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“Conheça todas as 
teorias, domine

 todas as técnicas, 
mas ao tocar uma
alma humana seja 
apenas outra alma

humana.
Carl G. Jung



APRESENTAÇÃO 

Ao tomar posse na Academia Brasileira de Letras, Macha-
do de Assis destacou a renovação dos espíritos que um es-
paço de congraçamento e saber pode proporcionar. “Passai 
aos vossos sucessores o pensamento e a vontade iniciais, 
para que eles os transmitam aos seus, e a vossa obra seja 
contada entre as sólidas e brilhantes páginas da nossa vida 
brasileira”, advertiu o brilhante bruxo do Cosme Velho.

A mensagem machadiana encerrava, porém, bem mais que 
o clamor isolado de um inspirado literato, era, sim, a con-
clamação de um tempo à procura do brilho e fortaleci-
mento da inteligência nacional. O forte apelo nacionalista 
ecoou nos espíritos ilustrados do século XIX brasileiro, e, 
em especial, inspirou médicos a criarem institutos com o 
mesmo espírito e propósitos. Em seus quase 188 anos de 
vida, a Academia Nacional de Medicina mantém vivos os 
princípios maiores preconizados por seus fundadores: o 
estímulo e a valorização do melhor que a inteligência e a 
pesquisa médica nacional logrou alcançar.

E porque filha legítima da revolução científica iniciada no 
século XIX, a ANM é movida pelo inquietante movimento 
dialético entre a preservação de valores e saberes e sua 
necessária renovação. A Casa hipocrática brasileira se en-
grandece ao protagonizar debates fundamentais para o 
país – que, desde muito, se alimenta da ideia de querer-
-se moderno –, despertando corações e mentes para crer e 
pensar que futuro melhor é possível, sempre que irmana-
dos à reflexão criteriosa e à ciência.
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E é motivado pelos sentimentos de alegria e responsabili-
dade de quem chega à centenária Academia Nacional de 
Medicina que fiz registrar em letras de forma e imagens 
para não deixar escapar o passageiro. Esta publicação as-
sinala o momento venturoso em que a Academia Nacional 
de Medicina recebeu-me como um de seus pares no entar-
decer do dia 11 de abril de 2017, testemunhado por uma 
legião de amigos, confrades e minha família. 

Ela traz meu discurso de posse, bem como o de recepção, 
proferido por Omar da Rosa Santos, que me saudou com 
sua eloquência de experiente acadêmico e de gentil huma-
nista. Sou-lhe grato, fiel ao dizer de Padre Antônio Vieira 
para quem a gratidão é considerada a mãe das virtudes.

A obra inclui, ainda, perfis dos notáveis que me antecede-
ram na Cadeira de número 19: Manoel Vitorino Pereira, 
Valentim José da Silveira Lopes, Antonio Augusto Ferrari, 
Waldemar Berardinelli e Clementino Fraga Filho.

“Venham ao banquete que eu preparei”, chama a Sabe-
doria no livro bíblico de Provérbios. E assim como essa, a 
Academia Nacional de Medicina se alimenta dos frutos do 
conhecimento, a congraçar vultos e a zelar pela memória 
daqueles que deixaram legados fundamentais para que a 
chama do saber se prolongue. 

Vida longa à Academia!
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O novel Acadêmico

Exmº Acadêmico Cláudio Cardoso de Castro, Presidente 
desta Sessão Solene, em substituição do professor

Francisco José Barcellos Sampaio, Presidente desta Casa.

Exmº Ex-Presidente Acad. Pietro Novellino

Exmº Secretário Acad. Orlando Marques Vieira

Exmº Secretário de Educação do Estado do Maranhão Felipe 
Camarão – representando neste ato o Governador doEstado 
do Maranhão, Senhor Flávio Dino

Exmº Ministro Raimundo Carreiro – Presidente do Tribunal 
de Contas da União

Exmª Profª Nair Portela – Magnífica Reitora da Universidade 
Federal do Maranhão

Exmº Prof. Doutor Luiz Pedro San Gil Jutuca Reitor da UNIRIO

Exmº Acad. João Ricardo Moderno – Presidente da Acade-
mia Brasileira de Filosofia

Exmº Acad. José Márcio Soares Leite – Presidente da Acade-
mia Maranhense de Medicina

Exmº Acad. Benedito Buzar – Presidente da Academia Ma-
ranhense de Letras

Exmº Acad. José Roberto Baratella – Presidente da Academia 
de Medicina de São Paulo

Exmº Doutor Kleber Moraes – Presidente da EBSERH

Exmº Acad. Cândido Mendes de Almeida – representante da 
Academia Brasileira de Letras
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Exmº Doutor Eduardo Gordilho Fraga – Coordenador Geral 
de Atividades Educacionais do Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho – HUCFF-UFRJ

Exmª Senhora Joyce Santos Lages – Superintendente do Hos-
pital Universitário da UFMA  EBSERH

