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Sr. Presidente da Academia Nacional de Medicina Prof. Marcos Morais

Demais componentes da Mesa.

Sras. Acadêmicas e Srs. Acadêmicos.

Minhas senhoras e meus senhores.

Prof. Samir Raslan.

A vida é um instante da Eternidade cantado em prosa e verso 
por poetas, sábios e filósofos e que se sublima pelo amor, pelo 
trabalho e pela realização de um ideal que eleva a alma e aquece 
o coração. Um ideal verdadeiro.

Não aquele ideal de Schopenhauer que é um não ideal por-
que o mundo é sempre dor. Não aquele ideal de Nietszche onde 
a meta maior é o poder. Não aquele ideal de Sartre onde “o ser 
existencial” é deterministicamente moldado pela própria “exis-
tência”. Mas um ideal elevado, sem vestes talares e sem arrogân-
cia, tendo como motivação apenas um bem conviver, aprender, 
compartilhar ideias e opiniões. Esta é a força que nos move a 
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pleitear um assento na Academia Nacional de Medicina. Foi cer-
tamente este ideal, Prof. Samir, que o trouxe a sentar-se conosco 
aqui esta noite onde veio aportar sem favorecimentos indevidos 
mas com um lastro científico e moral que muito o dignifica.

Tenho certeza que V. Sa. vai abrilhantar esta Academia tão 
cheia de Ciência e de Saber. Saber das coisas para analisar a vida 
em seus mistérios, para compor os pensamentos em seus deva-
neios e para pensar o Ser em seus segredos. Sua ascendência lá de 
terra libanesa bem se conforma com as belas estrofes do poeta 
Salek El Radi nos albores do século XV, quando olhando para o 
céu perguntava curioso: 

Em que morada se esconde o sol quando a noite aparece? 

Quem ao escurecer trás na mão as estrelas e as luzes que percor-

rem o firmamento? Quem traz virtude e amor para o meu cora-

ção? Quem me mostra o caminho de meu ideal? E eu respondo: 

Tudo sou eu porque tenho olhos para ver ouvidos para ouvir e 

coração para amar. Tudo sou eu porque penso na beleza e na eter-

nidade. Tudo sou eu porque busco o meu ideal. 

V. Sa. tem o perfil superlativo de um Membro qualificado 
desta Casa. Distinguiu-se em todos os caminhos que trilhou. 
Nasceu na cidade de Dourados lá pelas bandas de Mato Grosso, 
terra de belas fazendas e de gente bravia contrastando com seu 
temperamento afável e conciliador. Foi muito cedo levado pelo 
pai para estudar no Colégio Presbiteriano de Lins no Estado de 
São Paulo, onde os estudos e a disciplina tinham grande fama 
naqueles arredores.

Levado para a capital do Estado após três anos, ingressou na 
Faculdade de Medicina da Santa Casa que, apesar de muito re-
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cente, já adquirira fama pela excelência de seus Mestres e pela 
composição de seus Serviços. Tive a honra de me inteirar destas 
qualidades quando aí examinei a Livre-Docência de Neurocirur-
gia do Prof. Rui Carvalho, brilhante neurocirurgião da coorte dos 
grandes que militam em terras paulistas. Ao formar-se médico, 
Samir Rasslan dedicou-se à vida universitária e aí sua ascensão 
foi meteórica. Seria prolongar-me demasiado citar todos os seus 
títulos, trabalhos, cursos, conferências e honrarias. Contentemo-
-nos com uma pequena amostra: Prof. Titular de Cirurgia Ge-
ral e de Trauma da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (FMUSP). Diretor da Divisão de Clínica Cirúrgica do 
Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São Paulo. Professor Orientador do 
Curso de Pós-graduação de Clínica Cirúrgica da FMUSP. Pro-
fessor Titular do Departamento de Cirurgia de Emergência da 
Faculdade de Medicina da Santa da Casa, das tantas Sociedades 
nacionais e internacionais a que pertence vamos citar apenas as 
mais relevantes:

 § Membro Titular do Colégio Internacional de Cirurgiões.
 § Fellow do American College of Surgeons.
 § Membro da Sociedade Latino-Americana de Cirurgia.
 § Membro Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões do qual 

foi Presidente.
 § Membro Honorário das Sociedades de Cirurgia Geral do 

Peru, da Colombia e do Uruguai.

