanha.

Com a queda da ditadura, Filinto Müller entrou para a política ele-
gendo-se várias vezes senador pelo Estado do Mato Grosso. Teve 



293

ainda a oportunidade de servir a outra ditadura desta feita a instalada 
pelo golpe militar de 31 de março de 1964.

Filinto Strubling Müller era líder do Governo no Senado Federal 
e presidente da Aliança Renovadora Nacional – ARENA, quando 
faleceu vítima de um acidente aéreo com um avião da VARIG nos 
arredores de Paris no dia 11 de julho de 1973.

Gentil Porto
Membro da Academia Pernambucana de Medicina e da 

Academia Recifense de Letras. 

Recife, 17 de junho de 2015
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O Aceitável e o Inaceitável hoje no Brasil

Edmundo Ferraz

O clamor inesperado das ruas, despido de conotação político parti-
dária transformou-se em facho de luz na escuridão. O povo, como 
na Bastilha, decidiu não esperar mais nada da política profissional e 
resolveu clamar por suas exigências, que são claras e unânimes. Pre-
cisamos mudar o Brasil agora.

São inaceitáveis os privilégios, a corrupção, a ausência de compro-
misso, o desrespeito à Constituição e a impunidade generalizada em 
nosso país.

É inaceitável hoje no Brasil investir apenas 3,2% do PIB em Saúde, 
4% em Educação e menos de 2% em Ciência e Inovação, indicadores 
capazes de modificar profundamente nossas prioridades com imedia-
ta repercussão na qualidade de vida e no futuro que queremos legar 
aos nossos filhos e netos.  Essas são nossas prioridades e não gastos 
inaceitáveis com Copa das Confederações e Copa do Mundo que já 
conquistamos várias.

Assim não basta elevar os indicadores mencionados. É muito mais 
do que isso!

Torna-se fundamental priorizar a qualidade do ensino e da assistên-
cia à saúde com educadores e profissionais habilitados pelo mérito e 
desvinculados das indicações políticas sem conteúdo ou capacitação. 
É inaceitável que o Ministério da Educação cancele os concursos 
para Professor Titular abertos na Universidade Brasileira nivelando 
por baixo a carreira universitária excluindo-a do mérito e da qualida-
de na administração pública.

É aceitável, contudo, limitar drasticamente os gastos inúteis. É ina-
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ceitável o número exagerado de funcionários e comissionados no go-
verno.

É inaceitável as reeleições repetidas de deputados e senadores, sem 
que se estabeleça o limite de no máximo uma reeleição o que oxi-
genaria pela renovação, nossos quadros legislativos. É inaceitável o 
número exagerado de municípios e de vereadores perfeitamente dis-
pensáveis, exceto e talvez discutível nas capitais dos estados. É inacei-
tável um partido político indicar membros do judiciário por simples 
escolha do Presidente da República sem que haja critério de seleção 
previamente estabelecida. É inaceitável que se tenha 39 Ministérios 
e não haver critério de seleção estabelecido para a escolha de um 
Ministro de Estado. Nosso país não tem dono por pertencer ao povo 
brasileiro. Esse é o Brasil que precisamos mudar. Hoje!

Vida longa para o povo brasileiro é o que desejamos para que o Brasil 
possa servir de exemplo e de luz para outros povos e países.

Esta é a primavera brasileira que renovará nosso país e servirá de 
exemplo para a humanidade.  

Recife, 19 de junho de 2013.

Edmundo Ferraz
Presidente da Academia Pernambucana de Medicina
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Tributo ao governador Dr. Eraldo Gueiros

Alfarrábio. Observo um pequeno papel. Uma página cortada ao meio 
com anotações rabiscadas com tinta azul.  Letra legível, que pelo meu 
tino seria letra de homem. Não tenho ideia de quem seria aquela 
letra. O texto encontrado em uma gaveta da secretaria da Academia 
Pernambucana de Medicina registra os dados principais da realização 
de um evento, e estes deveriam servir principalmente para a elabo-
ração de uma ata. Referia-se a uma sessão extraordinária e solene da 
Academia Pernambucana de Medicina. Passeava os olhos no azul 
das letras. Elas dissertavam sobre a entrega do título de Sócio Bene-
mérito outorgado ao governador Eraldo Gueiros Leite que recebera 
também a Medalha Amaury de Medeiros. Ambas, eram comendas 
inéditas outorgadas a uma autoridade.

Por que teria recebido o governador tão honrosa homenagem? 

Examinado uma extensa documentação da Academia Pernambuca-
na de Medicina encontrei as razões. O homenageado, na condição 
de Governador do Estado tinha sancionado a Lei 6833 de 27 de 
dezembro de 1974, que autorizava o executivo a destinar uma verba 
especial para adquirir um imóvel para servir como sede da Academia 
Pernambucana de Medicina, que tinha sido fundada em 17 de de-
zembro de 1970. 

A Academia naquele tempo, com menos de cinco anos de fundada, 
não dispunha de uma sede formal, e se reunia, por aquiescência de 
várias instituições, em diversos locais. Ora realizava suas reuniões em 
uma sala da Secretaria de Saúde, transformada naquele tempo em 
FUSAM-Fundação de Saúde Amaury de Medeiros, em outras opor-
tunidades na Sociedade de Medicina de Pernambuco e mesmo, como 
se observa nessas anotações, em que a sessão se realizara no “Nosso 
Teatro”, hoje chamado de “Teatro Valdemar de Oliveira”. 
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Como retribuição a esse ato, pela relação de amizade entre os diri-
gentes da Academia e do Estado e “pelo muito que fez, em apoio, 
estímulo e incentivo à cultura e às letras médicas no Estado de Per-
nambuco” o governador foi agraciado com essa distinção.

O governador Dr. Eraldo Gueiros Leite nasceu em Canhotinho, PE, 
em 18 de janeiro de 1912, formando-se em Direito pela Faculdade 
de Direito do Recife em 1935. Foi eleito governador do Estado de 
Pernambuco em um processo de eleição indireta, pela Assembleia 
Legislativa em 1970, por indicação da ARENA-Aliança Renovadora 
Nacional.

Segundo estava registrado no livro próprio para atas, a solenidade de 
entrega dessas comendas foi realizada no “Nosso Teatro” instalado 
na Praça Osvaldo Cruz, no Recife, começando às 20 horas do dia 
5 de março de 1975. A sessão solene está relatada na sua inteireza, 
em sua ata, registrando além da presença do presidente da Acade-
mia, Prof. Fernando Figueira, do governador Eraldo Gueiros e dos 
acadêmicos da Casa, consta também a participação de várias autori-
dades entre elas o governador indicado para a gestão 1975/1979, Dr. 
José Francisco de Moura Cavalcanti, o vice-governador Prof. Barreto 
Guimarães e outras autoridades civis e militares. Na oportunidade o 
homenageado foi saudado pelo Prof. Valdemar de Oliveira, orador 
oficial da Academia. Após o recebimento das comendas entregues 
pelo Prof. Fernando Figueira, o governador agradeceu as homena-
gens.

Nessa mesma oportunidade foram lançados dois livros, um de autoria 
do Acadêmico Prof. Valdemar de Oliveira intitulado “No Tempo de 
Amaury” e outro, o primeiro volume de uma coletânea de trabalhos 
dos acadêmicos, constituindo-se os “Anais” da Academia Pernambu-
cana de Medicina.

Em obediência à Lei acima citada foi adquirida uma casa e terreno 
situado à Rua Dezessete de Agosto 1803, no Poço da Panela, no 
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Recife, para a Academia Pernambucana de Medicina tudo registrado 
conforme as exigências cartoriais. 

Posteriormente esse terreno perdeu a utilidade para a construção de 
uma sede própria para a Academia, pois, além do mais, representava 
um grande investimento, impossível de ser custeado pela Academia; 
e mais importante ainda, ela passou a se instalar no antigo prédio da 
Faculdade de Medicina no Derby, através de um convênio de como-
dato firmado com a Universidade Federal de Pernambuco, proprie-
tária do imóvel, em agosto de 1978. No entanto, somente a partir 
fevereiro de 1980 é que a Academia começou a funcionar nesse local 
devido às precárias condições físicas e estruturais das instalações do 
prédio. 

O prédio foi posteriormente restaurado, passando a funcionar a par-
tir de novembro de 1995 como Memorial da Medicina de Pernam-
buco, servindo de sede para a Academia Pernambucana de Medicina 
e de outras instituições culturais. 

Nesse contexto, o terreno de propriedade da Academia foi vendido, 
em 13 de novembro de 2008 na presidência do Acad. Dr. Geraldo 
José Marques Pereira e os recursos advindos dessa transação foram 
depositados em conta de investimento em banco, servindo esse di-
nheiro como suporte suplementar as despesas da instituição.

O governador, mesmo passados mais de quarenta anos, deve conti-
nuar a ser, in memoriam, homenageado pela Academia pelo seu gesto 
de compreensão e apoio, como ressaltou o Prof. Valdemar de Oliveira 
em seu discurso, intitulando-o de “Protetor da Cultura Pernambuca-
na”. 

Luiz Barreto
Recife, 02 de agosto de 2015
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Além do arco-íris ...

Luiz Barreto

Assisti contrito e cheio de recordações a missa de 7º Dia do nosso 
confrade Perseu falecido recentemente, no dia 5 de outubro deste 
ano.

O convite para este ato religioso foi público, realizado mediante uma 
proclamação na imprensa, pelos seus filhos e demais familiares.

Pouco antes das dezenove horas e trinta minutos já estava na belíssi-
ma igreja da Madre de Deus, no bairro do Recife Antigo, sentado no 
último espaço que restava, no último banco da igreja, no seu último 
assento.

A igreja toda iluminada com belíssimos candelabros que se despren-
diam do teto em frente ao altar que tinha Maria com seu pequeno 
Filho aos braços, como abençoando aquela homenagem que se pres-
taria. Lampiões desciam aos pares do teto dando mais brilho e beleza 
ao ambiente religioso.

 Os sinos da igreja repicaram marcando 19h30, e de imediato uma 
voz feminina anunciava a celebração da missa: ... Não estamos aqui 
para celebrar a morte, e sim a vida; não queremos reviver a tristeza da 
separação, ...”. Dois sacerdotes lentamente caminhavam em direção 
do altar enquanto a orquestra e coro, pelas mãos do maestro, inicia-
vam-se com o canto de entrada “Pater Noster” de Schubert. 

O celebrante abençoou a todos “Em nome do Pai e do Filho e do Es-
pírito Santo”. A celebração prosseguia. A Santa Missa é entremeada 
pela orquestra e coro com o Kyrie da Missa de Coroação, de Mozart; 
na aclamação do Evangelho ouvi-se o canto “Alleluia” de Mozart; no 
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ofertório “A Gaelic Blessing” de Johhn Rutter; novamente escuta-se 
Mozart em “Sanctus da Missa de Coroação”; na Comunhão o “Agnus 
Dei” de G. Bizet e a “Ave Maria” de B. Somma. Na meditação pós-
-comunhão ouve-se a execução de “O Moldavia”, da obra Má Vlast, 
do compositor checo Bedrich Smetona. Encerrando magistramente 
este concerto da orquestra e coro, durante a Missa, envolvemo-nos 
com o canto final “Somewhere over the rainbow” (Além do Arco-Í-
ris) de H. Harlen, concerto regido pelo maestro Dierson Torres.

A igreja da Madre de Deus ainda resplandecia quando, um após ou-
tro, dois netos do Dr. Perseu foram ao púlpito para trazer ainda belas 
recordações do seu querido avô e agradecer a presença dos presentes 
àquele ato de fé e solidariedade cristã. 

Depois, uma longa fila se formou de amigos da família e do Dr. Per-
seu para com um ato simples de um aperto de mão, um sussurro 
ou um abraço, testemunhar os grandes laços de amizade para com 
aquele que, em uma nuvem de arco-íris, se encantou para a eterni-
dade. E a Igreja Madre de Deus reviveu uma de suas grandes noites 
de celebração Eucarística, com a missa, a homilia, o concerto com a 
orquestra e coro e as palavras mágicas de encantamento dos jovens. 
Uma noite de gala, à altura do nosso colega Dr. Perseu Lemos. 
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Medicina, a Evolução, O Tempo

A história da humanidade é um verdadeiro quebra-cabeça; e os cien-
tistas, há muito tempo, se esforçam em tentar juntar e explicar as pe-
ças espalhadas pela evolução. Quando os primeiros símios deixaram 
os galhos das árvores e se arriscaram pelo chão, houve uma grande 
mudança em todos os aspectos, inclusive física e intelectual. Filósofos 
ainda hoje discutem que “profissionais” ou aqueles com maiores ap-
tidões surgiram quase que naturalmente para ordenar e comandar os 
grupos recém-formados. Apareceram, naturalmente, líderes natos, na 
maior parte das vezes se utilizando da violência, e que estabeleceram 
regras (advogados). Também surgiram aqueles com habilidade para 
caça e pesca e outros para transformar o fogo no grande poder divi-
sório, já que o homem foi o único animal que o dominou. Surgiram 
aqueles que garantiram um abrigo seguro contra as tempestades e 
contra as feras (engenharia). A medicina nem engatinhava ou mal 
engatinhava. No entanto, surgiram lideranças capazes de entrar em 
contato com o divino e começar a entender o poder da cura através 
das ervas e de outros materiais supostamente mágicos e, que sem 
maiores explicações, a não ser as sobrenaturais, tiravam o espírito 
maligno das pessoas e as devolviam à sociedade. Desde aquele pe-
ríodo se tinha e se tem o conceito de que doença é igual a pecado. 
Naquela época já se era possível ter uma ideia do que eles entendiam, 
por exemplo, para que servia o coração; e nas pinturas do norte da 
Espanha se vê este órgão com o mesmo formato dos enamorados 
atuais (quem o criou?) para mostrar a todos de que a lança ou a flecha 
deveria atingi-lo para eliminar o animal que precisavam para comer 
e se vestir: era a fonte da vida. Como não havia medicina como a 
de hoje, aquelas pessoas mortalmente feridas em uma caçada eram 
abandonadas à própria sorte para serem devoradas pelas feras que 
eles mesmos caçavam.

No entanto, já se notam nas peças arqueológicas as trepanações (e 
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com sobrevivência do paciente), bem como tratamento rudimentar 
de pequenas fraturas, além é claro das grandes cicatrizes. Mas, a me-
dicina sempre esteve, e está ligada ao divino. Ainda hoje as curas 
praticadas com esforços pelos profissionais da área de saúde são atri-
buídas muitas vezes aos trabalhos de um deus e não ao trabalho hu-
mano. É mais fácil acreditar que a cura foi feita por uma divindade, 
do que pela habilidade do clínico ou do cirurgião. E agradecem à 
igreja e deixam o médico de lado, principalmente quando a conta dos 
serviços chega.

Nada se sabia, durante o período pré-histórico sobre a função dos 
órgãos do corpo humano. Conheciam o coração, mas não como parte 
do aparelho circulatório. No entanto, o homem, religioso ou não, foi 
capaz das maiores barbáries, das maiores torturas, e tinha a ideia e 
o propósito como de prolongar o suplício dos condenados, evitando 
que órgãos vitais fossem atingidos e deixando a vítima agonizando 
por dias (método do empalamento).

Felizmente, alguém, ainda na pré-história, passou-se a perguntar 
“para que”, “por que” e “porque não”. E deu-se início à exploração 
dos cadáveres e das doenças, apesar da forte pressão outras que não 
permitia tal ultraje. A religião foi, e parcialmente ainda o é, o grande 
entrave da ciência. A evolução da medicina foi muito lenta. Cadá-
veres foram roubados de cemitérios para que o corpo humano fosse 
estudado mesmo sob a pena de excomunhão ou de pena maior da 
igreja. A estes homens, médicos ou não, se deve a medicina. Não se 
sabia, por exemplo, como era a concepção e se atribuía à mulher a 
culpa de não ter gerado um filho homem, muitas vezes a executando 
ou a encerrando em um mosteiro, quando o parto revelava tratar-se 
de uma mulher. Lembremo-nos que, quando da invenção do micros-
cópio, muitas vezes o feto já formado era visto na cabeça do esperma-
tozoide. A mulher só tinha a função de receptáculo e de desenvolver 
o que já estava formado previamente pelo homem. Por isto o índio 
brasileiro admitia o choco (era o homem que descansava e não a mu-
lher). O óvulo só foi descoberto por volta de 1820.
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Progressivamente cientistas passaram a estudar os diversos órgãos do 
corpo e a fazer uma medicina comparativa com o de outros animais 
e com o de seus próprios escravos. Criaram-se tabus. Criaram-se mi-
tos. Criaram-se falsas afirmativas durante séculos que viraram falsas 
verdades científicas difíceis de se opor. Mas a medicina evoluiu. Do 
mesmo modo que Galileu afirmou que a Terra girava em torno do 
Sol, a igreja teve que admitir determinados fatos que iam de encon-
tro à Bíblia. Na realidade, ia contra o que os religiosos pensavam e 
interpretavam.

As cabeças pensantes, apesar da Santa Inquisição, não deixaram de 
emitir suas opiniões, mesmo que em pequenos grupos fechados. A 
circulação foi descoberta. O microscópio descobriu pequenos órgãos 
e pequenas criaturas.

Com a perda progressiva da Igreja diante dos fatos que surgiam, a 
Anatomia evoluiu; e com ela, a Fisiologia. A observação direta. Não 
esta observação que os laboratórios atuais tentam nos impor e que 
chamam de medicina baseada em evidência (que deveria chamar-se 
medicina baseada em vender mais medicação). “Não pense”, é o novo 
chavão. Simplesmente prescreva o produto que eu disse que era bom. 
Quantos paradigmas foram derrubados? Quantas verdades foram 
transformadas em mentiras? E quantos remédios foram vendidos 
por este motivo? Quantas medicações depois disto foram retiradas 
do mercado por não produzirem o efeito desejado? Quantos médicos 
são vendidos aos laboratórios e, mesmo sem acreditar no que está 
dizendo, verborreiam o seu parco conhecimento comprado.