Exmº Acad. Arquimedes Viégas Vale – SOBRAMES-MA

Exmº Doutor José Bonifácio Barbosa – representante da 
UDI-HOSPITAL

Exmº Sr. Nan Souza – Presidente da Fundação Josué Mon-
tello

Exmº Doutor Silvano Bezerra – Diretor da TV Universitária 
– UFMA

Exmº Doutor Sanatiel de Jesus Pereira – Diretor da EDUF-
MA – UFMA

Exmª Ediana Abreu Avelar, representante da AFAC – Asso-
ciação dos Filhos e Amigos de Cururupu - MA

Exmº Sr. Cláudio Wanderley Saab – Diretor de Atenção à 
Saúde da EBSERH

Exmº Sr. Antônio Carlos Moreira Lemos – Superintendente 
do Hospital Universitário Edgar Santos da Bahia

Exmª Sra. Mônica Nere – Superintendente da Maternidade 
Climério de Oliveira da Bahia

Exmº Sr. Fernando Ferri – Superintendente do Hospital Uni-
versitário Gaffrée e Guinle (HUGG)

Exmº Sr. Luís Murilo Brito – Superintendente da Maternida-
de Januário Cicco do Rio Grande do Norte

Exmª Sra. Luciana de Gouvea Viana – Superintendente do 
Hospital das Clínicas da UFMG

Exmo Sr. Luiz Alberto Sobral Vieira Júnior – Superintenden-
te do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (HU-
CAM) da Universidade Federal do Espírito Santo

Senhoras acadêmicas e Senhores acadêmicos

Demais autoridades presentes

Estimados confrades de diversas instituições acadêmicas, 
amigos, colegas, convidados e familiares.

Inicio este discurso agradecendo de coração, a presença de 
todos nesta noite memorável, tão significativa para mim e 
para os meus familiares.
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 Senhoras e senhores,

Ante o cenáculo que congrega inestimáveis tesouros ma-
teriais e imateriais, palavras para descrever o que sinto 
neste momento são imprecisas. Dizem alguns decifra-
dores das coisas do humano que a face é o espelho da 
alma. Pois bem, o sorriso em meu rosto aflora a alegria e 
a emoção que, neste momento, preenchem meu espírito.

Quem avança sozinho nas avenças da vida tem como 
companheira a solidão, mas se caminhamos acompa-
nhados, somos multidão. E é assim que me sinto hoje, 
fortalecido, engrandecido, porque ontem, como ago-
ra, tenho ao meu lado grandes mestres. Então, per-
mitam-me demonstrar, inicialmente, gratidão a alguns 
amigos queridos que ombrearam comigo em meus pri-
meiros passos, como Antígona a guiar Édipo em sua 
nova jornada.

Minha gratidão a Omar da Rosa Santos, colega nefro-
logista que me recepcionou. Não poderia ter tido me-
lhor acolhida, nem esperado por palavras que me des-
sem uma estatura infinitamente maior do que aquela em 
que eu mesmo me vejo. Suas palavras harmonizam-se, 
em elegante equilíbrio, erudição, generosidade e poesia. 
Muito obrigado! 

Dizem que a humildade é a coroa dos melhores homens. 
E meu dileto amigo Nestor Schor soube exercer como 
poucos esse desafio caribdiano, ao me receber com sin-
cera alegria na Universidade Federal de São Paulo – 
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UNIFESP. Conheço-o há décadas, e o tempo nada mais 
fez que consolidar a sua bem talhada verve humanista, 
que se combina ao brilhante nefrologista. Com imensa 
boa vontade, deu-me a orientação necessária. E é minha 
honra que faça par a Omar da Rosa Santos em meu apa-
drinhamento para esta Casa.

Até chegar a esta tribuna fui ladeado pelos honrados 
confrades Adolpho Hoirisch, Deolindo Couto, José Car-
los do Valle, Pietro Novelino, Ronaldo Damião e Carlos 
Alberto Basílio de Oliveira, cada um dos quais consti-
tui respeitável referência em seu campo de atuação. Este 
privilégio guardarei em minhas gratas recordações.

Senhoras e senhores,

Carrego comigo, neste átimo de tempo, que se eterni-
zará em minhas retinas fatigadas, como disse Drum-
mond, aquele que fui ao longo de tantos caminhos 
sinuosos. Sinuosidades que me remetem às primeiras 
andanças ainda em meu berço originário, a cidade de 
Cururupu, cujas reentrâncias serpenteiam pela costa 
formando cursos de mar, como raízes em busca da 
fecundidade da mãe-terra, e entram continente aden-
tro nos confins do Maranhão, que em seu ventre com 
cheiro de maresia me acolheu por primeiro.

Olho para este lugar como um peregrino que caminhou 
léguas, pés no chão, e agora estanca pasmado diante do 
colosso da catedral. Acolhido assim, sou grato por tão 

grande honraria que me concede esta egrégia Academia 
Nacional de Medicina.

Vivo agora, em tangível realidade, um sonho não sonha-
do, uma satisfação que aquele eu-menino, que trazia em 
si o desejo de ser médico, ainda em tenra infância, não 
poderia contemplar.