Sua produção científica consta do avultado número de 1.043 
trabalhos da melhor qualidade e nos quais Samir se supera em 
brilho e cultura. Seus alunos em todos os níveis souberam reco-
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nhecer sua dedicação e sua ciência, homenageando-o por inú-
meras vezes.

Afora esta intensa atividade profissional, vale atentar para o 
pai de família dedicado e prestimoso. Seu filho médico Roberto 
já se impõe como cirurgião distinguido. Das filhas, Flavia Maria 
se projeta como economista e Paula vai brilhando pela trilha do 
Direito.

Prof. Samir Rasslan. É deveras gratificante chegar a este está-
dio da vida com carreira tão fulgurante e tão apreciado pelos seus 
pares. Diz-se de V. Sa. que consegue com maestria coordenar as 
ordens da cabeça com a destreza das mãos.

Hoje é um marco em sua vida. É o coroamento de muito 
trabalho e estudo. É a colheita de frutos sazonados em muitos 
outonos e muitos invernos. É a imortalidade caindo sobre sua 
alma acadêmica a viver nesta morada que guarda com carinho os 
entes aqui professados. É mais luz que se acende no teatro da vida 
para lhe dar calor e amizade.

Muito obrigado, Sr. Presidente Marcos Moraes, por desig-
nar-me para pronunciar esta louvação.

Muito obrigado ao homenageado desta noite pela escolha de 
meu nome para saudá-lo.

Que o iluminem sempre as luzes do Saber e que seu grande 
orgulho seja pertencer a esta Casa.

Bem-vindo entre nós.

Prof. Pedro Monteiro Sampaio
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Exmo. Sr. Acadêmico Prof. Dr. Marcos Fernando de Oliveira Moraes, DD. Presidente 
da Academia Nacional de Medicina.

Profa. Linamara Rizzo Battistella, Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência do Estado de São Paulo, representando o nosso Governador Dr. Geraldo 
Alckmin.

Acadêmica Eliete Bouskela, Secretária da Academia Nacional de Medicina.

Senhoras Acadêmicas e Senhores Acadêmicos.

Senhores Acadêmicos Ex-Presidentes da Academia Nacional de Medicina, Sérgio 
Aguinaga, Pietro Novellino e Antonio Luiz de Medina.

Prof. Dr. José Otávio Costa Auler Júnior, Vice-Diretor no Exercício da Diretoria da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Dr. Kalil Rocha Abdalla, Provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo.

Dr. Armando de Oliveira e Silva, Presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.

Dr. Florentino de Araújo Cardoso Filho, Presidente da Associação Médica Brasileira.

Discurso Prof. Samir Rasslan
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Dr. Ruy Garcia Marques, Presidente da FAPERJ.

Demais autoridades presentes.

Professores e colegas.

Queridos amigos.

Senhoras e senhores.

Hoje, nesta reunião, neste recinto solene, perante os senho-
res acadêmicos, na presença de outras ilustres figuras da Medi-
cina brasileira, de autoridades, de companheiros de trabalho, de 
amigos e de minha família, sou empossado como Membro Titu-
lar da Academia Nacional de Medicina.

Recebo esta honraria, envaidecido, profundamente gratifica-
do, mas perfeitamente consciente da responsabilidade e do que 
representa ser Membro Titular desta instituição que é a mais an-
tiga congregação científica e cultural da América Latina.

Ingressar na Academia Nacional de Medicina é um feliz mo-
mento de minha carreira e, sem dúvida, extraordinário privilégio.