Surgiram a partir, principalmente do século XVI e XVII novos co-
nhecimentos que foram se complementando aos que os orientais já 
sabiam (e que nós, ocidentais, desprezávamos e desprezamos por nos 
sentirmos superiores). Destruímos os códices maias e astecas, fontes 
de valiosos conhecimentos em todas as áreas.
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Infelizmente a medicina esteve durante algum tempo ligado à astro-
logia e à procura da pedra filosofal. Demoramos cinco mil anos para 
ultrapassar três ou quatro centímetros que separam a pele (o exterior) 
do coração, sob os protestos mil, já que se imaginava que este órgão 
era intocável. Demoramos séculos para descobrir para que serviam o 
cérebro e outros órgãos internos (!) A figura do médico se misturava 
com a do astrônomo, desenhista, matemático, físico, arquiteto (lem-
bre-se que o construtor da primeira pirâmide era médico), político, 
escritor, adivinho, e assim por diante.

A medicina praticada há 50 anos não é certamente a medicina de 
hoje, onde os médicos não olham sequer o paciente e brigam entre 
si para saber quem ganhará o primeiro milhão de reais (ou dólares). 
Brigam para primeiro saber lidar com as máquinas mais sofisticadas 
e que permitem ver detalhes do corpo humano. Mas se esquecem de 
que a verdadeira máquina está ali na sua frente lhe olhando, angus-
tiado, pedindo um socorro ou um palavra de conforto, e o médico, 
muitas vezes, limita-se a olhar para a tela do computador (que deve-
ria ter um uso mais racional num consultório), e, em vez de dirigir 
o olhar para o doente, e lhe diz secamente: preciso tirar sem útero 
por exemplo; pode ser amanhã? Porque tanta secura? Pra que tanta 
tecnologia, neste caso?

Será que a medicina passou anos de evolução, inventando e desen-
volvendo diversos instrumentos, para transformar o homem/mulher 
num mero detalhe onde ele vai ganhar dinheiro?

Sabemos da briga dos grupos de órteses e próteses, por exemplo, que 
lutam ferozmente quem vai ganhar viagens gratuitas ao exterior ou 
reformar sem custos seus consultórios.

Onde está o juramento de Hipócrates? É só um papel já gasto? É 
só um modo de dizermos que juramos por alguma coisa ética? Que 
ética? O que mais se vê é falta de ética e moral. Do desprezo pelo 
doente. Poucos conhecem seus clientes pelo nome (a não se os que 
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possuem muito dinheiro). É apenas um número no prontuário e uma 
guia que deve ser enviada para o convênio.

Não quero ser chato e achar que a medicina acabou ou deve voltar 
para aquela praticada no início do século XX (e, que por incrível que 
pareça, funcionava). Algumas áreas médicas importantes estão fa-
dadas a não mais existirem porque não rendem financeiramente o 
suficiente para enriquecer o doutor. E tome exames que muitas vezes 
não servem para nada. Porque solicitar um ionograma se o resultado 
só irá ser levado 15 a 20 dias depois? Servirá mais para que? Porque se 
solicitar um exame, cujo solicitante não saberá ler o resultado?

O que estamos formando nas faculdades? O que estamos vendo nos 
bancos universitários? Uma grande dose de desinteresse por parte de 
todos, fazendo com que muitos professores não mais tenham estí-
mulo de ensinar. Só uma grande fábrica de dinheiro para os diretores 
da instituição. O que será que me espera no futuro? Estar um dia 
internado, cheio de fios e sondas, sem direito a protestar, e me sub-
metendo a toda sorte de exames, necessários ou não. É o que se vê. 
E todos se calam. É o que se consente. É o que se obedece aos donos 
dos hospitais, se não é demitido. Prolongar a vida sem necessidade.

Olho, por outro lado, para os antigos sacerdotes com poderes que 
assombravam a tribo. Com seus unguentos, poções mágicas, orações, 
amuletos e danças em torno do doente. Talvez eu prefira me tratar 
assim. Pelo menos estarei junto aos meus e no meu lugar na nature-
za, vendo e apreciando o que construí, olhando nos olhos dos meus 
filhos e netos e vendo neles o orgulho de ter sido um médico, que 
não cedeu totalmente ao que a dita modernidade me impôs. E que 
procurou tratar os doentes como a mim próprio.
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Os primeiros Congressos Médicos de Pernambuco e a 
Construção do Progresso Científico no Estado

O primeiro Congresso Médico Pernambucano representou o elevado 
nível da cultura pernambucana. Nele foi definido, através de votação, 
reunir novo Congresso em 1911. Durante sua ocorrência, foram ex-
postas observações de médicos nacionais de alto mérito e discussões 
teóricas de explicações científicas. 

É importante ressaltar que foram apresentadas e debatidas medidas 
de importância social. Dentre as medidas de valor social estavam: a 
necessidade de transferir a Escola Correcional de Casa de Detenção, 
ampliando- a e transformando- a em colônia para menores delin-
quentes; fundar, na Casa de Detenção do Recife um Instituto Mé-
dico- Criminal (plano traçado e apresentado no Congresso pelo Dr. 
Gouveia de Barros) ou para essa Casa nomearem médico psiquiatra 
que, através de assistência aos criminosos, estabeleceria profilaxia 
contra as chamadas psicoses dos detentos; necessidade de colônia 
para alcoólatras regenerando- os através do hábito do trabalho e pre-
venindo a alienação; inspeção médica das escolas buscando a higiene 
social. Outra meta relevante defendida foi promover a construção 
de um pavilhão anexo ao Hospital de Alienados para observação de 
loucos ou suspeitos de alienação mental e não deixá-los asilados e do-
minados pela violência sem cuidados especiais. Esse desejo é curioso, 
pois desde essa época (1909) já se almejava o que tentamos transfor-
mar ainda hoje: o não isolamento de doentes mentais (modelo asilar) 
e sim proporcionar a esses doentes um tratamento de qualidade e 
reinclusão social.1

Contudo, foi acordado no Congresso que apenas alertar o governo 
para efetivação de tais medidas não era o bastante. Sendo assim, 
houve a ideia de que a comissão eleita para a organização do futuro 
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Congresso deveria ter a incumbência de procurar realizar os votos do 
Congresso passado. 

Na noite do dia 22 de Abril de 1909 definiu-se a programação que 
seria seguida nos próximos dias em que ocorreria o primeiro congres-
so médico pernambucano. No dia 27 de Abril seria dado início às 
atividades, que deveriam ser encerradas no dia 04 de Maio de 1909. 
Os dias eram preenchidos com diversas atividades que iam desde vi-
sitas registradas em “chapas” pelo fotógrafo Luiz Santiago à sessões 
de apresentação dos trabalhos e discussão. O Diário de Pernambuco, 
que estava no seu 85º ano de existência, comunicou nos dias anterio-
res que publicaria os dados e acontecimentos registrados no congres-
so médico.

No dia 25 de Abril, às 13h, no Teatro Santa Isabel aconteceu a aber-
tura solene do evento que teve como título “Congresso médico per-
nambucano”. No anúncio feito no Diário de Pernambuco desse dia 
(N. 92) ressalta-se a participação de um grupo conhecido de clínicos 
e o empenho e dedicação do colaborador Octavio de Freitas. 

Figura 1- Dr. Octávio de Freitas Figura 2 - Teatro Santa Isabel
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Após votação ficou determinado que os trabalhos da assembleia fos-
sem dirigidos pelo Dr. Barreto Sampaio, que pronunciaria ligeiro 
discurso dando ênfase aos benefícios da realização daquele congresso 
e faria um breve agradecimento pela confiança a ele despendida. O 
Dr. Lisboa Coutinho foi o orador oficial e seu discurso teve como 
título “O progresso hygienico no Recife”, tema que ele conhecia bem, 
uma vez que além de psiquiatra e deputado estadual, já havia sido co-
missário de saúde. A equipe organizadora do evento declarou que os 
participantes não necessariamente deveriam usar trajes de rigor para 
a abertura. Os ingressos seriam distribuídos pelos seguintes doutores, 
que também iriam recepcionar os convidados: Sabino Pinho, Octavio 
de Freitas, Frederico Curio, Lins e Silva, Bandeira Filho, Alfredo 
Medeiros, Arthur Cavalcante, Raul Azevedo, Souto Maior, Gouveia 
de Barros e Luiz Loureiro. Muitos camarotes estavam reservados por 
famílias que compareceriam naquela tarde promissora, na qual have-
ria ainda quatro bandas musicais tocando no saguão. Entre os convi-
dados estava o bispo de Olinda d. Luiz, que seria representado pelo 
monsenhor Marcolino Amaral e as principais autoridades do estado. 
Haveria na sala nobre da Sociedade de medicina, localizada na Rua 
do Hospício, às 3 da tarde, a inauguração da exposição de produtos 
farmacêuticos, que funcionaria durante o evento das 9h às 20h. As 
sessões seriam realizadas no Lyceu de artes e ofícios, onde seriam uti-
lizados os dois salões e que pela alta demanda, o Dr. Octavio de Frei-
tas ordenou que fossem colocadas mais cem cadeiras em cada sala. 



322

 Para o dia 27 de Abril, estavam programadas sessões de hi-
giene com leitura de trabalhos e de medicina. Entretanto, com ma-
nifestado pesar pelos congressistas, o evento foi suspenso nos dia 26 
e 27 de Abril. Ocorreu que o Dr. Octavio de Freitas e sua esposa, a 
Sra. Maria Cristina Antunes de Almeida Castro foram abalados pela 
morte dos dois filhos, Miguelzinho e Octávio, no mesmo dia, vítimas 
de febre amarela.2 Por sugestão de Arnobio Marques e Bandeira Fi-
lho, foram sugeridas algumas alterações na programação inseridas ao 
longo do congresso.2

 - 28/04/1909: haveria na programação inicial um convescote, 
conhecido atualmente como “piquenique”, que aconteceria na fábrica 
de tecidos Camaragibe. Os participantes e convidados seriam con-
duzidos de trem através da via férrea Caxangá e deveriam receber 
os bilhetes com o Dr. Octávio de Freitas. Nesse dia, entretanto, foi 
realizada uma visita ao Hospital D. Pedro II, que nesse dia estava 
com notável movimento de médicos e de pessoas pobres que iam à 
policlínica, geralmente no período de 8 às 10h da manhã em busca de 
alívio para suas enfermidades. Mais de 100 pessoas estavam presentes 
na sala esperando atendimento. No hospital eram oferecidos os servi-
ços de consultas médicas e cirúrgicas, curativos ginecológicos, peque-
nas cirurgias, oftalmologia e odontologia. Destacou-se o sistema de 
receitas com três vias e medicações administrado por seis religiosas, 
que chegavam a distribuir até cerca de 800 preparos em um dia. O 
laboratório recém-reformado também foi apresentado aos visitantes 
e descrito no jornal. Contava com um fogão, estufa para desinfec-
ção e era dirigido pelo farmacêutico José Francisco Bittencourt. A 
sala de operações, enfermarias, cozinha, sala da maternidade, capela, 
necrotério, quarto escuro dos oculistas, refeitório e as experiências 
de raio-x foram visitados e descritos. Entre as curiosidades citadas 
estão as de que em um dia o hospital consumia cerca de 250quilogra-
mas de carne fresca e que no próprio dia da visita, diversas mulheres 
foram vacinadas. Ao final da, todos os congressistas mostraram-se 
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satisfeitos com a visita a um dos hospitais mais perfeitos e de maior 
movimento do Brasil, segundo o relato publicado no Diário de Per-
nambuco.

- 29/04/1909: seriam realizadas duas visitas no período da manhã. 
A primeira seria ao dispensário Octavio de Freitas, onde discursaria 
o Dr. Lisboa Coutinho e a segunda seria ao Instituto vaccinogenico, 
onde discursaria o Dr. Octavio de Freitas apresentando o processo de 
formação da vacina. Devido à infelicidade que sofreu o idealizador 
do evento, ele foi substituído pelo Dr. Eustaquio de Carvalho. No 
instituto vacinogênico, logo na entrada os congressistas se depararam 
com um vitelo amarrado a uma mesa, que seria destinado à coleta 
de “lympha”. Todo o processo de produção foi narrado.  As vacinas 
de varíola eram produzidas não apenas para Pernambuco, mas enco-
mendadas também pelos estados da Paraíba, Alagoas e Rio Grande 
do Norte. Em seguida, dirigiram-se ao dispensário Octávio de Frei-
tas, o primeiro do Brasil e que foi levantado na Rua Gervásio Pires 
pela Liga contra a tuberculose. O serviço contava com dois médicos 
internos e dois para visitas domiciliares aos doentes incapazes de sair 
à rua. Seriam ali tratados os tuberculosos reconhecidos por exames 
clínicos ou microscópicos, que receberiam um cartão com o seu nome 
e o do médico responsável pela sua conduta terapêutica, afirmando o 
seu direito de serem ali assistidos. No verso do cartão havia algumas 
instruções, entre as quais curiosamente destaca-se a de que o enfermo 
só deveria fazer uso de bebida alcoólica mediante prescrição médica. 
Os indivíduos tiveram a chance de ver a cultura do bacilo de Koch 
em diversos meios, entre os quais caldo de carne, gelozi, leite e batata. 
Lá, conheceram boa parte do local, incluindo secretaria, sala de con-
sultas, gabinete de bacteriologia, farmácia, sala do zelador e sala de 
espera. À noite, ocorreriam duas sessões, de terapêutica e de cirurgia. 
O Dr. Bandeira Filho versou sobre sua tese láparo-hysterectomia no 
Brasil e também acerca do diagnóstico em obstetrícia, que envolvia a 
apresentação e posição do feto, conhecimento da bacia e partes mo-
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les, que segundo ele resolveria boa parte das dificuldades encontradas 
durante o parto. Houve discordâncias e discussão acerca do uso do 
fórceps em dependência da forma de apresentação da cabeça fetal no 
ato do parto.

 - 30/04/1909: pela manhã, o Dr. Sabino Pinho, um dos fun-
dadores do local, recebeu os visitantes no Instituto de proteção à in-
fância, onde aconteceu festa e o sorteio de quatro prêmios. Na entra-
da do instituto destacava-se a seguinte frase: “Um templo de sciencia 
e caridade donde apóstolos do bem a vossa esmola guiará conforto 
à alma, ao corpo, ao coração do pobre”. Mais de cinqüenta pessoas 
estavam presentes, conduzindo crianças enfermas para o tratamento, 
disponibilizados no local por apenas dois médicos. Eram fornecidos 
medicamentos, leite e roupas às crianças mais enfraquecidas e recen-
temente haviam atingido o número de 1400 matriculados para acom-
panhamento médico-hospitalar. À noite, haveria sessões de higiene e 
de cirurgia. Nessa última, o congressista Dr. Vieira da Cunha versou 
acerca das láparo-hysterectomias abdominaes e ovarotomias. A ansieda-
de girava em torno da sessão do cirurgião dr. Arnóbio Marques, que 
viria defendo três causas para as recidivas de  hérnia inguinal, entre as 
quais estavam, a própria hérnia (volume, natureza, estrangulamento 
ou não), o operado (idade, obesidade, resistência da parede, presença 
de cordão espermático) e a operação em si e ainda, defendendo a 
operação de Bassini como não perigosa e de grande utilidade. O es-
tudo de Barreto Sampaio falou sobre um caso científico aplicado em 
trabalhos de arte. Houve ainda sessões sobre homeopatia.

 - 01/05/1909: às 8h da manhã houve visita ao “Hospício de 
alienados”, que ficou conhecido por “Hospital da Tamarineira” e que 
tem como nome oficial “Hospital Ulysses Pernambucano”, home-
nageando o homem que em 1930 assumiu a direção do local e o 
restaurou. Chegaram ao local apenas no período da tarde e durante 
o trajeto discutiu-se a necessidade da necessidade de um jardim de 
infância, a exemplo do já existente em São Paulo. O hospício contava 
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com 25 empregados e era mantido pela Santa Casa de Misericór-
dia do Recife. Observaram-se alguns casos e percorreu-se todos os 
compartimentos do organizado estabelecimento. Às 19h teve início a 
sessão de higiene do Dr. Alcides Codeceira, que versava sobre a pro-
filaxia da loucura e que destacou como principais causa de loucura em 
Pernambuco o alcoolismo, a prisão, a sífilis, a herança, idéias religio-
sas e o misticismo. Em seguida, o Dr. Gouveia de Barros falou sobre 
a necessidade da fundação de um instituto médico cirúrgico na casa 
de detenção (responsável pela profilaxia e tratamento do criminoso). 
Para alguns congressistas o médico confundiu em determinados mo-
mentos o criminoso com o louco. Abordaram-se ainda temas como a 
incapacidade dos órgãos genitais no direito civil e o nariz respiratório. 

 Inicialmente, ficou determinado que no dia 02 de Maio, às 
13h realizar-se-ia uma votação com o intuito de determinar os temas 
que despertavam maior interesse geral. Não foram encontrados rela-
tos e nem a confirmação da existência desse encontro.

 - 03/05/1909: encerramento do congresso no Lyceu de ar-
tes e ofícios. Nesse dia o Dr. Carlos Cotrim discursou sobre o siste-
ma de esgoto que seria mais conveniente para a cidade do Recife. O 
presidente do evento, Dr. Barreto Sampaio discorreu a respeito da 
tatuagem de olhos com tinta da China, sendo a operação de “ptery-
gio” uma das mais freqüentes em seu consultório, como forma de 
combater as opacidades da córnea. Entre as propostas finais estavam 
a criação de escola correcional para menores delinqüentes, o sanea-
mento do Recife, criação da escola de obstetrícia e do pavilhão anexo 
para maternidade no hospital D. Pedro II. Por fim, após a exposi-
ção das memórias apresentadas nesses dias passados, o congresso foi 
declarado encerrado e ficou constituída uma comissão responsável 
por desenvolver o próximo congresso a ser realizado em 1911, que 
seriam: Dr. Octávio de Freitas (presidente), Dr. Leopoldo de Araújo 
(vice-presidente), Dr. Alcides Codeceira (secretário geral), Dr. Fre-
derico Curio (secretário adjunto) e Dr. Cartaxo Dantas (tesoureiro).
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No dia 06 de maio, no Clube Internacional, realizou-se um banquete 
que contou com deslumbrante ornamentação e cardápios em latim. 
Mais uma vez, foi dado o destaque merecido ao idealizador e grande 
responsável pelo primeiro congresso médico de Pernambuco, o Dr. 
Octávio de Freitas. A privação do convívio material e moral com o 
médico foi novamente lamentada. 

O segundo Congresso de Medicina de Pernambuco foi, assim como 
o primeiro, proposto pelo Dr. Octavio de Freitas após o excelente 
resultado do primeiro Congresso realizado no estado (1909) e mais 
uma vez, contou com cientistas de vários ramos que se relacionavam 
à Medicina.