Estar em par com homens e mulheres que tanta contri-
buição trouxeram e trazem à ciência médica brasileira 
não é ter a pretensão de sentir-se igual, mas, sim, e por-
que mais perto – pelo bom e fraterno convívio que, com 
o favor de Deus, hei de ter – de perceber a grandeza do 
espírito que os tornou luminares do conhecimento. A 
exemplaridade de suas atuações em consultórios, salas 
de aula e na liça dos hospitais, forma algumas outras 
mentalidades apaixonadas pelo ofício. Mas seus olhos, 
sobretudo, estão fixos no perenal compromisso de cele-
bração do amor à vida e ao próximo, atentos à carência 
dos alquebrados pelas enfermidades.

Minhas memórias ressurgem, aqui, como a boa chuva 
serôdia, que traz à terra cansada o bálsamo do beijo 
úmido e revigorante. Nesta mesma Cidade Maravilhosa 
cheguei ainda um rebento em medicina, como qualquer 
jovem entusiasmado, para fazer minha Residência Mé-
dica na UFRJ, no Hospital Moncorvo Filho.

Com alegria recordo a honra de ter sido aluno de Luís 
Feijó, à época chefe da clínica médica da UFRJ. Minha 
formação, neste período, deve ainda a Fernando Bevi-
lacqua, Edson Martins Garcia e Waldemar Decache. 
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Discípulo imberbe de Asclépio, deixei-me guiar, atento e 
curioso, pelas sendas traçadas pela arte-ofício de aliviar 
males.

Minha formação em Nefrologia aconteceu no Hos-
pital Pedro Ernesto, e ali vivi momentos intensos 
e produtivos. A arte que me guiou durante toda a 
carreira se aprende nos livros e aulas, mas também 
no exemplo de alguns que faço questão de destacar, 
aos quais sou igualmente devedor: José Cavalieri 
Sampaio, Aluísio Amâncio, Jayme Landmann, Pe-
dro Paulo Rangel Rocha, Frederico Ruzany, Virgilio 
Pinho da Cruz e tantos outros com quem convivi na-
queles anos desafiadores. Em particular, tenho grata 
lembrança de dois colegas companheiros de Resi-
dência naquele momento: Wille Oigman e Ronaldo 
Damião.

Fazia a Residência e fui aprovado em concurso do 
Ministério da Saúde. Para conciliar, estudava no Pe-
dro Ernesto nos dias úteis e, nos finais de semana, 
tomava a balsa para Niterói e depois um ônibus até 
São Gonçalo para realizar atendimentos.

Bernardete, minha esposa, tem sido, como diz a Bí-
blia, a companheira incansável. E com que palavras 
descrevê-la? De fato, nenhuma construção vocabular 
seria suficiente para tal. As que mais se aproximam, 
porém, são as do último capítulo do livro de Provér-
bios, que proclama as características da mulher vir-
tuosa. À virtude se ajunta outro predicado precioso: 

o de virtuose. Médica dedicadíssima, especializou-se 
em Endocrinologia e Diabetes em nossa temporada 
no Rio de Janeiro.

Muito devo de meu crescimento profissional e hu-
mano a este luminoso Sudeste. Dos profícuos ensina-
mentos de meus mestres em terras cariocas, ampliou-
-se minha consciência ética e sensibilidade para ver 
nos olhos dos pacientes e em seus corpos maltratados 
por enfermidades um pouco mais além daquilo que 
os livros ensinam. Aprendi que a labuta médica, em 
nossa deficiente realidade, exige tanto a competência 
profissional quanto o compromisso político e moral 
de criar meios para alterar as difíceis condições de 
existência de nossos irmãos desfavorecidos.

Ao longo desse tempo de formação, fui testemunha da 
luta pela implantação do Hospital Universitário Clemen-
tino Fraga Filho. De algum modo isso ficou profunda-
mente marcado em mim, pois, no início dos anos 1990, 
vi-me à frente – com outros tantos denodados colegas 
– da luta pela implantação do Hospital Universitário da 
Universidade Federal do Maranhão, que tive a honra de 
dirigir por dez anos. Neste período, ele se tornou refe-
rência nacional e passou a realizar transplantes renais, 
além de expandir todas as outras especialidades.

Ainda como residente, estive presente no primeiro trans-
plante renal do Hospital Pedro Ernesto, quando o pro-
grama de fato consolidou-se, em 1975. De modo que, 
nas comemorações do milésimo transplante de rim, em 
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2008, recebi homenagem do Hospital, por participar da 
benfazeja façanha pioneira.

Na UNIFESP, convivi com Nestor Schor, com o profes-
sor Oswaldo Luís Ramos e Aparecido Bernardo Pereira.

Mas como para tudo há tempo e propósito debaixo do 
sol, conforme evoca o Eclesiastes, era hora de fazer o 
caminho de volta, pois uma família saudosa me aguar-
dava. Meu pai e minha mãe, que hoje habitam a mora-
da eterna, foram os estímulos para fazer a travessia do 
regresso ao sol e aos ventos que bafejam minha queri-
da São Luís do Maranhão, ilha timbira de Upaon-Açu. 
Em suas buliçosas palmeiras onde canta o sabiá, per-
mitiu Deus que eu não morresse sem que voltasse para 
lá, como versejou Gonçalves Dias, um de nossos poetas 
maiores.