Esta conquista tem um significado todo especial. Confes-
so, estou emocionado, o que é perfeitamente normal. Qualquer 
outro também estaria. Apesar de um longo tempo enfrentando 
desafios na vida pessoal, na vida profissional, na carreira uni-
versitária, pela necessidade frequente de tomar decisões corretas 
imediatas, as conexões que controlam as minhas emoções não fo-
ram ainda totalmente seccionadas ou danificadas. É dificil ou até 
mesmo impossível permanecer frio ou indiferente perante deter-
minadas situações. A idade e o tempo nos tornam mais sensíveis, 
menos rígidos, mais tolerantes e, seguramente, mais emotivos. 
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O meu relacionamento com a Academia Nacional de Medi-
cina ocorre há muito tempo, graças ao amistoso convívio com 
muitos de seus membros e como convidado para algumas pales-
tras. A primeira vez que visitei a Academia foi como Presiden-
te do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, numa reunião das duas 
entidades.

Senhores, não foi fácil chegar até aqui. Após uma longa, 
árdua, mas gratificante jornada, tive a honra de ser o escolhido 
para ocupar a cadeira número 63, Secção de Cirurgia, patroními-
ca de Vicente Candido Figueira de Saboya. 

Foi um grande aprendizado e uma extraordinária experiên-
cia. Por mais de uma vez afirmei que, independente do resultado, 
sairia enriquecido desse processo. Rever e conhecer pessoas cul-
tas e de imensurável inteligência fez parte de um ritual indelével 
na minha lembrança. Nesta oportunidade aproveito para, mais 
uma vez, agradecer aos Senhores Acadêmicos a distinção que me 
foi concedida, além da cordialidade, do carinho e respeito com 
que fui e estou sendo recebido. Será um enorme orgulho desfru-
tar da companhia, amizade e do brilhantismo de V. Exas.

É, sem dúvida, uma grande emoção fazer parte de um gru-
po que representa a elite de nossa medicina. Acrescentem a toda 
esta emoção o fato de ser apresentado pelo Acadêmico Professor 
Pedro Monteiro Sampaio, membro emérito desta casa, homem 
culto, extremamente erudito, professor e cirurgião competente, 
por quem nutro respeito, admiração e profunda gratidão.

Natural da cidade de Parnaíba, Estado do Piauí, o Acadêmico 
Pedro Sampaio veio para o Rio de Janeiro, onde graduou-se na 
Faculdade Nacional de Medicina, antiga Universidade do Brasil, 
hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. Há mais de três dé-
cadas conquistou a cadeira número 32 da Academia Nacional de 
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Medicina, onde é uma unanimidade, respeitado e querido por 
todos. É cidadão honorário do Rio de Janeiro. 

Tem uma rica e consistente história na neurocirurgia brasi-
leira e internacional, tendo recebido inúmeras honrarias e con-
decorações, dentre elas a Medalha de Honra do World Federation 
of Neurosurgical Societies, a de Membro Emérito do nosso que-
rido Colégio Brasileiro de Cirurgiões e de Professor Emérito da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ao longo desta jorna-
da mantivemos um contato próximo que me permitiu renovar a 
admiração por sua fascinante pessoa.

Agradeço ao Acadêmico Pedro Monteiro Sampaio por suas 
palavras e afetividade.

Sou, também, respeitosamente grato aos Senhores Acadê-
micos Carlos Roberto Telles Ribeiro, Francisco Sampaio, Hiram 
Silveira Lucas, Meer Gurfinkel e Orlando Marques Vieira, que me 
conduziram a este recinto e que representaram como tantos ou-
tros um forte estímulo e grande apoio. Agradecimentos ao Aca-
dêmico Antonio Luiz de Medina, que me honrou com a entrega 
do diploma de membro titular. 