A última seção de organização do evento aconteceu no dia 13 de 
outubro, na Sociedade Médica de Pernambuco. Na reunião, presi-
dida pelo Dr. Octavio de Freitas, compareceram figuras ilustres da 
sociedade pernambucana, como o bacharel João Firmino, o coronel 
Apolonio Peres, os cirurgiões dentistas Bertholdo Arruda e Walfrido 
Leão e médicos como Abreu e Lima, A. Meira Lins e Oscar Cou-
tinho. Foi decidida nesse evento a formação das seções parciais e a 
abertura do Congresso, que ocorreria às 13h, do dia 15 de outubro, 
em solenidade no Teatro do Parque.

Figura 4 - Teatro do Parque Figura 5 - Faculdade de Direito do Recife
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O escolhido para a função de presidente efetivo do Congresso e que 
teve aprovação unânime, foi o Dr. Arnobio Marques. Para as seções 
plenas, escolheu-se a seguinte formação: Dr. Manoel Borba, gover-
nador do Estado (presidente de honra); Drs. Constancio Pontual, 
Barreto Sampaio, Clementino Fraga e João Garcia Frota (os dois úl-
timos, professores da Faculdade de Medicina da Bahia), como presi-
dentes honorários; o engenheiro Pierre Colier, o Dr. Octavio Tavares 
(professor da faculdade de Direito de Recife), o cirurgião dentista A. 
Fraga Guimarães, o agrônomo Feliciano Rocha e o abade do mos-
teiro de S. Bento, D. Pedro Roeser, como vice-presidentes. E como 
secretários, os doutores Cruz Ribeiro, o Dr. Costa Pinto, o bacharel 
Adaucto Acton e o engenheiro Eugenio Ozorio.

A programação científica do Congresso foi de uma diversidade ímpar 
e congregou uma variedade de assuntos de importância inquestio-
nável às necessidades da época. Entre os assuntos abordados, des-
tacam-se: Estomatologia na Medicina Legal, Hemorragia dentária, 
Terapia com sangrias, Beribéri, Leishmaniose Cutânea, Conjuntivi-
tes, Higiene escolar, Auto soros / Auto vacinas, Câncer de pulmão, 
Litíase biliar, Terapia no aborto incompleto, Aneurisma de aorta, 
Hérnia encefálica, Ptoses palpebrais e Psiconeuroses (pelo DR. Ulys-
ses Pernambucano de Mello), entre outros temas. Chama atenção a 
preocupação com a Tuberculose à época do Congresso, tanto que, 
o tema esteve presente na terça-feira (dia 17) e na quarta-feira (dia 
18) e foi trabalhado sob ópticas distintas.  Na memória apresentada 
pelo Dr. Octavio de Freitas, salientava-se o alto poder de morbimor-
talidade que a tuberculose tinha na época, além da proliferação da 
doença, o elevado número de vítimas (nas mais distintas localida-
des do país), além de enfatizar que o combate à tuberculose deveria 
atender à doença, ao doente, ao terreno e ao meio, para obter eficácia 
satisfatória.

A tuberculose foi admiravelmente estudada pelo Dr. Octavio de 
Freitas. Ele relatou através de seu texto As Devastações da Tuberculose 
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no Brasil, por meio de conferência, muitas informações importantes 
sobre essa doença. O texto afirmava que a transmissão dessa enfer-
midade era fácil. Falava também que naquela época- início do século 
XX- evidenciou- se aumento na taxa de mortalidade pela tuberculose 
em Recife e no Brasil e que a notificação obrigatória, o isolamento, a 
desinfecção, a higienização e a vigilância médica poderiam recuperar 
o doente. Estimava- se que a mortalidade pela patologia no Brasil 
fosse em torno de 31 000 óbitos por ano e que aproximadamente 
310 000 pessoas sofriam de tuberculose aberta no mesmo período. O 
fato de a tuberculose ter alta expressividade em Recife coincide com 
a nossa atualidade, uma vez que essa cidade é a primeira capital no 
Brasil na incidência da tuberculose.3

A abertura do Congresso foi anunciada como uma seção soleníssima 
aberta ao público, embora, ao contrário do que ocorreu no Congresso 
de 1909, houvesse a exigência explícita de que as pessoas se apresen-
tassem decentemente vestidas. No Teatro do Parque, à ocasião da 
inauguração, havia ornamentações, bandeiras de diferentes Nações 
e camarotes. Uma banda do Exército e outra da Polícia animavam o 
evento. Cada congressista recebia um pequeno botão verde para ser 
colocado nas vestes como distintivo. A pompa e a elegância foram 
elementos-chave naquela tarde de inegável importância para a Me-
dicina e a Sociedades pernambucanas. Por fim, o Dr. Manoel Bor-
ba inferiu as seguintes palavras: “Eu me rejubilo pela nossa reunião, 
agradeço-vos a distinta honra que me conferis nesta hora e declaro 
aberto o Segundo Congresso médico de Pernambuco”.

A preocupação dos médicos e demais profissionais envolvidos no 
Congresso, em relação à utilização dos estudos científicos realizados, 
para a melhoria de vida da população algo explícito. Não obstante, 
os congressistas tinham a consciência de que, aliada aos estudos, a 
iniciativa do Governo em desenvolver políticas públicas de melhoria 
no saneamento básico, atendimento em saúde, entre outros, era fator 
indispensável.
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Durante o segundo congresso, bem como o que ocorreu em 1909,vi-
sitas e excursões foram  incluídas no cronograma dos congressistas 
e a cada uma delas, o Diário de Pernambuco publicava informações 
e fotos do momento. A primeira excursão aconteceu no dia 17 de 
outubro e teve como destino a barragem em construção em Guriahu. 
Durante a visita, preocupações com os problemas de abastecimento 
e qualidade da água no Recife foram enfatizados pela equipe. No 
mesmo dia, os congressistas participaram de um piquenique em Ca-
maragibe, onde conheceriam as instalações fabris do local e toda a 
sua estrutura de vila operária, consultório médico, farmácia, escolas, 
abastecimento de água e rede de esgotos.

No dia 19 de outubro, as visitas foram ao então Hospício de Aliena-
dos da Tamarineira e aos dispensários Octavio de Freitas e Lino Bra-
ga. Algo que chamou bastante atenção dos visitantes foi o trabalho 
segundo eles, heróico dos profissionais desses estabelecimentos fren-
te às dificuldades de recursos. Pacientes em momento de excitação, 
por exemplo, às vezes eram tratados apenas com banhos quentes ou 
frios, dependendo da ocasião. Outra visita realizada foi ao Porto de 
Recife e observação de suas compotas.

É importante lembrar, que em meados de 1892 já existia um impor-
tante movimento de higiene e intensificação da assistência médica 
que se espalhava pelas cidades do interior do Estado. Mais uma vez, 
a tuberculose era o foco do debate, já que entre 1852 e 1915 repre-
sentou a principal causa de mortes em Pernambuco.

Dando seguimento às programações, no dia 20 de outubro de 1916, 
realizou- se a visita do Congresso Médico ao Matadouro Municipal 
dos Peixinhos que foi definido como um estabelecimento grandio-
so. O Dr. Almeida Pernambuco- bom conhecedor da técnica de sua 
obra- forneceu aos visitantes as instruções demonstrando que o Ma-
tadouro tinha uma admirável organização.

No anfiteatro n. 5 da Faculdade de Direito do Recife, na data 20 de 
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outubro de 1916, houve a sessão de medicina geral com presidência 
do Dr. João Marques secretariado pelos Drs. Selva Junior e Gustavo 
Pinto. Então, os respectivos congressistas abordaram suas variadas 
memórias: 

- Dr. Vicente Gomes: “Um caso de litíase biliar”- descrevendo os 
sintomas, tratamento e a cura dessa afecção;

- Dr. Edgar Altino: “Um caso de paraplegia radicular traumática”;

- Dr. Ulysses Pernambucano de Mello: “Considerações sobre a pato-
genia e tratamento das psiconeuroses”- trabalho importante de teoria 
e prática, com novas teorias que foram admiradas pelo Dr. Sá Leitão;

- Dr. Sá Leitão: “Tratamento dos alienados fora do hospício”- indi-
cando um isolamento inteligente e apropriado em colônias anexas e 
autônomas, nas habitações privadas ou na própria família do doente; 
sempre em busca de alcançar a cura tratando melhor os loucos.

Neste mesmo dia, no anfiteatro n. 2, houve sessão de ciências natu-
rais, biologia, microbiologia, física e química e zootecnia presidida 
pelo Dr. Samuel Hardman. Então, novamente, os respectivos con-
gressistas pronunciaram suas memórias:

- Dr. Mario Ramos: “Reação de Hecht Weinberg no soro- diagnós-
tico da sífilis”- trabalho comprovado por 334 casos;

- Sr. Agrônomo Fernandes e Silva: “A importação de reprodutores 
Zebus para melhoramento do gado nacional”- esse trabalho gerou 
discussão sobre qual das raças, Zebu ou Caracu, seria melhor para 
o Brasil. Fato curioso para ser abordado em um Congresso Médico.

Havia também uma exposição anexa ao Congresso e que foi muito 
visitada. Dentre os conteúdos dessa exposição, estava o mostruário do 
cirurgião dentista Walfrido Leão com belos trabalhos de diferentes 
métodos na prótese. Além disso, tinham sido enviados à exposição 
diversos outros produtos, inclusive ratoeiras.
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O programa para o dia 21 de outubro de 1916 compreendia visitas 
aos Institutos Pasteur e dos Cegos e ao Hospital Pedro II, sendo 
todos esses estabelecimentos sustentados pela Santa Casa de Mise-
ricórdia. O primeiro lugar visitado foi o Instituto Pasteur, dirigido 
pelo Dr. Octavio de Freitas. Durante a visita, o Dr. Octavio explicou 
que lá se realisavam estudos com inoculação do vírus da raiva em 
coelhos e daí retiravam a substância medular de uma só vez, fican-
do essa substância em frascos na farmácia para servir de tratamento 
aos doentes. Havia também a medula fresca sobre cloreto de cálcio. 
A aplicação (através de duas injeções/ dia) da medula mais antiga 
alcançava a cura em 16 dias. Na aplicação da medula fresca, o trata-
mento era mais rápido. Com isso, o Instituto estava tratando e curan-
do cerca de 3 340 doentes da raiva. Entretanto, hoje já se sabe que o 
tratamento do paciente com raiva inclui isolamento de contato, dieta 
hipercalórica e hiperprotéica, normovolemia, suporte ventilatório, 
uso de Nimodipina, uso de vitamina C, redução do risco de lesão 
neurológica secundária, uso de Amantadina, uso de Biopterina, seda-
ção profunda, monitoração e controle hidroeletrolítico.4 Além disso, 
só se tem documentado em todo o mundo a eliminação do vírus da 
raiva em três doentes, dos quais apenas dois se recuperaram clinica-
mente e sobreviveram. Dentre os sobreviventes, está o primeiro caso 
de cura de raiva humana no Brasil. Em 2008, na Unidade de Terapia 
Intensiva do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital Universitá-
rio Oswaldo Cruz da Universidade de Pernambuco, em Recife- PE, 
um tratamento baseado no protocolo americano de Milwaukee con-
seguiu salvar um garoto de 15 anos de idade contaminado através de 
morcego hematófago.

Em seguida, prosseguiu- se a visita para o Hospital Pedro II, local 
onde prevalecia o diagnóstico de sífilis e tuberculose. Nesse Hospital, 
havia farmácia, laboratório, maternidade, cozinha, compartimentos 
de banhos hidroterápicos, lavanderia, sala de arsenal cirúrgico, salas 
de operações oftálmicas, sala de operação e clínica médica de senho-
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ras, capela, escola de parteiras, salão de honra, entre outros compar-
timentos. Citou- se que depois da fundação da assistência pública, 
quase se aboliram os casos de tétano nos doentes recolhidos- a esse 
Hospital- com ferimentos, uma vez que havia a aplicação de injeção 
do soro antitetânico nas feridas em tempo hábil.

O Instituto dos Cegos foi o último a ser visitado. Ele era o mais mo-
desto de todos os estabelecimentos mantidos pela Santa Casa. Che-
gando lá, todos foram para o salão principal onde tocava uma banda 
de música dos cegos. Foi demonstrado o trabalho dos cegos nas ofi-
cinas destinadas à indústria de vassouras de piaçava e nas oficinas de 
encadernação. Ademais, os cegos tomavam lições de piano e violão.

Posteriormente, aconteceu a sessão de higiene, engenharia sanitária 
e medicina judiciária no anfiteatro n. 8 que foi presidida pelo Dr. 
Pereira de Lyra, secretariado pelo Dr. João Firmino. Mais uma vez, 
os referidos congressistas abordaram suas memórias:

- Dr. Antonio Ignacio: “A profilaxia da peste em Pernambuco”- pa-
rabenizou a diretoria da higiene de Pernambuco pela campanha an-
tipestosa. No entanto, houve discussão sobre a falta de exame bacte-
riológico por parte da inspetoria de higiene;

- Dr. João Aureliano Correia: “A psicologia judiciária como resultado 
das investigações de antropofisicossociologia criminal. Conhecimen-
tos essenciais para a descoberta da verdade na instrução processual.”

Seguindo, aconteceu a sessão de cirurgia no anfiteatro n. 5, presidida 
pelo Dr. Costa Ribeiro secretariado por Drs. Selva Junior e Arthur 
Gonçalves.  Dois congressistas leram suas memórias:

- Dr. Arthur de Sá: “Um caso de intoxicação do labirinto por Enesol”;

- Cirurgião dentista Nelson Mello: “Estudo histórico patológico e 
parasitário de actinomicose ou micetomas actinomicósicos”.

No dia 22 de outubro de 1916, aconteceu a sessão de encerramento 
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do Congresso no salão nobre da Faculdade de Direito do Recife, sen-
do esse ato presidido pelo governador do estado e foi encerrada tam-
bém nesse dia a exposição anexa ao Congresso. À mesa, sentaram- se 
os Drs. Arnobio Marques (presidente do Congresso), A. A. Pereira 
de Lyra (diretor da higiene pública), Saturnino de Brito (chefe da 
comissão do saneamento), João Amorim e Adaucto Acton (secretá-
rios). Durante a sessão, o Dr. Arnobio Marques fez uma breve síntese 
dos trabalhos que foram debatidos. Falou sobre o dever de cobrar o 
governo para apressar a vinda de laboratórios e cobrar à Santa Casa 
a transformação do Instituto Pasteur em um laboratório bacterio-
lógico. Alertou que a inspeção escolar era incompleta e lembrou da 
eleição para a comissão organizadora do terceiro congresso. Através 
da democracia iriam aprovar medidas de interesse geral tais como: 
estabelecer o serviço de irrigação das ruas (contra a poeira); consi-
derar o grande valor da função social desempenhada pelos Institutos 
de Proteção e Assistência à Infância, contribuindo para a redução da 
mortalidade infantil do Recife, ressaltando a necessidade de alertar o 
poder público para contribuição financeira para manutenção desses 
Institutos; necessidade de se fornecer leite puro e higienicamente co-
lhido, cobrando dos governos municipais a fiscalização dos estábulos 
e dos animais; apelo ao governo para proporcionar a educação pro-
fissional e doméstica para preparar homens para o trabalho e mulhe-
res para serem donas de casa, visando a economia social e a higiene; 
isolamento de doentes com tuberculose em hospitais de tuberculosos 
construídos com auxílio financeiro dos municípios e do estado; cria-
ção do Instituto Octavio de Freitas resultado da união do laborató-
rio bacteriológico, do Instituto vacinogênico e do Instituto Pasteur 
ampliado; expansão do serviço medicoescolar; interceder  ao poder 
público para efetivação de farmacopeia com flora brasileira medici-
nal; louvor à diretoria de higiene e saúde pública do estado; louvor à 
impressa que auxiliou o Congresso. Houve a exposição do diploma 
de honra, do diploma de mérito e da menção honrosa. Os congres-
sistas foram convidados para um Te- Deum na matriz da Boa Vista. 
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Os trabalhos foram encerrados solenemente em banquete no Clube 
Internacional na noite do dia 24 de outubro de 1916. Interessante-
mente, o fechamento do Primeiro Congresso Médico de Pernambu-
co tinha ocorrido no mesmo local a sete anos atrás. O Dr. Lins e Silva 
foi o orador oficial do Segundo Congresso nessa festividade solene.

Figura 6 - Clube Interancional do Recife

Apesar de serem evidentes as melhorias que ocorreram no âmbito 
da ciência, pesquisa e ensino da Medicina em Pernambuco, desde 
os primeiros Congressos no Estado e lembrando que essa evolução 
alavancou a realização de Congressos cada vez mais notáveis, não se 
pode subestimar a importância dos eventos de 1909 e 1916. Ao con-
trário, é possível valorizar ainda mais essas iniciativas.

É óbvio, que a escassez de recursos materiais e científicos, a pequena 
experiência de muitos profissionais médicos em eventos semelhan-
tes, a falta da participação de acadêmicos e o desconhecimento que 
prevalecia na sociedade em relação a tais acontecimentos, poderiam 
ter travado o progresso da Medicina pernambucana. Não obstante, 
a mente ilustre do Dr. Octavio de Freitas e a contribuição inegável 
da Sociedade de Medicina de Pernambuco foram suficientes para 
tornarem reais os acontecimentos científicos que merecem local de 
destaque entre os mais importantes da história da Medicina de Per-
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nambuco. 

Por fim, o caráter pragmático e resolutivo das ações realizadas pelos 
congressistas na busca de melhorias no saneamento, abastecimento 
de água, higiene, prevenção de doenças, entre outros problemas, en-
fatizam ainda mais o papel social dos Congressos citados e da Me-
dicina do Estado, na busca de uma sociedade mais justa para todos. 

Que os passos galgados pelos homens de fibra e coragem em anos 
longínquos, séculos passados e milênio distinto, possam guiar o ca-
minho de futuros profissionais que sejam dignos de levar adiante o 
legado da Medicina de Pernambuco, através dos tempos. 