Na capital maranhense, instalei o primeiro rim artificial, 
em 1978. Em 1980, fundei com colegas a Sociedade de 
Nefrologia do Maranhão e a primeira Residência Médi-
ca no meu Estado. Em 2000, ocorreu a implementação 
do primeiro transplante de rim no Maranhão, realizado 
no Hospital Universitário da Universidade Federal do 
Maranhão, onde fui diretor por uma década. Uma expe-
riência única para mim como profissional e ser humano.

E depois de palmilhar tantos caminhos, vi-me Reitor da 
Universidade Federal do Maranhão por dois mandatos.

Ao assumir o comando da maior instituição federal de 
ensino do Maranhão sabia bem o tamanho do desafio 

que se erguia pela frente. Desafio, porém, ao qual me 
entreguei com a alegria de poder ampliar substancial-
mente os cursos de graduação e pós-graduação.

 Com a mesma dedicação e paciência de Ariadne, dedi-
quei-me a desenrolar o fio que conduziu à solução de di-
versos problemas, sendo um dos principais o projeto de 
interiorização da Universidade, sabendo que a semente 
do legítimo saber nunca degenera e suas ramas devem 
alongar-se, para chegar mais longe. Dois novos cursos 
de Medicina foram implantados no esforço dessa inte-
riorização.

Como percebem, minha trajetória foi forjada nos hospi-
tais e na academia, entre professores, técnicos e livros. 
E, se há algum mérito em mim, foi o de ter sido, à ma-
neira de Platão, um bom imitador daquilo que respinga 
em nós de bem, de verdade e de beleza; de saberes e de 
feitos aprendidos no grato convívio com homens e mu-
lheres excepcionais.

De todos esses, que se integraram ao longo curso de 
minha formação, ainda em progresso, herdei parte 
do inquebrantável compromisso com a manutenção 
da vida, que em muito ultrapassa o simples domí-
nio das técnicas e dos recursos tecnológicos. Herdei, 
também, a convicção de que as boas ações coletivas 
necessitam da firme decisão de implementá-las, de 
criar políticas que visem ao bem comum e o garan-
tam. Mas isso não se dá por geração espontânea, por 
simples ocorrência inesperada, emana também do ju-
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ramento hipocrático, em seu imperturbável compro-
misso de lutar para garantir a vida.

E nesta casa centenária, ciência e responsabilidade ética 
se cruzam e se entretecem, porque é o bastão da ética e 
da justiça que sustenta a sua credibilidade em quase dois 
séculos de existência.

Ao longo da história médica brasileira, são numerosos 
os exemplos de homens e mulheres, ao longo da história 
médica brasileira, que abraçaram as responsabilidades 
deste complexo ofício com humildade e entrega irrepro-
cháveis. Muitos dos integrantes desta venerável Casa 
impuseram-se à posteridade como símbolos de denodo 
à causa médico-científica e social.

E é em momentos como este, nos quais o País experi-
menta uma forte crise de princípios e de valores, que 
com mais força se impõem os referenciais de integrida-
de, solidariedade e dedicação ao próximo, esteios pe-
renais do funcionamento desta Academia. A má admi-
nistração de recursos e os desvios financeiros de toda 
ordem mostram a face perversa do sistema público de 
saúde, que obriga doentes a lotarem corredores de hos-
pitais onde, por vezes, são abandonados à própria sorte. 
Vemos, hoje, estarrecidos, fracassarem políticas de saú-
de de largo alcance, há muito implantadas, e que manti-
nham controladas conhecidas doenças, num retrocesso 
sem precedentes na vida sanitária brasileira. Para tris-
teza de todos que têm reais compromissos com a saú-
de pública, os jornais estampam, todos os dias, notícias 

sobre a precariedade de hospitais, postos e institutos, 
programas etc. Razão pela qual a Academia Nacional 
de Medicina se ergue, neste cenário, como um sólido e 
necessário baluarte, por tudo que sua história firmou 
em defesa do mérito intelectual, da conduta ilibada e do 
exercício profissional calcado na ética. Ao longo de sua 
existência quase bicentenária, esta Academia mantém 
vivos valores caros e necessários ao País, renovando, to-
dos os dias, a mesma missão, diligentemente conduzida 
pelo insigne confrade professor Francisco J. B. Sampaio, 
a quem apresento minha reverência e gratidão.

Há quem despreze, afoito ou desavisado, os humildes 
começos, por incapaz de perceber que o edifício só se 
alevanta aos poucos, pedra sobre pedra, tijolo sobre ti-
jolo, o prumo em atento zelo com o equilíbrio das pa-
redes.

Recordo o primeiro jornal médico, o Propagador das 
Ciências Médicas, iniciativa do médico franco-brasileiro 
José Francisco Xavier Sigaud, no distante 1827, que teve 
efêmera existência. Ali iniciava a jornada desta Acade-
mia. Sua semente foi o desejo de lançar conhecimento à 
terra fértil, aquilo que ainda seria dito pelo poeta Castro 
Alves meio século depois: “Oh! Bendito o que semeia/ 
livros, livros à mão cheia/ e manda o povo pensar. / O 
livro caído n’alma/é germe que faz a palma,/ é chuva que 
faz o mar.”