Senhor Presidente Acadêmico Marcos Moraes, hoje, assumo 
a cadeira número 63, preenchida ao longo dos cento e oitenta e 
três anos da Academia Nacional de Medicina por seis ocupantes, 
incluindo o patrono; sempre figuras exponenciais da medicina 
brasileira.

O sexto e último, o Acadêmico Carlos Antonio Barbosa 
Montenegro, eleito em 1985, passou a emérito em 2011, abrindo 
a vaga que me permitiu chegar até aqui. Como os demais, tem 
um expressivo currículo e uma respeitável trajetória na obstetrí-
cia brasileira, com grande contribuição na ultrassonografia fetal, 



Discurso Prof. Samir Rasslan 15

tendo conquistado o cargo de Professor Titular da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

O Professor Montenegro sucedeu o Acadêmico Jorge Fonte de 
Rezende, de quem foi discípulo direto. O Professor Jorge Rezende 
é um marco na história da obstetrícia nacional. Durante o meu 
curso de graduação médica, o clássico tratado de capa vermelha de 
autoria do Prof. Rezende era meu livro de escrivaninha, pois tive a 
obstetrícia como opção de especialidade, por um período. 

O Professor Rezende conquistou a cátedra de Obstetrícia e 
Ginecologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Ja-
neiro (Unirio), transferindo-se depois para a Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ). Ocupou a cadeira 63 por vinte 
e sete anos e, tempos atrás, em homenagem póstuma prestada 
pela Academia Nacional de Medicina, o ilustre Acadêmico Pedro 
Monteiro Sampaio, referindo-se a ele, disse: 

Ele deixou-nos saber, apaixonou-se pela cultura, seu saber 

não se restringiu à obstetrícia e ginecologia, mas cingiu-se tam-

bém às humanidades, ao cultivo das letras e das artes, sendo que o 

ensino médico foi sua obsessão.

O quarto acadêmico a ocupar a cadeira de número 63 foi 
Achilles Ribeiro de Araujo, do Rio de Janeiro, eleito em 1927, pas-
sando a emérito após trinta anos. Foi um dos fundadores do Co-
légio Brasileiro de Cirurgiões, em 1929, e da Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e Traumatologia, em 1935. Conquistou as cátedras 
de Clínica Cirúrgica Traumatológica e Ortopédica da Faculdade 
de Ciências Médicas do Rio de Janeiro e a de Clínica Ortopédica 
e Traumatológica da Faculdade Nacional de Medicina da Univer-
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sidade do Brasil. Tem no Museu da Academia sua figura retratada 
a óleo pelo genial artista Cândido Portinari. 

O terceiro acadêmico foi Anísio de Castro Peixoto, graduado 
pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, eleito em 1901. 
Foi interno do Hospital da Santa Casa de Misericórdia e da Clí-
nica Obstétrica e Ginecológica da Faculdade de Medicina.

Marie Josephine Mathilde Durocher foi a segunda ocupante 
da cadeira número 63 e a primeira mulher a ingressar na Acade-
mia. Nasceu em Paris, em 1802, chegou ao Brasil em 1816, tendo 
trabalhado como caixeira, florista, proprietária de loja de modas, 
tornando-se a primeira parteira formada pela Faculdade de Me-
dicina do Rio de Janeiro. Sua história é fascinante. Para não sofrer 
discriminação em seu ofício, vestia-se como homem, alegando 
ser um vestuário mais cômodo para a profissão e mais decen-
te e característico para parteira, distinguindo-a do comum das 
mulheres. Vestia-se de preto com uma simples saia e um casaco 
masculino, colarinho e gravata e uma pequena cartola com os 
cabelos cortados curtos e repartidos.

Foi parteira da Casa Imperial e de sua Alteza a Imperatriz Leo-
poldina. Sua história foi objeto de uma tese de Doutorado da Uni-
versidade de São Paulo: Partos, Parteiras e Parturientes: Madame 
Durocher e sua época, de autoria de Maria Lúcia Melo Souza. 