Recife, 30 de outubro de 2012

Isla Santos Bezerra

Juscielle de Souza Barros

Polianna Guedes Granja
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José Nivaldo: da arte da escrita à arte do cuidado

Juliana Albuquerque Santos1

Maria Eduarda Zamorano da Silva2

Resumo:“O contraste entre a beleza dos cajueiros nordestinos e a tristeza 
da miséria humana.” Foi o que exclamou José Nivaldo ao aproximar-
-se de retirantes acampados sob as árvores. É o que qualquer um que 
conheça mais de perto a história desse médico escritor ou escritor 
médico (como preferir), também exclamaria sobre sua vida. Isso por-
que José Nivaldo escolheu um caminho de contrastes. Autor de deze-
nas de artigos no campo da medicina, com destaque para publicações 
nas áreas da nutrição e das doenças parasitárias e de obras literárias 
que retratam a realidade do homem do Nordeste, preocupou-se em 
produzir cuidado, seja através da medicina ou da literatura. Debru-
çar-se sobre sua vida e sua obra é deparar-se com um caminho de 
contrastes, que guarda o belo e o horrendo do mundo.

 ...“menina preste atenção e olhe um pouquinho prá mim, por-
que sou um liso em folia, mas trago alegria de um arlequim...”

(José Nivaldo Barbosa de Sousa)

Recife, 26 de outubro de 2013

1 Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco.

2 Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco.  
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INTRODUÇÃO

Diante da necessidade de homenagear a bela contribuição para a me-
dicina dos trabalhos de José Nivaldo e de exaltar os seus feitos, a des-
peito da ausência do suporte tecnológico que auxilia os estudiosos da 
sociedade contemporânea, desenvolveu-se este trabalho. A finalidade 
é a de tornar pública a história de vida de José Nivaldo, suas conquis-
tas e seus feitos, mostrando a importância dos seus trabalhos para o 
que temos hoje de produção científica quanto ao estudo da ancilos-
tomíase no Agreste pernambucano e salientando a contribuição dos 
seus estudos sobre nutrição para a medicina. Por fim, pretendemos 
compartilhar um pouco da sensibilidade de José Nivaldo homem, 
esposo, pai, médico e escritor.

No dia 28 de Maio de 1924, na Vila do Cedro, Limoeiro, Pernambu-
co, nasce José Nivaldo Barbosa de Souza, filho de Severino Barbosa 
de Sousa e Josefa Celecina de Sousa. Iniciou seus estudos na Vila 
do Lobo, atual Caramuru, de Floresta dos Leões, hoje Carpina. Em 
1935 ingressa no Ginásio de Limoeiro, onde cursou o ginasial. Em 
1942 inicia o Pré – Médico no Colégio Oswaldo Cruz e em 1944 
presta vestibular e é admitido no curso médico da Faculdade de Me-
dicina na cidade do Recife. Na faculdade, foi um acadêmico atuante 
sendo em 1947 eleito Primeiro Secretário do Diretório Acadêmico 
de Medicina e Cursos Anexos de Odontologia e Farmácia. Ainda 
em 47 tornou-se sócio efetivo da Sociedade de Internos dos Hos-
pitais do Recife, da qual posteriormente, foi Secretário e Presidente 
para o biênio 48-49. Representou o corpo discente da Faculdade de 
Medicina do Recife no III Congresso Médico Acadêmico Inter-Es-
tadual em Julho de 1947, no Recife. Representou Pernambuco no 
Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), no Rio de 
Janeiro em 1948. Torna-se sócio honorário da Sociedade de Internos 
dos Hospitais do Recife em 30/11/49. Cola grau em 08/12/49, pela 
Faculdade de Medicina do Recife.
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Como médico, instalou-se na cidade de Surubim em 1950 a convite 
do Monsenhor Ferreira Lima, que estava construindo um hospital e 
uma maternidade, onde foi clínico e diretor por muitos anos. Abriu 
consultório clínico e foi pioneiro no diagnóstico microscópico de pa-
rasitoses na região. Atendeu, até pouco tempo, pacientes de grande 
número de municípios do agreste de Pernambuco e da Paraíba. Em 
1952, empreendeu campanha de imunizações das populações atingi-
das pela seca, enquanto dirigia o Posto de Emergência do Ministério 
da Saúde, sediado em Surubim. Foi médico assistente por designação 
do Ministério da Saúde, da Frente de Emergência, em Surubim, João 
Alfredo e Santa Maria do Cambucá, onde assistiu a milhares de fla-
gelados. Em 1959 foi contratado pela Associação Mundial de Com-
bate à Fome – ASCOFAM - para realizar estudo sobre a utilização 
da farinha de mandioca enriquecida com sais minerais, vitaminas do 
complexo B e proteínas do feijão soja, no combate à desnutrição e 
pelagra.

Participou de inúmeros congressos, seminários, palestras, Jornadas 
médicas, Mesas redondas dos congressos realizados pela sociedade 
de medicina de Pernambuco, Mesa Redonda do Primeiro Seminá-
rio de Endemias Rurais e Desnutrição do Nordeste, promovido pela 
ASCOFAM, presidida por Josué de Castro, em Garanhuns – PE, 
Conferência na Academia Pernambucana de Medicina, durante o 
Ciclo de Estudo sobre Josué de Castro, sob o título: “Inquietação de 
Josué de Castro, diante do drama universal da fome” e Palestra na 
Assembleia Legislativa de Pernambuco sobre “A Vida e a Obra de 
Josué de Castro”, em 1995.

Publicou e apresentou pelo menos vinte trabalhos referentes às pa-
rasitoses, carências vitamínicas, e aos aspectos da nutrição e da ali-
mentação no Agreste pernambucano, dentre os quais daremos ênfase 
neste trabalho aos seguintes: “Tratamento marcial exclusivo e asso-
ciado na anemia ancilostomótica”¹, “O tetracloretileno associado à 
essência de quenopódio, no combate à infestação ancilostomótica”², 
“Hexylressorcinol e tetracloretileno, sem purgativo, no combate à 
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infestação ancilostomótica”³ e “Hepatose alimentar e kwashorkor”4. 
Resta salientar que José Nivaldo produziu tais trabalhos sem as faci-
lidades tecnológicas de que se dispõe hoje em dia. Segundo seu filho, 
também médico, Sergio Gondim, talvez, sozinho, tenha publicado 
mais que todos os médicos do interior do Brasil não conectados com 
as universidades.

Como se não fosse suficiente tamanho serviço prestado à medici-
na, ainda nos agraciou com sua rica contribuição literária. Escreveu 
por volta de nove livros de literatura. Discorreremos um pouco sobre 
a obra intitulada “Pesadelo – Rememorando uma prisão política5”, 
apesar de “Doutor Marcolino6” ser uma de suas obras mais conheci-
das. Publicou artigos no jornal “Correio do Agreste”, e no seminário 
“Surubim, terra da gente”; além de ter sido colaborador do Jornal 
do Commercio, no Recife, de 1968 até 1977. Assíduo frequenta-
dor dos congressos nacionais da SOBRAMES (Sociedade brasileira 
dos médicos escritores) e sócio da Associação Médica Brasileira e 
da Sociedade de Medicina de Pernambuco. Foi também membro da 
Sociedade Brasileira de Médicos Escritores da qual se tornou Presi-
dente da Regional de Pernambuco, no biênio 1984-1985. Membro 
da Academia de Letras e Artes do Nordeste, ocupando a Cadeira 
que tem como patrono Josué de Castro, onde apresentou o trabalho 
“Josué de Castro – Sociólogo do Combate à Fome”.

Casou-se com sua colega de turma Maria Neise Monteiro Gondim 
de Souza, primeira médica pediatra do município de Surubim, com 
quem teve sete filhos, os quais, segundo o mesmo, “São um dos pou-
cos orgulhos de sua vida”, uma vez que todos “Deram pra gente”, 
como dizia José Nivaldo. Avô presente e venerado pelos netos, en-
cantado com o bisneto, pois com este teve mais tempo para admirar a 
beleza da criança que desperta para o esplendor da vida.

José Nivaldo teve alguns cânceres resolvidos e superou uma crise res-
piratória grave, mas em todas essas ocasiões não perdia o bom humor. 
Aos 88 anos, sua esposa Neise faleceu e cerca de um ano depois José 
Nivaldo, aos 89 anos, vem a falecer, vítima de um infarto.
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Segundo seu filho, Sergio Gondim, José Nivaldo estudava sempre, 
pesquisava e publicava em revistas especializadas e participava de 
congressos. Trata-se de artigos escritos há mais de 50 anos, do inte-
rior de Pernambuco para o mundo. O foco dos estudos era a desnu-
trição e por esse caminho que escolheu trilhar foi parar na Academia 
de Medicina de Pernambuco. “Sorte grande, a dele e a dela”.

DESENVOLVIMENTO

“E se somos Severinos

iguais em tudo na vida,

morremos de morte igual,

mesma morte Severina: 

que é a morte que se morre 

de velhice antes dos trinta,

de emboscada antes dos vinte,

defome um pouco por dia

(de fraqueza e de doença

é  que a morte Severina 

ataca em qualquer idade,

e até gente não nascida).” 

(João Cabral de Melo Neto)7

As horas subsequentes ao jantar, em Surubim, por volta de 1952 a 
1966 eram dedicadas à leitura, aos estudos e às pesquisas de José 
Nivaldo. Pesquisas essas, em sua maioria, voltadas para o estudo dos 
aspectos alimentares no interior de Pernambuco, especialmente no 
Agreste.  As doenças parasitárias (com destaque para ancilostomose) 
também eram tanto alvo da atenção como tema das publicações de 
José Nivaldo. 
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No mínimo, esse interesse por temáticas tão perturbadoras quan-
to as carências de populações vulneráveis evidenciam um interesse 
que extrapola o individual e invade o coletivo: o interesse pelo outro.  
Pelos outros que são “Severinos” espalhados não só no agreste, mas 
também no sertão, na zona da mata e no litoral pernambucanos.  E 
é justamente no interesse pelo outro - faminto de “pão ou de abra-
ço” - que a medicina ganha significação, perde um pouco do caráter 
cientificista e torna-se arte do cuidado.

José Nivaldo teve como ferramenta de trabalho o cuidado, que se 
revelou por meio de suas diversas publicações – pelo menos dez só no 
campo da nutrição - cuja finalidade era entender as doenças que aco-
metiam e as problemáticas que giravam em torno dos mais desassis-
tidos. Seu acervo de produções científicas conta com os seguintes tra-
balhos: “Das apendicites amebianas em Surubim8”, “Novos casos de 
Ascaridíase Humana pela Apolloniatigipioensi9”, “Pelagra no Agreste 
de Pernambuco – Aspetos Clínicos e Tratamento10”;” Alguns aspec-
tos da nossa alimentação11”; “Aspectos da ecologia e da alimentação 
em Surubim12”; “Aspectos da alimentação no agreste de Pernambuco 
durante a seca de 1952-195313”; “O Hexylressorcinol no combate à 
infestação ancilostomótica14; “Tratamento marcial exclusivo e asso-
ciado na anemia ancilostomótica1”; “O tetracloretileno associado à 
essência de Quenopódio, no combate à infestação ancilostomótica2”; 
“Carências Vitamínicas mais frequentes no Nordeste15”; “Hepatose 
alimentar e Kwashorkor4”; “Tratamento da amebíase intestinal16”; 
“Alimentação e Hábitos alimentares no Sertão Alagoano17”; “Hexyl-
ressorcinol e tetracloretileno, sem purgativo, no combate à infestação 
ancilostomótica3”; “Diarréias recidivantes e giardíase, na primeira in-
fância, no agreste de Pernambuco”18; “Ainda sobre o tetracloroetile-
no e o Hexylressorcinol no combate à infestação ancilostomótica”19; 
“Aspectos econômicos, sociais e alimentares de flagelados do Cea-
rá20”; “Hidroxinaftoato de Befênio no combate à infestação ancilos-
tomótica”21; “Valor nutritivo da associação de proteína do feijão Ma-
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caçar (Vigna sinensis) e da castanha de caju (Anacardium occidentale 
I)”22; “Ação espoliativa da infestação ancilostomótica e da carência 
proteica no agreste de Pernambuco”23.

José Nivaldo, preocupado com a situação do trabalhador rural no 
Agreste pernambucano, realizou os estudos já citados. Em seu arti-
go “Hexylresorcinol e tetracloroetileno, sem purgativo, no combate 
à infestação ancilostomótica3” trata sobre o quão eficiente torna-se a 
medicação sem a utilização posterior do purgativo salino. No artigo 
“Tratamento marcial exclusivo e associado na anemia ancilostomóti-
ca1” evidencia que o uso de ferro, apenas, é o suficiente para melhorar 
a anemia ancilostomótica e em um segundo momento deve-se tratar 
o verme, dispensando o uso de associações com vitaminas. Em “O 
tertacloretileno associado à essência de Quenopódio no combate a 
infestação ancilostomótica”2 mostra que ao resolver estudar os efeitos 
de outros helminticidas, apesar de ter obtido melhores resultados do 
que os obtidos com o uso de Hexylresorcinol evidenciou que apesar 
de os parasiticidas serem melhores quanto à tolerância, deixavam a 
desejar como helminticidas; além desses tem-se ainda: “Hidroxinaf-
toato de Befênio no combate à infestação ancilostomótica21”, onde 
comparando os resultados de estudos anteriores, percebeu que os de-
mais ancilostomicidas são muito superiores a este. 

Entre 1952 e 1966, José Nivaldo publica textos sobre os aspectos ali-
mentares do agreste de Pernambuco, ajudando a trazer à tona um as-
sunto convenientemente afastado das rodas de conversas das classes 
mais abastadas e bem nutridas da época: o drama da fome. E a pala-
vra fome precisa ser bem definida, já que guarda um significado mui-
to mais amplo do que aquele que tinha no passado. Segundo Josué 
de Castro, a palavra fome era empregada, no passado, para exprimir 
a falta de alimentos para satisfação dos apetites, e o número de mor-
tos pela fome restringia-se aos indivíduos que morriam de inanição. 
No seu sentido moderno, essa palavra refere-se à falta de quaisquer 
dos 40 ou mais elementos nutritivos indispensáveis à manutenção 
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da saúde. A falta desses nutrientes não acarreta, necessariamente, a 
inanição, mas, certamente, um regime alimentar inadequado é fator 
predisponente para doenças da nutrição e até para morte prematura. 
Com esse novo sentido da palavra fome, estima-se que dois terços da 
população mundial vivam em regime de fome.

Voltado para o campo da desnutrição e tomando “fome” no sentido 
proposto por Josué de Castro, escreveu: “Carências vitamínicas mais 
frequentes no Nordeste”15 no qual considerou as variações ambien-
tais do território e evitou a generalização geográfica dos conceitos. 
Baseando-se em seus estudos e nas pesquisas de outras pessoas supôs 
que na Zona da mata havia uma menor carência vitamínica em virtu-
de do revestimento verde; no Agreste havia avitaminoses, em especial 
de niacina, seguida por vitamina A e riboflavina; no Sertão, através 
dos estudos de Orlando Parahym, também havia carência vitamínica 
atribuída à escassez de hortaliças e frutas, carência mais freqüente 
de riboflavina, vitamina B1, ácido nicotínico e vitamina C. Outros 
trabalhos mostraram carências de riboflavina, vitamina A e niacina-
mida na capital, sendo as deficiências mais frequentes as do fator PP, 
vitamina A, riboflavina e ácido ascórbico.

Além disso, José Nivaldo contribuiu ainda com: “Hepatose alimentar 
e Kwashiorkor”4, no qual após longos estudos tentando discorrer so-
bre qual doença estava diante deles (este artigo foi feito em conjunto 
com sua esposa Neise Gondim de Souza), concluíram que reuniriam 
em uma só morbidade sinais e sintomas concomitantes, mas inde-
pendentes na sua etiologia (pluricarências).

Não bastasse sua rica contribuição para o campo da medicina, da 
qual nos restringimos a apenas seis publicações, José Nivaldo ainda 
acalentou os corações, nossos e dele mesmo, com sua literatura pre-
servacionista da linguagem matuta e rica do nosso Nordeste sofrido, 
ganhando destaque com “Dr. Marcolino6” através do qual preserva 
valores sociais, filosóficos, éticos e culturais do homem do Nordeste.
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Autor de “Amor, fuxico e emancipação” (1967) que o levou a receber 
o da Academia Pernambucana de Letras o prêmio Othon Linch Be-
zerra de Melo, 1968. Ainda, “Noite sem nome” (1971); “ Terra de co-
ronel” (1973); “Dr. Marcolino” (1983); “O vôo dos carcarás” (1996); 
“Moedas falsas” (1999); “Jarro de louça” (2000); “Pesadelo – Reme-
morando uma prisão política” (2003) e “ Nordeste à flor da pele” 
(2008). No entanto discorreremos um pouco a respeito de “Pesade-
lo – Rememorando uma prisão política”. Nesta obra, José Nivaldo 
conta a história de seu filho José Nivaldo Jr., professor de história e 
ex- preso político do governo militar brasileiro, preso (1973 – 1975) e 
torturado com choque elétrico na língua, pênis e pés molhados, além 
dos espancamentos. José Nivaldo Jr. disse que sobreviveu porque seu 
pai, médico influente, gritou aos quatro cantos acerca de seu seques-
tro, mantendo – o vivo, por esse motivo.

Além do talento para as letras, veio a afinidade pelo Indubrasil, raça 
de gado, antes sem sucesso, mas que com aprimoramento genético 
ganhou prêmios e fama. Foi em sete anos o melhor selecionador da 
raça; competiu no Brasil com os grandes de Uberaba, obtendo segun-
do lugar em qualidade. 

Amigos e admiradores não faltaram a José Nivaldo. Além de seus 
familiares e colegas da academia, personalidades da época lhe tinham 
muito respeito e admiração. “A sintaxe é dele só, como o vocabulário – 
ah, o riquíssimo, surpreendente vocabulário! – a ortografia, personalíssi-
ma, o linguajar solerte, tenho vontade de usar expressões dele próprio, as 
únicas capazes de o decifrar.” Dizia a seu respeito a amiga Rachel de 
Queiroz. Ariano Suassuna se refere a ele assim: “Graças sejam dadas a 
Deus quando um escritor toma esse pobre material esfarrapado e, a partir 
dele, cria o enigma da arte – seja a mais lírica e humanística, como a de 
José Candido de Carvalho em- O coronel e o lobisomem - ou a de José Ni-
valdo em - Doutor Marcolino”. Não só esses, mas também José Rafael 
de Menezes, José Lourenço de Lima, Mauro Mota, Nilo Pereira e 
Costa Porto elogiaram sua figura e suas obras, reconhecendo, assim 
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como nós, sua importância não apenas como escritor, mas de um 
modo geral, como homem, médico e cidadão.