“Onde mais a ideia de uma sociedade médico-literária 
poderia nascer, senão numa enfermaria?”, assim o regis-
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trou Alfredo Nascimento em seu insuperável Academia 
Nacional de Medicina, o Centenário. Pois ali, entre pa-
cientes, o jovem médico mineiro, Joaquim Cândido Soa-
res Meirelles, com seu amigo e responsável pelo serviço 
clínico da Santa Casa, Luiz Vicente De-Simoni, sugeriu a 
visão que se tornou missão – do que seria este congraça-
mento de homens e mulheres do saber médico: promo-
ver no País o gosto por estudos médicos e os interesses e 
progresso da ciência. Eis o propósito que esta Academia 
jamais olvidou, pois, se o fizesse, teria perdido o sentido 
da própria existência. Propósito que deve ser abraçado 
com todas as fibras do corpo e da alma por aquele que 
é nela acolhido, pois, como alertou Álvaro Cumplido de 
Sant’Anna, em sua “oração aos nossos pares”: “Quem 
não se esforça pela Academia quando nela recebido – 
juntando-lhe um tijolo – trai a sua esperança.”

Senhoras e Senhores,

Em 1829, a Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio 
de Janeiro nasceu grande. Não certamente no aspecto, 
pois não havia opulência e nem festejava em grandes 
salões, na humildade da própria casa de seus idealiza-
dores. Foi acolhida como filha querida a quem se vela 
com todos os cuidados, preparando-a para seu debut. 
Disse Sir Oliver Holmes que “uma mente que se abre 
a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho ori-
ginal”. Foi assim com os pioneiros cativos do sonho, 
do ardor por servir, criar, produzir, cumprir o sagrado 

propósito de que se ocupa esta Casa até hoje: ser in-
cubadora e propagadora do conhecimento científico, 
tal qual o dente-de-leão que oferece graciosamente 
suas sementes ao vento, sem saber jamais onde darão 
frutos.

Em 1835, como Academia Imperial de Medicina sob o 
patrocínio do Imperador D. Pedro II, tornou-se oficial-
mente um centro irradiador do saber e de esteio às mui-
tíssimas demandas daquele Brasil-criança que forcejava 
para cumprir seu papel no mundo. E isso não se faz sem 
que a ciência esteja a serviço da sociedade.

Assim, próxima de seu centésimo, octogésimo oitavo 
aniversário, e a despeito de crises vividas, como relatam 
seus historiadores, é de se considerar o que manteve viva 
a Academia: que outra coisa poderia ser senão aquele 
compromisso-ideia que lhe exigiam as necessidades do 
país, carente de uma congregação intelectual e técnica 
que exaltasse a boa ciência provada e testada em gerar o 
bem, que estimulasse a pesquisa, que fosse, em si mesma, 
um portal de fomento e divulgação do conhecimento.

Na lista de nomes dos titulares da cadeira nº 19, à qual 
neste momento se acrescenta o meu, encontro-me ante-
cedido por homens dos quais, se eu fosse João Batista, 
diria não ser digno de desatar-lhes as correias das san-
dálias. Evidente que não comparo a humanidade que a 
todos nós matiza, mas ao pioneirismo, ao ardor por ser 
médico em condições infinitamente mais difíceis, tanto 
no sentido material, como científico.
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E quem mais poderia encarnar estas qualidades se não o 
Patrono desta cadeira, o baiano Manoel Victorino Perei-
ra? A história nos conta, com todas as letras, que uma 
obra coletiva precisa ser sonhada e realizada em conjunto.

Em tempos em que honrar a vontade paterna era in-
contornável destino, Manoel Vitorino Pereira, nasci-
do em 30 de janeiro de 1853, seguiu seus passos, na 
dura luta pela manutenção da família. Dedicou-se à 
faina de talhar, cortar, lixar, serrar madeira durante o 
dia, mas à noite, cumprida a obrigação, como ave no-
tívaga, dedicava-se, à luz do candeeiro, aos estudos 
em busca do sonho de ser médico. Tão dura jorna-
da foi recompensada quando, em 1871, aos dezoito 
anos, entrou para a Faculdade de Medicina da Bahia 
na qual se formou, em 1876.

Guedes de Melo, contemporâneo seu na Faculdade, em 
páginas repassadas de saudade, traça dessa forma o per-
fil do estudante: “Foi Manoel Vitorino um dos estudan-
tes mais notáveis de sua época, senão de todas as épocas 
da Escola de Medicina da Bahia”.

Esse homem excepcional, que carregava uma alma múl-
tipla em fazeres, marcou indelevelmente, na segunda me-
tade do século XIX, a história da Bahia e do Brasil. Em 
curtíssima trajetória, ele exerceu tantos ofícios quanto é 
possível em tão breve existência: médico, cirurgião, pro-
fessor, parlamentar, jornalista, tribuno, governador da 
Bahia e vice-presidente da República durante o manda-
to de Prudente de Morais. Foi presidente da República 

(interino) por quatro meses, tendo sido o único baiano a 
assumir a Presidência da República do Brasil. 