O patrono da cadeira Vicente Cândido Figueira de Saboya 
era cearense, natural de Sobral, onde nasceu em abril de 1835, 
falecendo em Petrópolis – Rio de Janeiro, em março de 1909, aos 
73 anos.

Foi empossado em agosto de 1863 e presidente da Academia, 
na época Imperial de Medicina, no período de 1891 a 1892.

Graduado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, as-
sumiu a cátedra de Clínica Cirúrgica em 1871, sendo incumbido 
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pelo Imperador de preparar um plano completo de reforma do 
ensino médico no Brasil, sua obra de maior repercussão. Via-
jou algumas vezes à Europa, frequentando as maiores clínicas, 
aperfeiçoando seus conhecimentos de cirurgia. Nas suas suces-
sivas viagens ficou conhecido como o mais completo cirurgião 
da América do Sul, estabelecendo contato com expoentes da me-
dicina europeia, como o Lorde Joseph Lister, de Glasgow, com 
quem aprendeu e trouxe para o Brasil o método da antissepsia. 
Foi pioneiro em várias áreas.

Em 1881, já nomeado médico da Casa Imperial e Cirurgião 
da Corte, foi designado diretor da Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro. Exerceu este cargo com excepcional eficiência duran-
te oito anos, afastando-se do mesmo com a Proclamação da Re-
pública, em solidariedade ao Imperador, de quem era amigo e 
médico particular.

Senhor presidente, sinto-me pequeno perante a grandeza 
dos que me antecederam.

Ninguém chega até aqui sozinho. É uma longa estrada. Devo 
muito a muitos. Aos mestres que me mostraram o caminho, aos 
colegas e amigos que me acompanharam, aos alunos que repre-
sentaram um estímulo constante na minha trajetória.

Hoje, o expressivo comparecimento de amigos, autoridades, 
ilustres colegas e professores de várias escolas médicas e serviços, 
e que nos honram com sua presença, certamente reflete não o 
eventual prestígio deste novel acadêmico, mas demonstra a ami-
zade, o afeto e, acima de tudo, o reconhecimento e a grandeza da 
Academia Nacional de Medicina.

Nasci e vivi parte de minha infância em Dourados, na época, 
uma pequena cidade do antigo Mato Grosso, atual Mato Gros-
so do Sul. Muito cedo deixei minha terra tão querida onde hoje 
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descansam meus pais, para ser educado em um colégio interno 
no interior do Estado de São Paulo e depois continuar os estudos 
na Capital. 

Esta mudança da minha pequenina cidade para um mun-
do de concreto e arranha-céus foi por demais marcante. Quando 
vêm à mente as imagens do passado, vejo quão chocante e até 
mesmo agressiva era a diferença entre esses dois mundos para 
um garoto de nove anos que saiu de casa em busca de seu destino.

Caminhei muito. Nunca imaginei caminhar tanto, tampou-
co vivenciar a alegria desta noite. Eu me considero privilegiado e 
abençoado. Penso que não mereço tanto.

A opção pela Medicina me levou à Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo, centenária instituição de 
ensino e assistência, tendo sido aluno de sua primeira turma e 
onde fiz toda a minha formação profissional. Numa caminhada 
de mais de trinta anos como médico da Santa Casa e Professor de 
sua Faculdade passei pelas diferentes etapas da carreira, sem ter 
sido poupado de nenhuma delas. As etapas foram se sucedendo e 
a evolução ocorreu de forma natural, sem a busca desenfreada de 
cargos e funções. Não tive favorecimentos, mas não me faltaram 
estímulo, apoio e força por parte daqueles que me ensinaram e 
educaram na arte da cirurgia. Devo muito à Santa Casa de São 
Paulo e nossa forte vinculação está demonstrada pela presença 
aqui, hoje, do Senhor Provedor, de amigos e antigos companhei-
ros de trabalho e do caro Prof. Fares Rahal representando os 
meus queridos mestres.