CONCLUSÃO

O menino de engenho nascido em Limoeiro já carregava a ânsia de 
conhecer o mundo. Ao engraçar-se com a medicina e com a lite-
ratura, foi questionado quanto à diversidade de interesses e saiu-se 
com essa: “De enxerido o mundo está cheio, e não é com mais um que vai 
transbordar.”

Equilibrando-se na corda bamba das áreas do conhecimento por 
onde transitava, testemunhou as carências do trabalhador rural do 
Agreste pernambucano, propondo-se a ajudar por meio de suas pes-
quisas, que foram desenvolvidas apesar das limitações tecnológicas 
da época e do local onde estava instalado. Mostrou-nos também, a 
importância do médico do interior, sem o qual a quem recorreriam 
aqueles severinos? “Morreriam de morte igual, mesma morte severi-
na.” 

José Nivaldo não vai entrar para a história como um ícone que revo-
lucionou a humanidade. Não que ele não merecesse, mas do ponto de 
vista da história oficial seus feitos foram singelos. Talvez em grande 
parte por terem sido voltados para populações carentes, do interior 
pernambucano, que são sistematicamente invisibilizadas pela socie-
dade. José Nivaldo eternizou-se através de cada linha que escreveu, 
com caráter cientificista ou poético; eternizou-se por meio de cada 
dor amenizada e de cada vida poupada pelo bom uso da medicina.

“Sou apreciador da vida.

Aprendi mais com o povo do que com os tratados.”

 (José Nivaldo)
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O atual estado da produção e acumulação de conhecimentos na área 
de medicina é assombroso.

Anualmente, uma vultuosa quantidade de novos artigos originais, 
revisões sistemáticas e outras formas de partilha de conhecimentos 
médicos, é posta à disposição do público através de sistemas de 
disponibilização on-line (Fernandez-Llimos, Silva, 2008; Larsen, 
2010). Assiste-se a um estado atual da arte da pesquisa científica 
médica em que cada um pequeno assunto da área é supersaturado com 
uma miríade de investigações sobre cada um das partes componentes 
do mesmo, vindas desde pesquisas acadêmicas por estudantes da 
Graduação, até grandes centros de estudos financiados por governos 
e capital privado. Nesse sentido, como indivíduos participantes 



356

dessa complexa maquinaria científica e, portanto receptores de 
um atordoante número de novos conhecimentos, na forma de 
recomendações clínicas, protocolos, diretrizes, etc., vemo-nos diante 
de uma interminável atualização de conhecimentos – vindos das mais 
diversas fontes – em todas as áreas básicas e clínicas do escopo médico 
científico. E também como agentes dessa engrenagem que se move 
‘rápido demais’, somos muitas vezes (auto) pressionados a procurar 
nós próprios realizarmos pesquisa científica. E é assim que, de modo 
irreflexivo, toda uma comunidade termina por padecer do excesso 
de informação gerado e, de modo alienado, produz conhecimento 
redundante, ou seja, na verdade reproduz conhecimento (Rosa, 
2008), tendo somente a fôrma de um algo original.

Entenda-se alienação (Gomes, Schraiber, 2011), aqui, como um 
recurso teórico advindo de uma teoria sociológica e filosófica críticas, 
que consideram determinados modos de existência e práticas 
humanas, tanto a nível individual como em uma coletividade, que 
sejam mais ou menos aproximadores do ser humano da objetivação 
de seu trabalho, de seus produtos e de sua própria história; isto 
é, que aproxime ou distancie uma pessoa, por exemplo, do seu 
reconhecimento como agente histórico, inserido que é na mesma e 
capaz de modificar os cursos da própria, através de atividades como 
sua profissão exercida - a medicina, como exemplo - ou também suas 
pesquisas científicas.

O profissional médico, e os futuros, veem-se muitas vezes tão somente 
como um grande acumulador de conhecimentos novos; sem tempo, 
portanto, para refletir sobre os mesmos; sem sentir-se aptos ou 
mesmo amparados por um ambiente favorável, a realizar uma análise 
crítica sobre de onde vem esse contingente de informações, quais as 
fontes geradoras de tais conhecimentos, para que e por que ele deve 
apreendê-los de modo consciencioso e ativo e, não menos importante, 
onde ‘ele próprio’ se situa em todo esse contexto. Ou seja, percebe-
se uma deficiência global na aquisição de uma formação contínua 
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adequadamente humanística e crítica por parte do físico, deixando-o 
sem ferramentas adequadas para uma construção identitária, com 
bases históricas e filosóficas (Queiroz, 1986), do médico que é ou 
virá a ser.

A pretensão deste artigo é argumentar que, através de uma visão 
historicizada e, a nível instrumental-prático, de uma educação 
historicizada da Medicina (Sokol, 2008), poder-se-á construir uma 
generosa contribuição dupla a este saber. Em primeiro lugar, a noção 
adquirida de uma continuidade histórica em relação ao conhecimento 
técnico-científico poderá despertar a atenção individual e coletiva 
para que, tanto ou mais do que se lançar, de um modo irreflexivo, 
à busca do ‘mais novo’, do que aparentemente nunca foi dito ou 
percebido antes, poderemos nos deter mais à analise cuidadosa do 
consideravelmente imenso volume de conhecimentos humanos ‘já’ 
produzidos; para que a partir deles lancemos novas luzes e ideias 
sobre o que escreveram nossos breves e longínquos antepassados em 
termos de matéria médico-científica.

A segunda contribuição seria a de dotar os indivíduos que estão 
inseridos no meio médico, de um maior aprofundamento em sua 
‘consciência-de-si’, ou seja, uma maior percepção e auto-afirmação 
de sua pessoa como agente construtor e constituído historicamente. 
Nesse sentido, argumenta Sokol (2008) que 

revisitar o passado da medicina ensina os estudantes a serem 
céticos em relação à medicina contemporânea mais do que acei-
tá-la irreflexivamente,   a ganhar um senso de perspectiva e 
continuidade alargando seus horizontes intelectuais, a melho-
rar seu julgamento, raciocínio e compreensão social, e a serem 
inspirados – ou corretamente horrorizados – pelas práticas, 
eventos e figuras históricas  (p.1162) 
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Apresentaremos, então, como o grande exemplo histórico que 
usaremos para defender e embasar nossa ideia exposta, o médico 
holandês Guilherme Piso, que viveu durante a Idade de Ouro dos 
Países Baixos, isto é, o século XVII (Rodrigues, 1957) ; tentaremos, 
com base no destaque a alguns fatos da vida e da obra desse ilustre 
médico setecentista, mostrar que poderemos, a um só tempo, descobrir 
novos olhares e possibilidades a tamanha Ciência produzida por ele 
e seus contemporâneos próximos, assim sendo, revisitando uma 
grande acumulação científica produzida já naquele século. E, desse 
mesmo modo, poderemos nos identificar nele, nos reconhecermos e 
identificarmos a nós próprios através de nosso passado, em comunhão 
indissociável com nosso presente médico. Pois, como afirma Sigerist 
(1960 apud Simmons, 2004, p.17), a tarefa da história da medicina 
não seria somente celebrar figuras e eventos, mas sim “ressuscitar o 
que já foi, e trazer de volta à vida, de forma que o passado possa se 
tornar uma experiência do presente, e de forma que possamos nos 
conscientizar de onde viemos, onde estamos hoje e em que direção 
estamos indo”.

GUILHERME PISO, MÉDICO DE AMSTERDAM

O século XVII representa, para os Países Baixos, em um primeiro 
momento a sua afirmação como nação independente da Espanha – 
já que em 1581 proclamava seu Tratado de Independência com a 
criação das Províncias Unidas dos Países Baixos – e, posteriormente, 
a sua afirmação progressiva como uma nação forte e expoente em 
termos de comércio, cultura, ciência e humanidades no decorrer 
desse período (Rodrigues, 1957; Cook, 2007), a ponto de em 
certo momento, o décimo sétimo século da história ocidental ser 
conhecido como a ‘Idade de Ouro’ da Holanda. Lá, também, o 
Calvinismo protestante tornava coerente e otimista a associação 
entre a prosperidade e as boas obras. E, dentro desse quadro social 
e econômico, havia uma proeminente tolerância de pensamento 
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que tornou-se marca característica do povo daquela região, atraindo 
assim vários expoentes da filosofia, ciência natural e religião, que 
desagradavam a Igreja Católica ainda fortemente reinante em outros 
países europeus (Cook, 2007; Miranda, 2004).

É nesse clima de portas abertas à tolerância de pensamento e do fazer 
científico, que nasce em 1611 Willem Pies, na cidade de Leiden. Filho 
do organista Hermann Pies e de Cornelia van Liesveldt, Piso logo 
cedo trilhou, aos 12 anos (era um costume comum, à época) a carreira 
médica (Almeida, 2008), tendo se matriculado na Universidade de 
Leiden, então um bastante prestigiado centro de formação científica 
no continente europeu. Nos últimos anos de sua formação médico-
científica, rumou para a Universidade de Caen, na Normandia 
francesa, de onde obteria seu grau de Doutor em Medicina no ano 
de 1633. Foi nessa universidade francesa que seu nome passaria a 
ser latinizado como Gulielmus Piso, ou em português, Guilherme 
Piso (Rodrigues, 1957) . A partir desse ano, passa a exercer a carreira 
de médico na cidade de Amsterdam e, vivendo nesse meio, priva 
de grande conceito humanístico - científico com expoentes de sua 
época, como Gaspar Barleus, Joost van den Vondel, os Huygens pai e 
filho (Constantin e Christian) e Nicolaes Tulp, dentre outros.

Nesse ínterim, ocorre em 1630, através das ambições da Companhia 
das Índias Ocidentais (CIO) – organização neerlandesa cartelista de 
capital privado com a cooperação do governo Holandês, fundada em 
1621 para o domínio ultramar das terras do Atlântico – a invasão do 
nordeste do Brasil (Cook, 2007; Miranda, 2004), nomeadamente as 
cidades de Olinda e Recife, então as maiores produtoras de açúcar 
de todo o comércio internacional. Após o logro da invasão, e com a 
ampliação territorial da conquista, o Conselho dos Dezenove, que 
administrava a CIO, decidiu por enviar às terras brasileiras, a fim 
de ampliar consideravelmente o comércio de açúcar e escravos na 
colônia e satisfatoriamente pacificá-la, o conde João Maurício de 
Nassau-Siegen.
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Várias são as referências que apontam o Conde como um homem 
sensato, empreendedor, e de grande visão tanto humanística como 
militar ( Miranda, 2004; Taunay, 1942) ; ao chegar em terras 
atlânticas, em 1637, logrou pacificar grandemente a colônia e ampliar 
a dominação holandesa na região, sendo que em 1641 o Brasil 
colonial em grande parte estava sob o domínio holandês. Tinha 
o mesmo, conforme se atesta, um peculiar interesse em assuntos 
relativos às Ciências Naturais e Humanidades, e já havia se fazer 
acompanhado de artistas e desenhistas quando de sua vinda às terras 
do Brasil. Quando, em início de 1638, seu médico particular Willem 
van Milanem faleceu nessas terras, breve escreveu aos dirigentes da 
Companhia que enviassem alguém ‘com disposição e experiente’, que 
outrossim pudesse dar início a uma expedição científica dessa rica 
região (Miranda, 2004 ).

E é assim que se inicia a trajetória de Guilherme Piso rumo ao Brasil, 
tendo sido indicado para assumir o cargo de médico particular do 
conde, assim como o posto de chefe da expedição científica a ser 
enviada. Nesse ponto, conta como grande ‘figura indissociável de Piso’ 
o naturalista, botânico, matemático e astrônomo Jorge Marcgrave 
(Cook, 2007; Taunay, 1942), alemão nascido em Liebstadt em 1610 
e que fora indicado para compor parte como membro da expedição. 
Verdadeiro polímata, tendo peregrinado por várias universidades 
europeias desde tenra idade e possuidor de amplo conhecimento 
sobre os diversos saberes científicos da época, Marcgrave estava 
desde alguns anos às voltas com a ideia de conhecer o ‘Novo Mundo 
Atlântico’. Assim foi, que vieram em nau holandesa Guilherme Piso, 
Jorge Marcgrave, e também Henrick Cralitz – que viria a falecer 
ainda durante a viagem, de uma ‘immatura morte sufocatio’ conforme 
classificou Piso – além de um pintor, de nome ainda atualmente 
obscuro (Rodrigues, 1957); esses eram os componentes da expedição 
científica holandesa enviada ao Brasil no início do ano de 1638.
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Permaneceu Guilherme Piso em terra brasileira até 1644, quando 
foi enviado, junto com o próprio conde João Maurício, de volta 
aos Países Baixos. Pouco antes da volta de ambos à Holanda, seria 
Marcgrave enviado a Luanda, na Angola, por ordem do Conselho 
dos Dezenove da CIO, de onde ali lograria unicamente morrer, aos 
34 anos, de uma doença tropical no início desse mesmo ano (Phaf-
Rheinberger, 2011).

De volta às terras flamengas, Piso logo obteve sua matrícula 
na Faculdade de Medicina de Leiden, a fim de atualizar seus 
conhecimentos e de difundir aqueles que vastamente aprenderam em 
terras brasileiras. Posteriormente mudou-se para a mais cosmopolita 
cidade batava de então, Amsterdam, e lá se casou com Constancia 
Spranger, passando a viver e exercer sua profissão naquela região até 
o fim de sua vida. Piso faleceu em 1678, tendo sido enterrado na 
‘Westerkerk’ de Amsterdam, ao lado da tumba de seu antigo colega 
de turma Rembrandt van Rijn (Prinz, 1992). 

Pôde lograr Piso, a partir da autoridade que lhe foi conferida por sua 
experiência e por suas duas grandes obras editadas, as quais serão 
comentadas em seguida, bastante prestígio no meio médico científico 
da época – embora não tenha logrado evitar a existência de alguns 
críticos e acusadores.

Foi reitor por duas vezes do Colégio Médico de Amsterdam, e 
igualmente ocupou importante posição no que concerne às discussões 
relativas à Historia Natural e Medicina; isso, em uma região e 
principalmente em um momento histórico críticos (Rodrigues, 1957; 
Cook, 2007; Miranda, 2004), que demarcam a ascensão e consolidação 
de um fazer científico embasados em pressupostos como a ampla 
comunicação no meio acadêmico, rigorosidade metodológica e 
experimentalismo científicos – uma verdadeira Revolução Científica 
( Phaf-Rheinberger, 2011) em curso no século XVII.
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O PLÁGIO

Ao regressar aos Países Baixos em 1644, deixou Piso ao seu amigo 
Johannes de Laet – um dos dirigentes da CIO e também homem de 
grande erudição, bastante interessado em matéria de ciências naturais 
– a incumbência de organizar e publicar o que de matéria médico-
científica havia observado, na forma de manuscritos por ele feitos. A 
Laet também foram entregues os manuscritos de Marcgrave, pelas 
mãos do conde João Maurício, que por sua vez os havia recebido 
do próprio Marcgrave (Taunay, 1942) logo antes do mesmo partir 
para a Angola. Passariam quatro anos desde que o sábio diretor 
da CIO recebera esse material até sua publicação, particularmente 
pelo peculiar estado em que se encontrava a parte pertencente ao 
naturalista alemão. Explica o próprio Laet:

Tendo-me sido entregues assim imperfeitos e desordenados os 
seus comentários (…) de imediato surgiu não pequena difi-
culdade: pois o autor, temendo que alguém lhe vindicasse os 
trabalhos, se por acaso algo lhe sucedesse antes de poder dá-los 
à luz pública, escreveu grande parte dos mesmos, e o que era 
de mais importância, com certos sinais por ele inventados, que 
primeiramente deveriam ser interpretados e transcritos, con-
forme um alfabeto deixado em segredo (…) ( Marcgrave, s/p)

Em todo caso, viria à tona em 1648 a magistral obra ‘Historia Naturalis 
Brasiliae’ (História Natural do Brasil), constando autoria conjunta de 
Piso e Marcgrave. O médico holandês estreou o livro com a primeira 
parte do mesmo, ‘De Medicina Brasiliensis’, composta por quatro 
tomos, e ao naturalista alemão coube a segunda parte, ‘Historia 
Rerum Naturalium Brasiliae’, que se ocupou da história natural da 
região, em oito tomos.
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O livro alcançou um grandioso sucesso no meio científico da época. 
Tanta importância houve para a ciência natural que se tornou obra 
de referência sobre a região brasileira até o século XIX (Mariano, 
2012; Carneiro, 2011). No quesito médico, deparou-se a comunidade 
acadêmica europeia com um universo de cura quase que por inteiro 
novo e desconhecido: a terapêutica médica indígena. Através de 
observações cautelosas, bem como de conclusões baseadas em 
experimentos e em vivissecções de animais, enfim, de uma verdadeira 
‘precisão do olhar’ ( Phaf-Rheinberger, 2011, p.237) que marcará 
as descrições desse tempo – não mais o hábito de outrora de se 
descreverem seres e propriedades ‘fantásticas’ das terras distantes da 
Europa, mas em vez disso, almejando-se um máximo de precisão 
e rigor naturalista possível para o contexto da época – pôde Piso 
contribuir, embora a nível pessoal fosse ele alguém de formação e 
orientação mais conservadora, para mudanças nos rumos e preceitos 
teóricos da medicina européia, as quais se consolidariam somente em 
fins do século XVIII (Miranda, 2004; Allamel-Raffin, 2011).

Entretanto, por que fossem os motivos, estava Guilherme Piso 
insatisfeito com sua parte atribuída no História Natural do Brasil. 
Alegou o mesmo que, como estava com muitos afazeres após 
regressar à Holanda, confiou a Laet a edição do livro e que não pôde 
acompanhar satisfatoriamente sua edição, tendo ao seu lançamento 
ficado descontente com o resultado. E é assim que, dez anos depois, 
lança aquele que ficou por alguns conhecido como a ‘2a edição’ do 
História Natural..., o ‘De Indiae Utriusque Re Naturali et Medica, 
libri quatordecim’ (História Natural e Médica de ambas as Índias, 
em catorze livros). O livro compunha-se de três partes: a primeira 
figurava como de sua autoria; na segunda parte, vemos publicado 
como obra póstuma um ‘Tratado Topográfico e Meteorológico’, da 
autoria de Marcgrave; e por fim, compondo a terceira parte constava 
o ‘História Natural e Médica da Índia Oriental’, de autoria do já 
falecido médico Jacob Bontius (Rodrigues, 1957; Carneiro, 2011), a 
partir de suas observações realizadas na ilha de Java.
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Essa nova edição apresentava uma particularidade consideravelmente 
problemática, a qual era especialmente notável na parte atribuída a 
Piso: ao se avaliá-la bem, notava-se que se estava na verdade diante 
de uma espécie de versão modificada do História Natural do Brasil, 
de 1648. Ou seja, Piso havia incorporado, nesse seu segundo trabalho, 
toda a parte pertencente a Marcgrave e, agora sem mais separações 
na autoria do material, modificou comentários, figuras e disposições 
dos textos à sua preferência.