Durante sua interinidade na Presidência da República, 
trasferiu a sede do governo, do Palácio Itamaraty para o 
Palácio do Catete, que ele adquirira. 

Imagino que uma personalidade assim havia de ter ener-
gia e força vindas do alto, pois foi homem de fé, e dela se 
valeu até os instantes finais. São de sua lavra as palavras:

“Não conheço maior afirmação intelectual e moral, mais 
poderosa expressão de independência e de valor, mais 
completa e brilhante síntese das faculdades e energias 
do espírito, do que a resumida neste simples vocábulo 
– credo.” Certamente, por ver a vida desse ângulo, ele 
se enquadra naquela reflexão que o autor inglês Clives 
Staples S. Lewis reflete: “Dificuldades preparam pessoas 
comuns para destinos extraordinários.”

Manoel Vitorino foi um inquieto num momento em que 
a história brasileira clamava por homens de bem em suas 
fileiras. Ele se apresentou ao clamor pátrio, mas a polí-
tica parece desgostar de homens verdadeiros e simples. 
Retirou-se da militância política, não só porque quis, 
mas também porque sua inarredável postura pelo que é 
justo e ético não lhe permitia congraçar alegremente com 
seu contrário. Foi recebido nesta Academia no alvorecer 
do período republicano, como membro honorário, em 
1899, e aqui brilhou como toda estrela de maior gran-
deza. Foi como um renascer do exímio cirurgião, pois 
à Academia se dedicou e a representou com maestria. 
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Deixou-nos muito jovem, aos 49 anos de idade. Dele diz 
Anísio Circundes: “Não conheço em todo o país cérebro 
cujo elastério fosse maior que o seu, colocado Ruy Bar-
bosa em parêntese... Que não seria da cirurgia brasileira 
se em favor dela não se tivessem condensado os tesouros 
daquela cabeça privilegiada?”

A morte de Manoel Vitorino provocou, por todo o país, 
manifestações de pesar. No recinto da Faculdade de Me-
dicina da Bahia, está a lembrar-lhe a memória do que foi 
um dos mais altos expoentes.

Neste momento, permitam-me, agradeço ao Acadêmico 
Emérito Sérgio Augusto Pereira Novis, bisneto do pa-
trono da cadeira n° 19, que me cercou de conteúdo his-
tórico, para que eu pudesse conhecer melhor este gran-
de vulto que foi Manoel Vitorino Pereira. Obrigado por 
sua amizade e acolhida.

Senhoras e senhores,

Um homem que defende uma tese, enfrentando a des-
crença ou oposição de todos, é um obstinado insano 
ou descansa na solidez da âncora do saber. Assim foi 
Valentim José da Silveira Lopes, quando diagnosti-
cou a febre amarela, no Rio de Janeiro. Este acadê-
mico tem entre suas realizações uma vastíssima pro-
dução cultural, que inclui obras gramaticais, além da 
criação e tradução de peças e poemas. Certamente 
por este ambiente em que se respirava literatura, Va-

lentim será pai da escritora Júlia Valentim Lopes de 
Almeida, uma das fundadoras da Academia Brasilei-
ra de Letras.

O Visconde de São Valentim, título nobiliárquico que 
lhe deu a Coroa portuguesa, tornando-o vice-cônsul de 
Macaé, foi acolhido como membro desta Academia, em 
1893, tendo sido, antes disso, membro-correspondente 
da outrora Academia Imperial de Medicina.

Antonio Augusto Ferrari, outro nobre ocupante na ca-
deira na qual agora sou recebido, representou esta au-
gusta Academia com peculiar ardor e dedicação ao tra-
balho. Ao ler sua biografia, tem-se a sensação de uma 
pessoa que estava em perpétuo movimento que, sim, 
produzia trabalho no sentido físico do termo, a saber: a 
energia transferida pela aplicação de uma força ao longo 
de um deslocamento e aqui, destaque-se, positiva, pois 
seus esforços concorriam para o progresso das ciências 
médicas.

Filho de Médico, veterano da Guerra do Paraguai, sua 
carreira também foi multifária, pois foi bem sucedido 
nas várias vezes que ocupou a direção do hospital, assim 
como em cargos de governo. Chegou a se tornar vice-
-governador de seu Estado natal, o Mato Grosso. Sua 
relação com esta Casa foi profícua e perdurou por quase 
todo o período de sua vida profissional.

Vita brevis, ars longa. “A vida é breve; a arte, longa”, 
é aforismo atribuído ao pai da medicina populariza-
do por Sêneca, o famoso poeta e filósofo estoico ro-
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mano. Neste mesmo contexto de reflexão sobre fini-
tude, Hipócrates ensinava a Paulino: “A maior parte 
dos mortais lamenta a maldade da Natureza, porque 
já nasce com a perspectiva de curta existência e por-
que os anos que lhes são dados transcorrem rápida e 
velozmente. De modo que, com exceção de uns pou-
cos, para os demais, em pleno esplendor da vida é 
justamente aí que esta os abandona.”