Há oito anos, em uma decisão difícil, mas estimulado por 
diversos colegas e companheiros, prestei concurso para o pro-
vimento de um cargo de Professor Titular do Departamento de 
Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Pau-
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lo, tendo sido o professor indicado. Este fato representou, sem 
dúvida, uma significativa e importante etapa da minha carreira, 
tendo em vista a grandiosidade da Universidade de São Paulo e a 
força de sua tribuna.

Esta mudança não representa uma ocorrência habitual na 
Universidade brasileira, mas envolveu duas instituições cujo pas-
sado e presente se entrelaçam. 

A vivência na Faculdade de Medicina da USP tem sido uma 
experiência grandiosa, com a perspectiva de contribuir na for-
mação de jovens cirurgiões de grande potencial e prepará-los 
para a vida profissional ou para uma eventual carreira acadêmi-
ca. Devo muito à Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo o fato de estar vivendo este momento.

Na pessoa do caro Prof. José Otávio Costa Auler Jr., Vice-
-Diretor no exercício da Diretoria da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo, agradeço aos professores, com-
panheiros e funcionários da Instituição pela presença que será 
sempre lembrada.

Um aspecto que valorizo em minha trajetória foi a participa-
ção intensa nas atividades do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, a 
mais importante entidade cirúrgica do país. Tive a honra, duran-
te três anos, de servi-la como presidente.

A Presidência do Colégio é o mais alto cargo da Cirurgia Bra-
sileira fora da Universidade e nesta função o contato próximo 
com ilustres cirurgiões e professores de Cirurgia de escolas e ser-
viços de diferentes regiões do país permitiu meu enriquecimento 
no relacionamento científico, universitário e profissional.

Devo muito ao Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Agradeço a 
oportunidade de tomar posse nesta casa, a nossa casa, a casa do 
cirurgião brasileiro.
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Tenho me dedicado intensamente à atividade clínica e a car-
reira acadêmica. É enorme a responsabilidade de um professor. 
Ele deve ser um exemplo e servir de espelho ou modelo para as 
novas gerações. A nossa vida deve ser pautada colocando os inte-
resses da coletividade, da instituição à qual servimos e, em espe-
cial, dos doentes, acima de nossos próprios interesses e de nossas 
ambições e vaidades.

Ao longo de minha caminhada tenho convivido com jovens, 
o que tem sido maravilhoso. A juventude simboliza buscas e 
conquistas para o homem. Por sua força, entusiasmo, esperan-
ça e desprendimento, cabe aos jovens a mudança de atitudes e 
comportamento.

A história tem demonstrado que os jovens sempre revolucio-
naram o mundo, buscando mudanças, protestando por meio da 
música, da indumentária, da postura e da rebeldia contra guerras 
sem nexo, contra o vazio do consumismo e a hipocrisia.

Eles são criativos. Extraordinários avanços e conquistas na 
medicina em diferentes áreas – transplantes, choque, trauma, 
nutrição artificial, videocirurgia, dentre outras – tiveram seu de-
senvolvimento graças ao desprendimento de jovens médicos.

Ensinar e orientar os jovens é a razão de nossa atividade. É 
uma satisfação especial participar de seu aprimoramento e dife-
renciação, acompanhar seu crescimento e contribuir para a rea-
lização de seus projetos e sonhos.

Eles precisam de nós tanto quanto nós precisamos deles.
Temos a difícil missão de transmitir algo de real valor para os 

que estão prontos ou se preparando para começar uma nova eta-
pa. No entanto, é importante salientar que o que sabemos hoje e 
não sabíamos na mocidade decorre dos anos vividos e, em gran-
de parte, é intransferível.
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O que o homem sabe aos 60 e não sabe aos 20 não é fruto do 
conhecimento de fórmulas ou regras preestabelecidas. Segundo 
Richard Edler, é “o resultado da visão dos fatos, de lutas com vi-
tórias e derrotas, conhecimento da devoção do amor e de expe-
riências humanas e emoções desta vida”.