Assim, antevendo as potenciais críticas que isso poderia despertar, 
Piso tentou concluir a questão esclarecendo o assunto no prefácio 
desse novo livro de 1658, onde se lê:

Recebi, por empréstimo, de meu ótimo e muito diligente au-
xiliar Marcgrave, algumas gravuras e nótulas observadas em 
nossas viagens. E quis advertir tal circunstância previamente, 
a fim de que nenhum malévolo rosne que ornei os meus escritos 
com cores furtadas, pois quando o serviço público me negava 
o lazer necessário, pedi-lhe que me suprisse com seu diligen-
te cuidado, de jeito que eu investigasse e experimentasse mais 
atentamente a natureza e propriedade das espécies e que ele em 
paz desenhasse com esmero as figuras externas. Assim procedi, 
pouco se me dando que os nossos descobrimentos a ele ou a mim 
fossem atribuídos, ou que viessem à luz com o meu o com o 
nome dele, contanto que aquelas figuras dissolvessem algumas 
dúvidas e corrigissem erros e fossem uteis aos doentes e médicos, 
tanto do Novo como do Velho Mundo. (1957, p. 249)

Entretanto, longe de acabar com as críticas, acusaram-no na verdade 
de rebaixar Marcgrave condição de um mero auxiliar (Taunay, 
1942), em um sentido pejorativo que pressupunha um subalterno, 
pouco capaz intelectualmente. Mesmo que a concepção de auxiliar 
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procedesse – e o poderia ter sido, hipoteticamente, mas ainda assim 
somente no sentido de que ele, Piso, era o chefe da expedição e que 
Marcgrave e os outros, homens de boa erudição, teriam vindo como 
cientistas auxiliares – pode-se se indagar se isso lhe proveria o direito 
de revolver o material do colega como bem entendesse. Até que ponto 
iriam os direitos do médico holandês, como chefe de uma pesquisa? 
Nesse sentido, teria Piso cometido de fato um plágio, ou se aceitaria a 
sua explicação como satisfatória? O que se sabe, de fato, é que a obra 
recebeu uma boa acolhida, sendo festejada por muitos como mais 
uma boa aquisição científica para a época. Certo que não lhe faltaram 
por outro lado os críticos, como já no século XVIII o próprio Carl von 
Lineu (Taunay, 1942; Mariano, 2012),  pai da taxonomia moderna, 
que em muito defendeu a autoria do trabalho do naturalista alemão 
e condenou a atitude supostamente fraudulenta do médico holandês.

Desse delicado episódio, de conclusões ainda imprecisas atualmente, 
algumas importantes reflexões podem ser tecidas. Primeiramente, 
podemos afirmar que estamos diante de um momento histórico onde 
muita semelhança poderá ser vista com nosso tempo presente, no 
meio científico e, portanto, também no meio médico. Não se trata 
de acaso: é durante esse século que assistimos à ciência ser alçada a 
condição de trunfo a ser utilizado pelo crescente sistema econômico 
da época (Cook, 2007; Aranha, Martins, 2009; Carneiro, 2011) – 
novos produtos são descobertos à luz do trabalho de pesquisadores e 
exploradores científicos, a tecnologia passa a render empreendimentos 
cada vez mais ousados e modernos nas áreas de construção civil e naval, 
militar, etc. Assistimos portanto a uma interdependência do saber 
científico, cada vez mais aprimorado, junto a um maior rendimento 
econômico capitalista no mundo europeu. Nesse período, populariza-
se o conhecimento científico e, conforme bem descreve Cook (2007),

(...) o público para obras de medicina e história natural havia 
crescido muito além de um círculo de acadêmicos especialistas, 
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com consequências na diluição do conhecimento. Publicar um 
livro popular, além disso, poderia melhorar a reputação de al-
guém, mesmo que isso significasse silenciosamente adicionar 
interessante material ao texto de outra pessoa fazendo assim 
parecer que o trabalho de outros fosse seu próprio. ( p.224)

Podemos, portanto, sugerir a seguinte conclusão presuntiva: de que 
estamos, durante esse particular contexto, diante das raízes históricas 
de um modelo do fazer científico e práticas da comunidade acadêmica 
que perduraram e, no meio contemporâneo, se consolidaram - tanto 
as salutares como, em destaque, as maléficas. Em que, por exemplo, 
práticas como o plágio, a fabricação de dados e a má conduta científica 
em geral, infelizmente fazem parte do cotidiano (Vargas, 2009; 
Corbyn, 2011) como efeitos colaterais inevitáveis, de um sistema 
onde as publicações obedecem a lógicas por vezes sórdidas de pressões 
por parte do mercado editorial internacional, onde pesquisadores 
necessitam publicar sempre novos dados de resultados de ensaios 
clínicos para se manterem como ‘concorrentes’ em um meio acadêmico 
cada vez mais travestido na lógica produtiva de mercado (Rosa, 2008). 
Para se ter ideia dessa realidade em termos de números, um grande 
estudo recentemente realizado (Corbyn, 2011) sobre retratações de 
trabalhos científicos em periódicos internacionais anexados à base 
de dados PubMed, mostrou que 67,4% dessas retratações se deviam 
a má conduta – principalmente fraude ou suspeita de fraude, além 
de plágio e duplicação de publicação, enquanto somente 32,6% se 
deviam a erros na elaboração dos artigos e outros motivos.

Outra reflexão possível, e subsequente à primeira, é a de que é possível 
adquirir, através de uma identificação crítica e conscienciosa para com 
o passado histórico, um entendimento e uma visão melhor do ser 
humano em sua individualidade e em sua coletividade, como sendo 
parte de um ‘continuum’ histórico, conforme destacou Sokol (2008). 
Neste, inserimo-nos como agentes produtores de um fazer científico 
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moldado já durante séculos, e sobre o qual poderemos também agir 
sobre, determinando que tipo de pesquisa – e aqui atentamos para 
o caráter generalizante dessa afirmação para as Ciências como um 
todo, não somente a médica – pretenderemos realizar, para quem e 
por que, partindo dessa nova adquirida noção historicizada de nossas 
atividades humanas.

A Terapêutica médica indígena

No que possam pesar controvérsias negativas acerca do médico 
holandês, certo é que Guilherme Piso, através de sua experiência 
obtida por sete anos em terras brasileiras, pôde deixar como legado 
um imenso conhecimento sobre terapêutica até então desconhecida 
pelos europeus (Carneiro, 2011). A terapêutica empírica dos povos 
indígenas brasileiros em muito impressionou a Piso, destacadamente 
em como esses ‘bárbaros’, como assim eram chamados, logravam 
curar moléstias agudas e crônicas que de outra forma seriam somente 
paliadas, quando não agravadas pela medicina oficial hipocrático-
galênica.

Assim por exemplo, narra Piso em um trecho de seu ‘De Indiae 
Utriusque...’:

Lembro-me de que os bárbaros nos acampamentos, por meio de 
gomas frescas, sucos e bálsamos, livraram do ferro e do fogo com 
êxito os membros dos soldados feridos por balas de espingardas, 
que estavam para ser amputados pelos cirurgiões europeus, lu-
sitanos e batavos. (…) Ainda mais: livraram logo da morte, só 
com a bebida da raiz fresca de Iaborandi, moribundos enve-
nenados pela ingestão de cogumelos venenosos e outros tóxicos, 
apesar de eu e outros netos de Galeno, tomados de não pequeno 
pejo, nos termos esforçado em vão (…). (1957, p. 75-76)
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Carneiro (2011) discorre – em artigo muito bem confeccionado em 
que é abordada justamente essa questão – sobre como a terapêutica 
indígena era, em muitos campos, bastante superior à europeia de então, 
muito embora alguns naturalistas de tendência mais eurocentrista 
tenham procurado veementemente negar esse fato. E pontua, de mais 
a mais, que a farmacopeia médica oficial de então, como a classificou 
Porter (2004), ‘assemelhava-se a uma caixinha de inutilidades’. Assim 
foi que, através das observações do médico holandês, foram dadas a 
público, identificadas, e em alguns casos amplamente utilizadas as 
propriedades terapêuticas de plantas como a copaíba, a salsaparrilha, 
o jaborandi, e destacadamente a raiz da ipecacuanha (Mariano, 2012; 
Carneiro, 2011) – cujas versáteis ações eméticas e antidiarreicas a 
fizeram ocupar lugar de prestígio entre os tratamentos médicos que 
surtiam boa eficácia nessa época e posteriormente – dentre muitas 
outras constantes em seus dois livros; bem como, observações 
acuradas e ainda hoje válidas sobre plantas curarínicas (Carneiro, 
2011), frutas cítricas e aquelas de maior indicação para um estilo de 
vida considerado equilibrado (Mariano, 2012)– nesse caso, sinônimo 
de saudável.

Faremos agora, o destaque a alguns pontos considerados importantes 
para discussão.

Primeiramente, aventamos o fato de ser possível encontrar, em termos 
de pesquisa médica, uma boa quantidade de material potencialmente 
inédito e benéfico, em que seria possível trabalhar e pesquisar, a 
partir do enfoque em trabalhos como esse ensejado por Piso. Essa 
argumentação é coerente com um ponto de vista que afirma que, se 
analisarmos todo o painel de descobertas, ideias e debates médicos 
ocorridos desde o século XVII até as últimas décadas do século XX, 
veremos que há um caminho de imensas possibilidades de se resgatar 
conhecimentos que, possivelmente, foram ignorados ou ‘atropelados’ 
(Longo, 2008), dentro de um paradigma geral estimulante de 
pesquisas pouco ou nada reflexivas e sem margens para o discurso 
analítico e/ou crítico.
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Nesse mesmo tom, descobrir essas novas possibilidades, através de 
uma perspectiva e abordagem históricas, significa também encontrar-
se com o passado, e assim resgatá-lo para novas leituras integradas 
com o tempo atual. Como exemplo, argumenta Carneiro (2011) que

Hoje em dia, uma parcela importante dos medicamentos são 
originários de plantas conhecidas por antigas culturas tradi-
cionais. A etnobotânica deixou de ser uma disciplina pura-
mente fitográfica e etnográfica,(...), para se tornar uma im-
portante fonte de ciência aplicada na indústria farmacológica. 
Nas últimas décadas, essa disciplina e seu aproveitamento téc-
nico-científico e comercial se tornou um ramo florescente dos 
investimentos de pesquisa e do interesse da indústria. (p.29)

Cabe um adendo, aqui, que reforce a importância da historicidade 
e da correta atribuição dos valores às ferramentas e técnicas hoje 
existentes na Medicina em termos de seu desenvolvimento. Quanto 
a isso, reforçamos que uma apreensão da realidade que não seja 
imediatista e potencialmente alienada (Gomes, Schraiber, 2011; 
Bottomore, 2001) – fazendo crer por exemplo que os medicamentos 
hoje existentes, as técnicas e ferramentas disponíveis a nível médico-
científico, e os conhecimentos de que hoje dispomos, sejam confecções 
desprovidas de sua contextualização histórica - é extremamente bem 
vinda e necessária. Assim, tomaremos como exemplo o medicamento 
captopril (Ferreira, 1998). Essa mundialmente consagrada substância, 
atuante no combate à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), antes 
de se colocar como uma ‘invenção’ da indústria farmacêutica, surgiu 
na verdade de pesquisas básicas iniciadas em 1949, por pesquisadores 
brasileiros, sobre os efeitos hipotensores do veneno da cobra jararaca 
(‘Bothrops jararaca’). Assim é que, por falta de crédito e investimentos 
na pesquisa científica brasileira à época, a aplicação prática desses 
estudos no desenvolvimento de um medicamento só pôde ser levada 
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adiante por uma empresa farmacêutica multinacional de grande 
porte.

Em estudo realizado sobre a medicina popular existente em um trecho 
da Mata Atlântica brasileira, afirmam Quinteiro e Moraes (2012, 
p.58) que é necessário que seja dada a devida valorização das práticas 
curativas tradicionais, pois as mesmas encerram conhecimentos 
potenciais ainda desconhecidos do meio médico acadêmico. Por 
outro lado, encontram-se as mesmas ameaçadas, na medida em que 
os povos da região são mais aproximados do contexto civilizatório. Os 
autores concluem seu artigo sombriamente, afirmando que “a ligação 
cognitiva com a natureza sustentada por habitantes tradicionais e 
suas tradições orais talvez estejam em maior risco de extinção do que 
a flora medicinal.” ( p.58)

Nesse momento, julgamos ser oportuno proceder à reflexão que ora 
se segue: que para incorporar adequadamente, a nível individual e 
coletivo, a importância devida a temas tais como modos de cura 
populares, ou então sistemas de entendimento de doenças em que se 
considerem os significados e expectativas do indivíduo ou sociedade 
em seu contexto cultural (Queiroz, 1986), é fundamentalmente 
necessário que a educação médica continuada, iniciada já desde a 
Graduação, contemple satisfatoriamente uma formação abrangente; 
que rume para além de saberes unicamente técnico-científicos 
– de alto potencial gerador de um modo de vida profissional e de 
produção científica ‘estranhos’, no sentido de alienados, das suas 
próprias realizações – assim portanto, que englobe saberes com os 
pressupostos de geradores de reflexão e criticismo tão essenciais, tais 
como a própria História da Medicina (Sokol, 2008), já colocada aqui 
como exemplo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muito mais há (Rodrigues, 1957; Prinz, 1992) que poderia ser 
escrito sobre a vida e obra desse ilustre personagem do século XVII, 
o médico holandês Guilherme Piso. Em que pesem suas análises 
sobre as plantas e animais da região brasileira por ele estudados, 
sobre o clima, os habitantes, as doenças e curas observadas em 
terras tropicais. Apontam-lhe (Miranda, 2004; Carneiro, 2011)  as 
observações pioneiras sobre a relação entre consumo de frutas cítricas 
e a prevenção do escorbuto, a observação de que o veneno ofídico 
provinha especificamente das presas das cobras, ou as investigações 
sobre as propriedades terapêuticas de algumas espécies de animais. 
Alguns autores o consideram como um dos fundadores da Medicina 
Tropical científica (Rodrigues, 1957; Prinz, 1992). Podemos concluir, 
também, que ao escrever ‘De Aere, Aqüis et Locis’ – ‘Dos Ares, 
Águas e lugares’, o primeiro tomo dos quatro que compunham 
sua parte no Historia Natural do Brasil – o autor brilhantemente 
esboçou, em bases teóricas hipocráticas (Miranda, 2004), um quadro 
de entendimento da saúde humana que modernamente encontra seu 
correlato no conceito do ‘Diagnóstico de Saúde da Comunidade’ 
(Silva, Oliveira, 2010); expressão esta, que pode ter sua denominação 
variando conforme a região e o tempo histórico em questão, mas que 
em comum considera o equilíbrio humano indissociável de elementos 
tais como o clima, a região geográfica e econômica, o estilo de vida e as 
características físicas e culturais de uma população – assim portanto, 
esses mesmos elementos deveriam ser estudados e conhecidos para 
que se pretenda satisfatoriamente atingir a cura.

Entretanto, não nos é de interesse aqui, aprofundarmo-nos mais 
nessas matérias, as quais decerto ainda renderão bons frutos a quem 
se pretenda pesquisar mais acuradamente tais enfoques e outros 
possíveis, como por exemplo aspectos puramente historiográficos – 
porém não menos interessantes – da vida do físico holandês. Em 
verdade, tivemos por intenção nos utilizarmos de Guilherme Piso, 
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nesse texto, mais como um símbolo, como um emblemático recurso 
de caráter histórico para que pudéssemos demonstrar de modo prático 
nossas análises, reflexões e pontos de vista. Desse modo, portanto, 
ressalte-se como reflexão conclusiva e central, a noção de que uma 
visão historicizada da medicina possui uma repercussão potencial – 
seja tanto no indivíduo como em toda uma comunidade científica – de 
alto poder transformador (Sokol, 2008), na direção de construir um 
cotidiano de estudo e prática médica e de pesquisa médico-científica 
que sejam mais ricos, reflexivos e plenos de humanização em sua 
realização. Afinal, conhecer sua própria história é fundamental para 
se reconhecer, para se adquirir uma identidade como indivíduo. E, 
da mesma forma que um indivíduo jamais se reconhece plenamente 
sem saber suas próprias origens, assim também um profissional de 
saúde em sua individualidade, bem como toda uma comunidade 
médica em sua universalidade, de modo algum poderão se considerar 
plenos em seu modo de existir e pensar, se não possuírem dentro de 
si uma mínima compreensão de quem eles próprios são, de como se 
tornaram o que hoje são, e por fim o que pretendem fazer no agora 
em diante com a sua própria história.
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Dados do Conselho Federal de Medicina revelam que existem no 
estado de Pernambuco 7.636 médicas em atividade1, e é fato facilmente 
observado que as mulheres representam grande parte dos acadêmicos 
de medicina do estado. Enquanto essas informações representam a 
situação atual da mulher na medicina pernambucana, os capítulos 
iniciais, e mesmo fatos da história recente da trajetória feminina na 
medicina do estado são ainda desconhecidos, principalmente pelos 
acadêmicos e jovens profissionais.

Ainda é difícil conhecer como se deu a evolução da situação da 
mulher na medicina pernambucana, desde a proibição do ensino 
superior às mulheres no final do século XIX, passando pelas primeiras 
pernambucanas que ousaram praticar a medicina, a progressiva 
aceitação da mulher nos cursos médicos, as grandes médicas e 
professoras de destaque e suas realizações, até chegar ao panorama 
atual. Essa situação não é benéfica nem à memória de médicas que 
influenciaram a medicina no estado nem às novas médicas, que 
são privadas de conhecer a trajetória de suas colegas ilustres e da 
inspiração que suas histórias podem proporcionar, numa área onde, 
por vezes, as mulheres ainda têm de enfrentar o preconceito e lutar 
para garantir respeito e reconhecimento profissional.