Palavras medidas que descrevem, à exatidão, a perda de 
Waldemar Berardinelli. Tão rápida e curta foi sua passa-
gem nesta Casa que quase a um só tempo deu aos seus 
confrades à época, simultâneos sentimentos de alegria 
e surpresa triste, pois estava na plenitude de sua arte 
quando foi colhido.

Ele foi o quarto ocupante desta cadeira 19. Trazia con-
sigo brilhante carreira de professor e pesquisador pers-
picaz. Ao Dr. Berardinelli se atribui a paternidade da 
Endocrinologia brasileira, e justo é que lhe faça esta ho-
menagem, por seu pioneirismo. Sua agudeza de olhar 
levou-o a descrever pela primeira vez, em 1954, a lipo-
distrofia generalizada, doença congênita rara que aco-
mete uma a cada dez milhões de pessoas. Por este feito, 
a doença recebeu o nome de Síndrome de Berardinelli.

Não por menos, dizia de si mesmo ser um “fanático da 
clareza e inimigo do mistério”. E sua obra revela esta 
obsessão pela pesquisa apurada e pelos resultados con-
trolados, e que contribuíram para alçar a Endocrino-
logia a saber especializado. Fundou os Arquivos Brasi-

leiros de Endocrinologia e Metabologia, Biotipologia e 
Patologia Constitucional, que se tornou um clássico que 
ainda serve bem como guia para os que querem marcar 
seu tempo e geração. Honrou com sua expertise e com-
petência a cadeira que ocupou nesta Academia. Berardi-
nelli foi um homem prático, como o definiu Clementino 
Fraga Filho: “Berardinelli simplifica as coisas: se havia 
algo para fazer, tinha de ser feito. Depois se dava um 
jeito com o recurso que tivesse.”

O Sábio Rei Salomão refletiu: “Há tempo de espalhar 
pedras e tempo de ajuntar pedras.” Eis aí, em grata me-
táfora, a vida do homem Clementino Fraga Filho. Em 
mais de sessenta anos de ardorosa dedicação à medici-
na, ele sondou todas as possibilidades que a formação 
podia oferecer, a indicar que sua consciência médica não 
se continha em certos limites. Era como um dom, não se 
aprende, refina-se.

De Clementino Fraga, o pai, disse Pedro Nava – tam-
bém médico e escritor, seu confrade nesta Academia – 
em definição que bem poderia refletir Clementino Fraga, 
o filho no futuro: era “uma pessoa numerosa”. O que 
os unia eram as letras e, por esta arte, Clementino Fraga 
foi também membro da Academia Brasileira de Letras.

Clementino Fraga Filho foi um predestinado. Nasceu de 
uma linhagem de médicos-professores. Seu avô paterno 
que, de forma jocosa, classificava as pessoas pela inten-
sidade do assobio, foi professor da Faculdade de Medi-
cina da Bahia, lugar onde seu pai obteve formação. Seu 
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avô materno fora também médico. Foi o próprio Fraga 
Filho quem disse: ... “ o ambiente era impregnado. Em 
minha casa se respirava medicina”.

Ao migrar para o Rio de Janeiro com a família, vindos 
de Salvador, Fraga Filho tinha apenas quatro anos de 
idade. Esta mudança deu a ele incomum oportunidade 
de conviver e conhecer os maiores vultos da medicina 
brasileira de seu tempo. Homens que marcariam gera-
ções, como Carlos Chagas, Miguel Couto, Aloysio Cas-
tro, Fernando Magalhães, entre outros, alguns dos quais 
seriam seus professores ao entrar para a Faculdade de 
Medicina, em 1939.

Os temas médicos não estavam apenas vivos na dinastia 
familiar, mas nas conversas à mesa, na presença cons-
tante de alunos e colegas de seu pai em sua casa. Assim, 
aos poucos, sua alma foi sendo temperada e a vocação 
veio a ele, como diz Ariano Suassuna: “Arte pra mim 
não é produto de mercado. Podem me chamar de ro-
mântico. Arte pra mim é missão, vocação e festa.” O 
irmão, que o antecedera na carreira médica, formara-se 
em 1933, seguindo, assim, a senda aberta pela referên-
cia paternal. Ao sentir o chamado, Clementino Filho 
precisava tomar uma difícil decisão apenas aos dezesseis 
anos, o que implicava deixar o colégio jesuíta Santo Iná-
cio e se matricular no Instituto Superior de Preparató-
rios. De seu progenitor ouviu apenas que “ não poderia, 
tomar a decisão em seu lugar”: a sua larga experiência 
ensinara que, quando somos senhores de nossa decisão, 

responsabilizamo-nos por ela. Anos depois, Clementino 
Filho reconheceu a atitude sábia de seu pai como o seu 
primeiro e marcante ensinamento.

A sua vida acadêmica é uma ode de louvor ao estudo, 
ao mérito e aos louros daí advindos, frutos naturais do 
respeito ao conhecimento. Em todos os concursos a que 
se submeteu, logrou êxito. Sua figura singular, mesmo 
ainda muito jovem e recém-formado, exalava aqueles 
predicados aos quais me referi, e, pois, foi instado, por 
seus colegas de formatura, a representá-los na solenida-
de de formatura.