A vida universitária é uma escolha. Ser professor é uma op-
ção – opção abrangente de estudo e dedicação ao ensino. 

A Escola Médica e o professor devem estimular a criativi-
dade e a curiosidade científica. As Escolas Médicas têm, como 
princípios básicos, o ensino e a pesquisa, associados à assistência. 
Os dois primeiros constituem o núcleo primário, sendo as ati-
vidades prática e assistencial fundamentais para um ensino da 
melhor qualidade e desenvolvimento de ideias e projetos para 
pesquisas experimental e clínica aplicada. 

O saudoso Prof. Paula Castro, Professor Emérito da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais e que foi Membro Titular desta 
Academia salientava que

A docência superior está intimamente ligada a investigação 

científica, e as instituições de ensino devem incentivar e facilitar a 

pesquisa, contribuindo na preparação de mentes seletas, familia-

rizadas com o pensamento e método científico, proporcionando 

aos profissionais do futuro a aptidão de pensar com independên-

cia e sentido crítico. 

A pesquisa acompanha a história da humanidade. A expe-
rimentação indica soluções, renova conceitos, educa a mente e 
aumenta a argúcia do médico. 

Apesar dos avanços tecnológicos, o exercício da medicina 
ainda é e sempre será uma arte. A formação do bom médico é 
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lenta, progressiva, sendo que algumas especialidades são por ve-
zes complexas, exigindo treinamento intenso, longa atividade 
monitorada e necessidade de reciclagem contínua. 

Ninguém é médico, muito menos um bom médico, qualquer 
que seja sua área de atuação, sem percorrer e respeitar o tempo. 

Um bom julgamento vem com a experiência e, infelizmente 
em todas as áreas, mas na medicina em particular, a experiência 
vem dos maus julgamentos.

Na verdade não há alternativa. Não há curto-circuito. Só com 
o tempo se vence o tempo.

Ruy Barbosa, na sua oração aos moços, dizia:

Os moços são a força, a vida e o futuro, devem ser a justi-

ça, a honra e o direito. Mas não monopolizam estas funções nem 

podem ser o oráculo deste mundo que eles ainda não conhecem, 

pois o saber não é nativo. Faz-se da experiência que só amanhece 

para nós na madureza dos anos.

 
Frente às novas conquistas, alta tecnologia e sofisticação da 

medicina, o médico tem sofrido uma transformação em sua pos-
tura e atuação. O perfil do médico está mudando e é preciso cuida-
do e ponderação para que fundamentos e princípios do exercício 
profissional não sejam infringidos desprezando os conhecimentos 
adquiridos ao longo de muitas décadas. A fragmentação cada vez 
maior da medicina em sub e miniespecialidades, diferenciadas 
por instrumentos e equipamentos, é praticamente incontrolável, 
transformando os médicos, em especial os cirurgiões, dependen-
tes de recursos tecnológicos, o que constitui um grande risco. O 
fantástico mundo das máquinas determina conflitos, expectativas, 
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mudanças e reformulações. Com toda essa evolução, a formação e 
o aperfeiçoamento do médico devem ser revistos. 

Nos últimos tempos, o desalento, o desencanto, a falta de 
perspectivas e de horizontes têm conspirado, tornando nossos 
médicos menos interessados em aperfeiçoar seus conhecimentos. 
A retribuição pelo trabalho realizado nem sempre guarda relação 
com a qualificação, nível de dedicação e eficiência. 

Devemos evitar a deterioração do relacionamento médico-
-doente. A quebra desse vínculo leva ao desaparecimento daquilo 
que existe de mais nobre e belo e que é a própria essência de nos-
sa atividade profissional. 