Os momentos de protagonismo das médicas em Pernambuco são tão 
esquecidos que é possível acreditar que eles nunca aconteceram. Basta 
perguntar a qualquer acadêmico de medicina sobre os grandes nomes 
da medicina pernambucana, e eles responderão com os nomes de 
grandes médicos e professores, todos homens. Os nomes dos homens 
estão estampados nas fachadas dos hospitais, e espalhados pelos 
corredores das faculdades de medicina. Os nomes das mulheres estão 
guardados dentro dos livros e documentos históricos, desconhecidos 
da geração atual de médicos e médicas.

Apesar de representarem quase metade dos acadêmicos de medicina, 
as mulheres ainda não têm consciência do lugar que ocupam 
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na trajetória feminina na medicina pernambucana, e é limitado 
seu conhecimento sobre as gerações de médicas que ajudaram a 
consolidar o status atual da mulher na medicina de Pernambuco. Para 
as acadêmicas e médicas pernambucanas, a inspiração para o exercício 
da profissão vem não dos livros de história ou dos retratos estampados 
nas paredes da faculdade, e sim do contato com outras profissionais 
em sua prática. Assim, à medida que as realizações e conquistas das 
mulheres na medicina não são conhecidas, as acadêmicas e recém-
formadas procuram espelhar-se em suas colegas, suas professoras, 
suas médicas, em busca de uma referência profissional, de uma 
representação de suas ambições e de sua visão sobre a medicina.

É extremamente difícil de acreditar que desde o início da participação 
feminina na medicina em Pernambuco, não houve contribuições 
da mulher a essa área. No entanto, quem deseja conhecer essa 
parte importante da história da medicina pernambucana tem que 
desempenhar um verdadeiro papel de detetive. As informações e 
os relatos são escassos, dispersos em diversas fontes, nem todas elas 
científicas, revelando a pouca quantidade de pesquisa histórica sobre 
o tema. Fica evidente a necessidade de maiores investigações sobre o 
papel da mulher na medicina pernambucana, assim como uma melhor 
organização dos dados históricos, visando à sua maior divulgação e 
um melhor conhecimento e entendimento da comunidade médica 
sobre a trajetória da mulher pernambucana na medicina.

O status da mulher na medicina passou por transformações 
profundas em pouco mais de um século. No final do século XIX, 
o ensino superior e especialmente o exercício da medicina eram 
proibidos às mulheres no País, mas essa situação evoluiu de tal forma 
que no início do século XXI as mulheres são plenamente aceitas nas 
faculdades de medicina, representando aproximadamente metade de 
seus alunos, e há previsões de que será a maioria da classe médica nas 
próximas décadas. Em Pernambuco, a conquista do espaço da mulher 
na medicina seguiu caminho semelhante, e o estado algumas vezes 
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foi palco de pioneirismos de jovens mulheres que buscaram o estudo 
da medicina mesmo quando esse era proibido ao sexo feminino.

Em abril de 1879, o imperador D. Pedro II autorizou o acesso das 
mulheres às escolas médicas. No entanto, havia outros obstáculos: 
o preconceito contra o exercício da medicina por uma mulher, e 
os papéis sociais estabelecidos para a mulher daquela época. Para 
ingressar no curso médico, a mulher precisava travar uma batalha 
contra seu status social e contra as dúvidas sobre sua capacidade 
intelectual e profissional.2, 3, 4

A pernambucana Josefa Águeda Felisberta Mercedes de Oliveira, 
nascida em 13 de fevereiro de 1864, travou esta batalha publicamente 
no ano de 1879, na Assembleia de Pernambuco. O pai de Josefa, 
o advogado Clodoaldo Alves de Oliveira, solicitou à Assembleia 
recursos para que a filha pudesse estudar medicina nos Estados 
Unidos, visto que ainda não era permitido às mulheres cursar a 
faculdade no Brasil. O pedido provocaria então um embate entre 
duas ideologias, representadas pelos parlamentares Tobias Barreto e 
Malaquias Gonçalves. Esse último, médico conhecido na época, era 
defensor de teorias evolucionistas que propunha a inferioridade física 
e intelectual da mulher, sendo contrário à emancipação feminina e 
ao acesso das mulheres ao ensino superior. Por outro lado, o jurista 
Tobias Barreto era a favor da emancipação feminina e defendia o 
pedido de recursos para custear os estudos de Josefa no exterior. 2, 3

O debate sobre a questão durou duas semanas, com discursos dos 
parlamentares e até mesmo a manifestação pública da própria Josefa, 
pedindo que “concedam-me uma bolsa de estudos, e serei útil à 
minha província”. O pedido foi recusado pelo parlamentar Malaquias 
Gonçalves, mas mesmo assim, Josefa foi estudar medicina nos 
Estados Unidos. Após algum tempo, no mandato do parlamentar 
José Liberto Barroso, defensor dos direitos civis das mulheres, foi-
lhe concedido um auxílio para continuar seus estudos nos Estados 
Unidos. 2, 3
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Josefa formou-se em 1881, mas não há dados sobre sua vida após seu 
retorno ao Recife. Enquanto estudava no New York Medical College 
for Women, conheceu a colega de curso Maria Augusta Generoso 
Estrela, considerada a primeira médica brasileira. Maria Augusta 
contava com o patrocínio do imperador D. Pedro II para estudar no 
exterior, sendo a primeira estudante brasileira a receber uma bolsa 
de estudos. Maria Augusta e Josefa compartilhavam das mesmas 
ideias feministas, com foco na educação superior para a mulher, 
e publicaram no ano de 1881, em Nova York, o jornal literário A 
Mulher, que foi distribuído nas capitais brasileiras. Em um número 
do jornal, defenderam os benefícios do exercício da medicina pela 
mulher, “mostrando que mulheres médicas gentis podiam inspirar a 
confiança das pacientes que, no Brasil, frequentemente relutavam em 
expor seus corpos e seus males aos médicos”. 2, 3

Outro grande exemplo de pioneirismo é a jovem Maria Amélia 
Cavalcanti de Albuquerque. Nascida em 8 de agosto de 1854, em 
Sirinhaém, estudou medicina no Rio de Janeiro e formou-se em 16 
de janeiro de 1892. Foi a primeira médica pernambucana a formar-
se no Brasil e a clinicar no Recife, praticando a tocoginecologia, 
em consultório localizado na antiga Rua 1º de Março, atual Conde 
da Boa Vista. Faleceu em 1934, mesmo ano em que se formavam 
as primeiras médicas pela Faculdade de Medicina do Recife, as 
paraibanas Eudésia de Carvalho Vieira e Neusa Vinagre de Andrade. 
Em 1935, a também paraibana Aracilda Benthemmuller Medeiros 
e a pernambucana Isaura Lemos Mesquita também receberam os 
diplomas de médicas. 4

Durante as décadas seguintes, embora ainda fossem exceções em suas 
turmas predominantemente masculinas, e também na sociedade, por 
não se encaixarem no papel social imposto à mulher (dar preferência 
ao lar e à família em detrimento de uma carreira profissional, e/ou 
escolher profissões “mais adequadas” às mulheres, como pedagogia e 
enfermagem, ao invés de profissões consideradas masculinas, como 
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a medicina), as mulheres continuavam a desafiar o preconceito e 
ingressar nos cursos de medicina.

Nesse contexto histórico, surgiram duas médicas e professoras que 
contribuíram para a área da saúde infantil. A primeira dessas expoentes 
foi Naíde Teodósio, nascida em 1915. Natural de Sirinhaém formou-
se em medicina pela Universidade do Recife, em 1946. Tornou-se 
docente da Faculdade de Medicina em 1962, onde também atuou 
como pesquisadora. Desenvolveu pesquisas ao lado de professores 
renomados, inclusive ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina, e 
publicou mais de 50 artigos em periódicos nacionais e internacionais. 
Com estudos focados no combate à desnutrição infantil e durante 
a gestação, desenvolveu nos anos 90 um projeto conjunto com a 
Arquidiocese de Olinda e Recife e a Patoral da Criança, para pesquisa 
e uso de um suplemento nutricional de baixo custo, o Prothemol. 
Em homenagem por seu trabalho como professora e pesquisadora, o 
Laboratório de Fisiologia da Nutrição da UFPE foi batizado com seu 
nome. A Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco também a 
homenageou, com a criação do prêmio Naíde Teodósio de Estudos 
de Gênero. 5

Outra personagem marcante para a saúde infantil em Pernambuco foi 
Maria Helena de Moura Leite. Nascida no Recife, em 2 de setembro 
de 1915, enfrentou dificuldades financeiras durante a infância e 
adolescência, trabalhando a partir dos 16 anos como datilógrafa. 
Representava a fonte de sustento de sua família, e essas circunstâncias 
explicam a sua graduação em medicina apenas aos 37 anos de idade. 
Formou-se em 1952, pela Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Pernambuco. Sua carreira profissional foi desenvolvida no 
Instituto Materno Infantil de Pernambuco – IMIP (onde foi chefe 
da Clínica Pediátrica Médica e Higiene Infantil), na Universidade 
Federal de Pernambuco e na Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. Foi professora adjunta da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Federal Rural 
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de Pernambuco. Também ministrou aulas no Instituto de Higiene, 
na Escola de Enfermagem, no Instituto de Nutrição e no Instituto de 
Puericultura do Nordeste. Embora suas principais áreas de atuação 
fossem a Pediatria e a Puericultura, também ministrou cursos sobre 
ginecologia, radiologia clínica, cirurgia de ambulatório, histologia, 
clínica médica e anestesiologia. Participou de eventos científicos, 
publicando trabalhos e ministrando palestras sobre pediatria e 
nefrologia, no Brasil e no exterior. Chegou a ser indicada como vice-
presidente da Academia Americana de Pediatria, e foi agraciada pela 
Academia Pernambucana de Medicina com a Medalha Armando 
Meira Lins, em reconhecimento a sua contribuição à pediatria em 
Pernambuco. Como homenagem aos serviços prestados às crianças 
pernambucanas, seu nome foi dado ao Hospital Pediátrico Helena 
Moura, fundado há 36 anos e localizado no bairro da Tamarineira, 
no Recife. 6

Uma das alunas da Dra. Helena Moura também se destacou no cenário 
da pediatria em Pernambuco. Edite Cordeiro nasceu em Garanhuns, 
e formou-se na Faculdade de Medicina do Recife em 1955. A escolha 
pela medicina era incomum para uma mulher naquela época, e o pai 
a desencorajou, apenas aceitando sua escolha profissional quando 
Edite já estava no quarto ano do curso de medicina. O interesse pela 
pediatria já estava presente desde antes da faculdade de medicina, e a 
convivência com a professora Helena Moura, a quem Edite chama de 
“modelo de pessoa e de pediatra”, foi fonte de apoio e orientação em 
seu caminho rumo à pediatria. A partir de 1957, estagiou no pavilhão 
de pediatria do Hospital D. Pedro II, assistindo assim à fundação do 
IMIP. Dra. Edite dedicou-se por décadas à pediatria, sendo também 
professora da Universidade Federal de Pernambuco e trabalhando 
sempre no serviço público. 7

A médica Vera Lúcia Lins de Morais também fez a opção pela 
pediatria, mas especializou-se no ramo da oncologia pediátrica. 
Formada pela Universidade Federal de Pernambuco, optou pela 
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oncologia pediátrica quando essa área ainda estava começando a se 
desenvolver no país. Assim, foi a 2ª residente a se formar no Hospital 
AC Camargo, em São Paulo. Durante a residência, enfrentou os 
desafios de morar em outro estado, longe da família, e também as 
dificuldades na prática de uma área da medicina onde os prognósticos 
frequentemente eram sombrios, e as taxas de cura e sobrevida eram 
baixas. Chegou a pensar em desistir da residência, mas o interesse 
pela oncologia pediátrica, surgido ainda nos tempos de acadêmica de 
medicina, prevaleceu e deu início na década de 70 a uma trajetória 
de vida dedicada às crianças com câncer. Foi uma das fundadoras 
do Centro de Oncologia Infantil – CEON Infantil do Hospital 
Universitário Oswaldo Cruz, em 1979, atualmente um serviço de 
referência em oncologia pediátrica. Vivenciando as dificuldades pelas 
quais passavam as crianças de baixa condição socioeconômica durante 
o tratamento contra o câncer, desenvolveu o GAC – Grupo de Apoio 
à Criança Carente com Câncer. Com o auxílio de amigos, pais de 
pacientes, acadêmicos de medicina e da comunidade universitária, 
criou esse serviço de apoio, primeiramente com sede em sua 
própria casa. A partir da arrecadação de recursos, foi possibilitada 
a construção do prédio de sete andares onde atualmente funcionam 
o GAC e o CEON Infantil, dentro do complexo hospitalar do 
Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Dra. Vera ajudou a implantar 
o programa de residência médica em oncologia pediátrica no Hospital 
Universitário Oswaldo Cruz, e atualmente é presidente de honra do 
GAC. 8

Mas as médicas pernambucanas não atuavam apenas na pediatria. 
A cirurgiã vascular Ester Azoubel Sales escolheu a cirurgia 
em uma época onde essa especialidade tinha ainda maior 
predomínio masculino do que atualmente. Formada pela 
Universidade Federal de Pernambuco, na década de 60, 
após a formatura partiu para um mestrado em cirurgia 
cardiovascular na França, onde permaneceu por dois anos. 
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Voltando a Pernambuco, trabalhou como assistente voluntária 
na Universidade Federal de Pernambuco e foi convidada a 
atender no ambulatório da Usina Caxangá, em Ribeirão. O 
trabalho nesse ambulatório proporcionou um verdadeiro 
choque de realidade, ao perceber o contraste entre sua 
experiência em um dos melhores hospitais do mundo, e a 
dura rotina de trabalhar em um ambulatório onde a principal 
mazela a acometer os pacientes era a fome. Mesmo com as 
circunstâncias difíceis, Esther conseguiu contribuir para a 
melhora da situação de saúde dos pacientes da Usina, propondo 
reformas no ambulatório e exigindo que os proprietários da 
Usina se responsabilizassem pelo custeio dos medicamentos 
prescritos aos pacientes, que muitas vezes não tinham 
condições  econômicas de realizar seus tratamentos. Trabalhou 
por décadas na Universidade Federal de Pernambuco, como 
professora e em diversos outros cargos. Como chefe do serviço 
de hemoterapia, trouxe técnicas novas que representaram 
avanços na realização de transfusões  de sangue. Foi chefe do 
centro cirúrgico e a primeira mulher a chefiar o departamento 
de cirurgia, liderando mais de 80 cirurgiões. Voltou à França 
na década de 90, para pesquisa de material para sua tese de 
doutorado. Até sua aposentadoria, também foi coordenadora 
da residência médica e coordenadora do curso médico da 
Universidade Federal de Pernambuco. 9

A médica e psicanalista Gilda Kelner também tem uma atuação de 
destaque na comunidade médica pernambucana. Filha dos médicos 
Salomão e Miriam Kelner, formou-se pela Universidade Federal de 
Pernambuco em 1967. Como acadêmica de medicina, ganhou dois 
prêmios: pelo 1º lugar no vestibular e pelo 1º lugar da turma, ao fim 
do curso. Especializou-se em clínica médica e endocrinologia, mas 
manteve um interesse paralelo pela psiquiatria, desenvolvendo estudos 
sobre os aspectos psicológicos da obesidade infantil e partindo em 
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1977 para a Inglaterra, para experiência no Hammersmith Hospital, 
em Londres. Com a volta ao Recife, o interesse pela psicanálise a 
levou à participação no Círculo Psicanalítico de Pernambuco e ao 
envolvimento com grupos Balint, sendo atualmente coordenadora de 
dois desses grupos. Foi pioneira ao criar no Hospital Barão de Lucena 
o primeiro serviço de psicanálise em um hospital público brasileiro. 
Professora da Universidade Federal de Pernambuco publicou diversos 
trabalhos e participou de eventos científicos no Brasil e no exterior. É 
figura presente nas entidades médicas de Pernambuco, integrando a 
Associação Médica de Pernambuco e a Academia Pernambucana de 
Medicina, onde continua o legado de seus pais, também acadêmicos, 
ocupando a cadeira de número 39, outrora pertencente a seu pai 
Salomão Kelner. 10, 11

É certo que essas médicas e tantas outras de suas colegas, com 
seus exemplos de coragem e determinação, abriram caminhos 
para a diminuição do preconceito contra a mulher na medicina e 
incentivaram outras mulheres a seguir seus passos. Assim fizeram 
ao demonstrar que era possível almejar e construir uma carreira na 
prática médica, refutando os mitos de que não possuíam capacidade 
física ou intelectual para exercer a medicina, e provando que poderiam 
atuar tão bem em sua profissão quanto seus colegas homens. As 
transformações sociais ocorridas a partir da segunda metade do século 
XX influenciaram radicalmente o papel da mulher na sociedade, com 
a entrada da mulher no mercado de trabalho, a queda da taxa de 
fecundidade e o entendimento de que a mulher teria outras opções 
de carreira, não sendo restrita exclusivamente ao trabalho no lar, e 
que teria maior liberdade para fazer escolhas nas esferas pessoal, 
profissional e social.

Diante desse contexto social e histórico, o número de mulheres nas 
escolas médicas foi aumentando progressivamente, e cada vez mais a 
presença das mulheres na medicina era vista não mais com estranheza, 
mas com naturalidade. No início do século XXI, embora o preconceito 
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ainda persista, principalmente quando ocorre a escolha da mulher 
por especialidades médicas tidas como “masculinas”, as mulheres têm 
presença cada vez mais marcante nas faculdades e na prática médica. 
Esse padrão de mudanças na condição social feminina também 
ocorreu em Pernambuco, e atualmente as mulheres pernambucanas 
que aspiram à Medicina enfrentam não mais os parlamentares 
da Assembleia em busca do direito de ingressar na faculdade, à 
exemplo de Josefa Águeda, nem têm de desafiar o preconceito ou as 
dúvidas sobre sua inteligência, ou ousar ir além das condições sociais 
estabelecidas para a mulher. Enfrentam, em igualdade com seus 
colegas homens, as concorridas provas de vestibular, demonstrando 
sua capacidade e seu direito de ingressar na faculdade de medicina 
através de seu intelecto e sua determinação.