O inesquecível Prof. Ruy Ferreira Santos, Professor Emérito 
da Faculdade de Medicina da USP-Ribeirão Preto, ex-presidente 
do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, afirmava que:

Esta relação antes amistosa é hoje impessoal, fria, desconfia-

da e por vezes hostil. Entre os fatores determinantes desta evolu-

ção estão a multiplicação de especialidades, a decorrente diluição 

de responsabilidade e a pressa no atendimento em quantidade e 

não em qualidade.

 
O mercado de trabalho é influenciado pela abertura cada vez 

mais frequente de novas Escolas Médicas que nascem “doentes”, 
sem hospitais, sem massa crítica de docentes qualificados e titu-
lados, sem estrutura física e laboratórios, e o que é mais comple-
xo, sem a necessidade social de sua criação, fruto de interesses 
políticos e econômicos.

Apesar de toda a turbulência do mercado de trabalho, é ne-
cessário ressaltar que é muito gratificante o exercício da medici-
na. A possibilidade de aliviar o sofrimento, minimizar a dor e a 
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angústia de um ser humano são momentos excepcionais de nossa 
atividade. A essência de nossa profissão é trabalhar com o que o 
homem tem de mais caro, que é sua saúde, a própria vida.

Um dos objetivos de nossa existência é o encontro ou a busca 
da satisfação, trabalhando naquilo de que gostamos e sabemos 
fazer, com perspectivas de crescimento intelectual e econômico e 
de sucesso profissional. 

Mas o que é o sucesso profissional: prestígio, fama, dinhei-
ro? Por que não satisfação pessoal, diferenciação, doação? Sim, o 
exercício da medicina é doação. A diferenciação e a doação even-
tualmente podem trazer prestígio, fama e até mesmo dinheiro. 
Estes aspectos são muito pessoais, mas não devemos exercer nos-
sa atividade visando ao sucesso e sim desempenhar com cons-
ciência, conhecimento e honestidade o nosso trabalho.

 Oscar Wilde dizia que “neste mundo há duas tragédias: uma 
é não conseguir o que se quer e a outra é conseguir”. Isto quer 
dizer que dinheiro e poder não satisfazem a fome que o homem 
tem na alma. 

Kushner, em seu livro, salienta que 

A alma não está sedenta de fama, conforto e poder. Mas do 

significado da vida, de aprendermos a viver de tal forma que a 

nossa existência tenha importância, não com a pretensão de mo-

dificar o mundo, mas que justifique nossa passagem por ele. 

Aprendi ao longo de minha trajetória que devemos ser apai-
xonados por nosso trabalho; trabalhar com integridade, persua-
são e simplicidade; manter independência de pensamentos e ali-
mentar nossa imaginação e sonhos; lembrar que as conquistas e 
o triunfo não vêm por acaso e são progressivos; lutar por nossas 
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ideias, viver e morrer por elas, caminhando com coragem, sere-
nidade e sabedoria; manter o entusiasmo, os anos deixam mar-
cas na face, mas a perda de entusiasmo deixa marcas na alma; 
enfrentar com grandeza e humildade as dificuldades e aprender 
com os eventuais tropeços. 

Senhor Presidente, Senhoras Acadêmicas e Senhores Acadê-
micos, durante o caminho que precedeu a minha eleição ouvi 
mais de uma vez que a Academia é o lugar onde vamos enve-
lhecer. Eu entendo que a Academia seja o lugar onde podemos 
rejuvenescer, em função de novas amizades, novos horizontes e 
do aprendizado constante na troca de conhecimentos.

Doravante serei o sétimo a ocupar a cadeira número 63 des-
ta egrégia congregação e eternamente grato aos acadêmicos que 
me distinguiram com sua escolha. Por meio de minha atuação 
profissional, de minhas atividades acadêmicas e dos princípios 
éticos e humanísticos que tem norteado a minha vida, assumo o 
compromisso de honrar a tradição e a rica história da Academia 
Nacional de Medicina.

Muito obrigado.

Samir Rasslan
Julho 3, 2012.
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Fotografia 1 Inserir legenda.
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