Apesar dessas conquistas, ainda existem outros desafios para a 
mulher na medicina. Pernambuco foi palco da discussão de temas 
importantes à atuação feminina na medicina, com a realização do I 
Encontro Nacional de Mulheres das Entidades Médicas em setembro 
de 2010, no Recife. O evento buscou debater questões relevantes 
para a mulher na medicina, como discriminação de gênero, direitos 
trabalhistas, violência contra a mulher, legislação e direitos da mulher. 
O panorama atual da condição feminina na medicina revela um 
número crescente de mulheres médicas, e esse fato torna necessária a 
análise de questões como as peculiaridades do mercado de trabalho 
para as médicas e sua participação nos ambientes acadêmicos, assim 
como problemáticas ligadas às condições de trabalho e respeito às 
profissionais, e a necessidade de maior participação das mulheres nas 
entidades médicas. 12

Outra questão relevante é o reconhecimento das realizações e 
contribuições das mulheres à medicina, tantas vezes esquecidas em 
tempos anteriores, mas que vêm sendo cada vez mais celebradas 
atualmente. Um exemplo é a entrega pelo Cremepe da Medalha São 
Lucas às médicas: Helena Maria Carneiro Leão, Ana Lúcia Coutinho 
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Domingues, Deuzeny Tenório Marques de Sá, Maria Eunice de 
Vasconcelos Xavier Coelho, e outras colegas, proporcionando as 
devidas homenagens a mulheres que contribuíram para o avanço 
da medicina em Pernambuco. A Medalha São Lucas foi criada em 
1969, e é entregue anualmente aos médicos e médicas que tenham 
“projetado no seio de classe, pela cultura, pela rígida observância dos 
preceitos éticos da profissão e pelos reais serviços a ela prestados”. 13

 Iniciativas como essa, que resgatam o protagonismo e ajudam a 
divulgar as realizações das médicas pernambucanas, são meios para a 
preservação e difusão da história da medicina em Pernambuco, e para 
o registro da participação da mulher nos momentos marcantes dessa 
história. Mecanismo de divulgação, reconhecimento, homenagem 
e celebração das médicas expoentes em suas áreas de atuação 
contribuem para a valorização da participação feminina na medicina 
pernambucana, e servem como fonte de incentivo e inspiração para 
as novas gerações de médicas.

As contribuições das mulheres à medicina em Pernambuco não podem 
permanecer tão esquecidas, ou ainda tão difíceis de serem conhecidas 
pela comunidade médica, e principalmente por seus integrantes mais 
jovens. São necessárias mais pesquisas para reconhecer a importância 
da participação da mulher na medicina pernambucana, entender a 
real dimensão de suas contribuições, e até mesmo descobrir histórias 
e conquistas ocultas pelo tempo.

No processo de resgate dessa parte da história da medicina 
pernambucana, a tecnologia pode ser uma aliada. O registro, 
organização e divulgação de dados históricos, relatos, testemunhos e 
biografias, entres outras informações sobre as médicas pernambucanas, 
pode ser posto em prática através da criação de páginas na internet 
e em redes sociais. Embora os meios de comunicação e imprensa 
tradicionais, como jornais, revistas e livros tenham importância 
inquestionável, os novos meios digitais permitem acesso mais 
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democrático à informação, e são amplamente utilizados pelos jovens, 
tornando-se instrumentos excelentes para a difusão do conhecimento 
histórico entre os acadêmicos de medicina e os jovens profissionais.

As histórias das médicas pernambucanas e suas realizações, suas 
iniciativas e pioneirismos, seus desafios e conquistas, não deveriam 
estar tão longe dos olhos e mentes da comunidade médica, relegadas 
a relatos pontuais e curiosidades, quando na verdade são parte 
fundamental da história da medicina de Pernambuco. As grandes 
médicas pernambucanas merecem ser reconhecidas por seu trabalho, 
sua dedicação e suas contribuições à medicina do estado, e são os 
grandes exemplos do passado e do presente que irão incentivar 
e inspirar as novas gerações de médicas na busca pelo avanço da 
medicina pernambucana.
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Academia Pernambucana de Medicina 
 

Programação de conferências, posses e outras atividades 
Anos de 2012, 2013, 2014 2 2015 

 
 

Ano de 2012 
 

Data Assunto Conferencista 
29/02 Conferência: De que morreu o poeta 

Fernando Pessoa 
Dr. José Paulo Cavalcanti 

14/03 Assembleia para eleição do Dr. Wilson Alves 
de Oliveira Junior, Cadeira nº 13 

 

22/03 Posse do Acadêmico Paulo Barreto Campello  
28/03 Conferência: Medicina Espacial e 

apresentação do livro: História da Conquista 
da Lua 

Acadêmico Fernando Pinto Pessoa 

25/04 Conferência: Transexualidade - 
Controvérsias: Experiência de 11 anos no 
Hospital das Clínicas da UFPE 

Acadêmico João Sabino Pinho Neto 

30/05 Conferência: Neurônios Espelhos Acadêmico Salustiano Gomos 
30/05 Entrega do Título de Acadêmico Emérito ao 

Acadêmico José Grimberg – cadeira 27 
 

27/06 Conferência: Epidemia de Febre Amarela em 
1685. O Quadro Votivo de Igarassu 

Acadêmicos: Geraldo Pereira e 
Claudio Pina 

27/07 Conferência: O médico cientista Bezerra 
Coutinho e o Arquiteto Le Corbusier  

Dra. Selma Vasconcelos 

29/08 Conferência: Wagner: o outro lado  Acadêmico Gentil Porto 
26/09 Conferência: Bóson de Higgs – A partícula 

de Deus 
Acadêmico Luiz Maurício 

31/10 Conferência: Nelson Rodrigues e a 
Tuberculose  

Dr. Antônio Soares de Aguiar  

14/11 Eleição da Diretoria 2013/2014  
21/11 Conferência: Lucidez ou Loucura Poeta Marcos Aciolli 
12/12 Conferência: Programa de Reestruturação 

dos Hospitais Universitários Federais - 
RHUF 

Acadêmico Silvio Romero de B. 
Marques 

18/12 Posse da Diretoria e co Conselho Fiscal e 
comemorações do aniversário da Academia 

 

   
 

Ano 2013 
 

27/02 Conferência: O quinto Macaco 
(documentário) 

Acadêmico Luiz Maurício 

27/03 Conferência: Perspectiva do Diabetes 
Mellitus no Século XXI 

Dr. Luiz Lyra 

Academia Pernambucana de Medicina
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24/04 Posse do Acadêmico Dr. Wilson Alves de 
Oliveira Júnior, cadeira 13 
Conferência: Ambulatório de Doença de 
Chagas da UPE – 25 anos de História 

Dr. Wilson Oliveira 

08/05 Assembleia para eleição do Dr. Othon 
Coelho Bastos Filho, cadeira 23 

 

29/05 Conferência: Centenário de Vinicius de 
Moraes 

Dr. Antônio Soares de Aguiar 

07/06 Posse do Acadêmico Othon Coelho Bastos 
Filho 

 

12/06 Assembleia para eleição do Dr. Marco 
Antônio Cesário de Melo, cadeira 03 

 

26/06 Não foi possível promover a conferência por 
motivo de manifestação estudantil 

 

31/07 Conferência: Literatura e Crime Prof. Roque de Brito Alves 
28/08 Homenagem póstuma ao acad. Dr. José 

Nivaldo Barbosa de Souza 
Conferência: Giuseppe Muccini – não 
somente um médico do São Francisco  

Conferencista: Acadêmico Gentil 
Porto 

29/09 Conferência: Medicina e Psicanálise: 
possíveis interlocuções 

Acadêmica Gilda Kelner 

10/10 II Seminário das Academias de Medicina da 
Regional 2 Nordeste e FBAM 

 

23/10 Assembleia para eleição do Dr. Aurélio 
Molina, cadeira 27 

 

30/10 Conferência: Sexualidade do Cardiopata – 
Sombras e Luzes 

Acadêmico Wilson de Oliveira 
Júnior 

27/11 Conferência: Alguns Aspectos da História da 
Neurocirurgia 

Acadêmico Hildo Rocha Azevedo 

29/11 Posse do Acadêmico Marco Cezário de 
Melo, cadeira 03 

 

18/12 Posse do Acadêmico Ênio Lustosa Cantarelli, 
cadeira 19 

Posse realizada em reunião da 
Diretoria, pela manhã.  

18/12 Solenidade de Aniversário da APM e entrega 
de premiações: Prêmio Prof. Salomão 
Kelner, Medalha do Mérito Médico Prof. 
Fernando Figueira e Acadêmico do Ano 

 

 
Ano 2014 

 
25/02 Conferência: Suicídio, problema de Saúde 

Pública 
Dr. Antônio Soares Aguiar  

26/03 Conferência: Controle de danos em cirurgia, 
Uma experiência de 37 anos  

Acadêmico Edmundo Machado 
Ferraz 

30/04 Conferência: Isaac Newton, a Ciência e o 
Nicodemismo 

Acadêmico Fernando Pinto Pessoa 

28/05 Conferência: O Cérebro do Homo Sapiens, 
cem mil anos de evolução 

Prof. Marcelo Valença  
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25/06 O Esoterismo no Nazismo – origens de uma 
tirania 

Acadêmico Gentil Porto 

30/07 Conferência: Bases Biológicas do 
Envelhecimento  

Acadêmico Salustiano Lins 

13/08 Conferência: A Origem do Universo e a 
Expansão Cósmica 

Acadêmico Edmundo Machado 
Ferraz 

27/08 O DNA Forense, o maior sucesso da 
genética Mendeliana 

Acadêmico Luiz Maurício da Silva 

24/09 Conferência: Os 100 anos da criação da 
Faculdade de Medicina do Recife 

Acadêrmico Claudio Renato Pina 
Moreira 

15/10 Conferência: Discussão do Conhecimento Acadêmico Luiz Maurício da Silva 
29/10 A origem do Homem do Nordeste Dr. Cândido Pinheirio Koren de 

Lima 
07/11 Posse do Acadêmico Aurélio Molina da 

Costa, cadeira 27 
 

12/11 Assembleia de eleição da Diretoria da APM, 
biênio 2015/2016 

 

26/11 Conferência: Vicente Ignácio Pereira – 
Cholera morbus sua profilaxia e seu 
tratamento (tese)  

Acadêmico Geraldo José Marques 
Pereira 

10/12 Conferência: Discussão do Conhecimento, 
trajetória da Humanidade 

Acadêrmico Edmundo Machado 
Ferraz 

17/15 Solenidade de Aniversário da APM e entrega 
de premiações: Prêmio Prof. Salomão 
Kelner, Medalha do Mérito Médico Prof. 
Fernando Figueira e Acadêmico do Ano 

 

 
Ano 2015 

 
25/03 Homenagem póstuma ao saudoso Acadêmico 

Geraldo Marques Pereira  
 

15/04 Assembleia para as eleições do: Dr. Gilliatt 
Hanois Falbo Neto, cadeira 16, Dr. Renato 
Dornelas Câmara Neto, cadeira 30 e do Dr. 
Marcelo Moraes Valença, cadeira 46 

 

29/04 Conferência: Asma, o estado da arte Dr. Antônio Soares Aguiar 
27/05 Conferência: 2ª Guerra Mundial, 70 anos 

depois 
Acadêmico Claudio Renato Pina 
Moreira  

17/06 Entrega do Diploma de Acadêmico 
Emérito ao Acadêmico Bertoldo Kruse 
Conferência: Falta Alguém em 
Nuremberg 

 

29/07 Não houve  
26/08 Conferência: Controle de Danos em 

Cirurgia 
Acadêmico Edmundo Machado 
Ferraz 

10/09 Conferência: Aconde o Governador – 
História de superação e vidas em 1000 

Acadêmico Claudio Moura 
Lacerda 
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transplantes de Fígado no Nordeste do 
Brasil 

21/10 Assembleia para as eleições do Dr. Gilson 
Edmar Gonçalves e Silva, cadeira 06 e da 
Dra. Jane Maria Cordeiro Lemos, cadeira 36

 

28/10 Não houve conferência  
19/11 Posse do Acadêmico Marcelo Moraes 

Valença, cadeira 46 
 

25/11 Conferência: Medicina Baseada em 
Evidências x Medicina das Pessoas, 
Parceiros ou Oponentes 

Acadêmico Wilson de Oliveira  

02/12 Posse do Acadêmico Gilson Edmar 
Gonçalves e Silva na cadeira 06 e 
lançamento do seu livro A 
Eletrencefalografia e a Escola do Recife 

 

17/12 Solenidade de Aniversário da APM e entrega 
de premiações: Prêmio Prof. Salomão 
Kelner, Medalha do Mérito Médico Prof. 
Fernando Figueira e Acadêmico do Ano

 

23/12 Reunião extraordinária da Diretoria da 
Academia Pernambucana de Medicina 

 

 
 

Academia Pernambucana de Medicina 
 

Catálogo dos membros da instituição que receberam o  
título de Acadêmico do Ano no período de 1980 e 2015 

 
Ano Nome do agraciado 
1980 Martiniano Fernandes 
1981 Antonio Bruno da Silva Maia 
1982 José Otávio Cavalcanti 
1983 Euclides de Oliveira Leite 
1984 Laurênio Lins de Lima 
1985 Salomão Kelner 
1986 José Lucena da Mota Silveira 
1987 Pedro Veloso Costa 
1988 Arnaldo di Lascio 
1989 Gilberto da Costa Carvalho 
1990 Ruy João Marques 
1991 Manoel da Costa Carvalho 
1992 Adibe Jatene (profissional externo a Academia) 
1993 Aluizio Bezerra de Carvalho 
1994 Fernando Tarciso Miranda Cordeiro 
1995 Silvio Paes Barreto 
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1996 Mirian Kelner 
1997 Fernando Jorge dos Santos Figueira 
1998 Waldemir Soares de Miranda 
1999 Geraldo Gomes de Freitas 
2000 Bertoldo Kruse Grande de Arruda 
2001 José Grimberg 
2002 José Falcão 
2003 Ageu Godoi Magalhães Filho 
2004 Adonis Reis Lira de Carvalho 
2005 Perceu Castro de Lemos 
2006 Não houve outorga deste prêmio  
2007 Não houve outorga deste prêmio 
2008 Gustavo da Trindade Meira Henriques  
2009 Rostand Carneiro Leão Paraíso 
2010 Fernando Pinto Pessoa  
2011 Luiz de Gonzaga Braga Barreto 
2002 Claudio Renato Pina Moreira  
2013 Luiz Maurício da Silva  
2014 Gentil Alfredo Magalhães Duque Porto 
2015 Gilda Kelner 

  

transplantes de Fígado no Nordeste do 
Brasil 

21/10 Assembleia para as eleições do Dr. Gilson 
Edmar Gonçalves e Silva, cadeira 06 e da 
Dra. Jane Maria Cordeiro Lemos, cadeira 36

 

28/10 Não houve conferência  
19/11 Posse do Acadêmico Marcelo Moraes 

Valença, cadeira 46 
 

25/11 Conferência: Medicina Baseada em 
Evidências x Medicina das Pessoas, 
Parceiros ou Oponentes 

Acadêmico Wilson de Oliveira  

02/12 Posse do Acadêmico Gilson Edmar 
Gonçalves e Silva na cadeira 06 e 
lançamento do seu livro A 
Eletrencefalografia e a Escola do Recife 

 

17/12 Solenidade de Aniversário da APM e entrega 
de premiações: Prêmio Prof. Salomão 
Kelner, Medalha do Mérito Médico Prof. 
Fernando Figueira e Acadêmico do Ano

 

23/12 Reunião extraordinária da Diretoria da 
Academia Pernambucana de Medicina 

 

 
 

Academia Pernambucana de Medicina 
 

Catálogo dos membros da instituição que receberam o  
título de Acadêmico do Ano no período de 1980 e 2015 

 
Ano Nome do agraciado 
1980 Martiniano Fernandes 
1981 Antonio Bruno da Silva Maia 
1982 José Otávio Cavalcanti 
1983 Euclides de Oliveira Leite 
1984 Laurênio Lins de Lima 
1985 Salomão Kelner 
1986 José Lucena da Mota Silveira 
1987 Pedro Veloso Costa 
1988 Arnaldo di Lascio 
1989 Gilberto da Costa Carvalho 
1990 Ruy João Marques 
1991 Manoel da Costa Carvalho 
1992 Adibe Jatene (profissional externo a Academia) 
1993 Aluizio Bezerra de Carvalho 
1994 Fernando Tarciso Miranda Cordeiro 
1995 Silvio Paes Barreto 
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Academia Pernambucana de Medicina 
 

Outorga da Medalha do Mérito Médico Professor Fernando Figueira  
Período de 2009 a 2015 

 
Ano Nome do agraciado 
2009 Dra. Eridan de Medeiros Coutinho e Dr. Oscar Coutinho Neto 
2010 Dr. Ivan Lima Cavalcanti 
2011 Dr. Luiz Gonzaga Santos 
2012 Dr. Ney Cavalcanti 
2013 Dr. Antônio Soares de Aguiar 
2014 Dr. Francisco Genário Sales 
2015 Dr. Mário Vasconcelos Guimarães 

 
 

Academia Pernambucana de Medicina 
 

Falecimento de Acadêmico Titular no período de 2013 a 2015 
 

Nome do Acadêmico Número da 
cadeira 

Data do falecimento 

Antonio Simão dos Santos Figueira  Cadeira 11 20/07/2015 
Sara Riwka Erlich Cadeira 36 08/03/2013 
Luiz Ataíde  Cadeira 46 04/05/2013 
José Nivaldo Barbosa de Souza Cadeira 41 05/08/2013 
Perseu Castro de Lemos  Cadeira 16 05/10/2013 
Geraldo Gomes de Freitas Cadeira 11 07/01/2014 
Alcides Codeceira Júnior Cadeira 30 25/01/2014 
Adonis Reis Lira de Carvalho  Cadeira 50 12/02/2014 
Geraldo José Marques Pereira  Cadeira 37  29/01/2015 
Salustiano Gomes Lins Cadeira 25 12/03/2015 

 
 

Academia Pernambucana de Medicina 
 

Ingresso de Acadêmico Titular durante o período de 2013 a 2015 
 

Nome do Acadêmico 
 

Número da  
cadeira 

Data do ingresso 

Wilson Alves de Oliveira Júnior Cadeira 13 24/04/2013 
Othon Coelho Bastos Filho Cadeira 23  07/06/2013 
Marco Antonio Cezário de Melo Cadeira 03 29/11/2013 
Ênio Lustosa Cantarelli Cadeira 19 18/12/2013 
Aurélio Molina da Costa  Cadeira 27 07/11/2014 
Gilliatt Hanois Falbo Neto Cadeira 16 10/09/2015 
Gilson Edmar Gonçalves da Silva Cadeira 06 02/12/2015 
Marcelo Moraes Valença Cadeira 46 19/11//2015 
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