Senhoras e Senhores,

Vinte e cinco anos depois, aqui nesta mesma casa, pou-
co mais de cinquenta anos atrás, ele ocupava a tribuna 
para representar a turma de formandos de 1939 que, 
por sua presença, tornou-se um grupo especialíssimo. 
Como desde seus primeiros manejos na arte médica, ex-
põe-se o homem em seu âmago, o humanista por valor 
e prática.

A carreira médica de Clementino Fraga Filho está in-
timamente ligada ao serviço público e à docência, aos 
quais se dedicou com afinco, e de onde gestou uma le-
gião de admiradores. Em seu livro Um médico huma-
nista, Clementino Fraga Filho disse que o magistério 
foi uma escolha; outra vocação que apareceu cedo, 
ainda pretendente a estudante de medicina. Assim, 
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foi da livre docência a catedrático ainda muito jovem 
para a época.

Na clínica, a Santa Casa foi seu grande palco por mais 
de sessenta anos. Desde sua formação, até muito próxi-
mo de sua partida, esteve ativo, e não poupou curiosi-
dade e energias, bem como se pode afirmar que conhe-
ceu do chão da fábrica à direção. Amigo de Berardinelli, 
com ele trabalhou na famosa 20ª enfermaria da Santa 
Casa. Depois, tornou a 4ª enfermaria referência, ambas 
ligadas à cátedra de Endocrinologia.

Esta é outra incrível característica de Clementino Fraga 
Filho: era homem que sabia construir amizades. Ele as-
sim nos ensina: “Eu me aproximava de gente que tinha 
qualidades diferentes das minhas, ou melhores que as 
minhas. Tive a qualidade de saber fazer amigos.”

Um homem de amizades é aquele que agrega, que se 
irmana, que acolhe, que aprende e ensina. A preco-
cidade nos estudos lhe permitiu transitar entre os ca-
tedráticos como ele, porém muito mais experientes, 
bem como os alunos, assistentes e residentes. Era, 
podemos dizer, uma confraria em que quase não se 
distinguia ordem hierárquica.

Se um caminho se faz ao caminhar, conforme ensina o 
poeta, um homem se faz à proporção que caminha. Cle-
mentino Fraga Filho jamais perdeu de vista a perspectiva 
do outro. A empatia era parte de seu temperamento. Ao 
lidar com a fragilidade do corpo, também se via impres-
sionado, e incomodado, com as condições materiais dos 

doentes. Por isso, criou um serviço de assistência social 
na condição de diretor do Instituto de Endocrinologia, 
no qual sucedeu Berardinelli. Ele se conduziu nos vários 
cargos que ocupou com o lema: “Onde há humanidade 
em saúde, o doente tem preferência em relação ao pro-
fessor, ao médico, ao aluno, aos funcionários.”

Ainda em sua passagem pela Santa Casa, e sob seu pa-
trocínio, foi criado o Instituto de Nutrição. Neste perío-
do ainda havia resistência à especialização, mas a medi-
cina avançava célere com descobertas. E a ampliação do 
conhecimento cada vez mais sofisticado, em cada área 
era inevitável. E, embora recordasse que seu pai e o ami-
go Aloysio de Castro advertissem, na década de 1930, 
sobre os riscos de reducionismo trazidos pelos excessos 
da especialização, Clementino Filho mantinha-se em po-
sição equilibrada. Surpreende-se a sua sólida formação 
humanista neste precioso extrato: “Certamente a medi-
cina moderna, rodeada de máquinas e informada por ci-
fras, corre o risco de afastar-se do doente. Mas, bastará 
que o médico tenha consciência desse risco, para que o 
evite.” Palavras de um mestre, corroboradas ainda por 
ele mesmo no discurso, quando recomendava que o mé-
dico não devia esperar gratidão e vantagens materiais, 
mas seu principal e definitivo ganho vem da “bondade 
de fazer o bem pelo bem que se logra, por sentir o mal 
alheio como próprio.”

Cargos de mando eram, como Clementino disse, um 
acidente, pois sua vocação era ser professor. Assim, 
por qualidades administrativas que demonstrou logo 
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no início da carreira, tornou-se, em pleno período 
revolucionário, vice-reitor, e logo, por treze meses, 
exerceu a reitoria da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, pois o reitor se afastara para assumir o Mi-
nistério da Educação.

Senhoras e Senhores,

Quero ressaltar que, em 1968, no fragor dos movimen-
tos estudantis contra a Ditadura, Clementino foi prota-
gonista de um dos episódios emblemáticos de sua atua-
ção como docente e membro do Conselho Universitário. 
Desta vez se viu envolvido no que o exagero apelidou de 
o “massacre da Praia Vermelha”. Este episódio exi-
giu habilidade e diplomacia, no que Clementino Filho 
era mestre. Os estudantes, em protesto, ocuparam o 
prédio da Praia Vermelha. Clementino Filho, a des-
peito de não concordar com a demanda estudantil, 
tampouco era homem de estar ao lado das armas. Foi 
com certa fleuma e inteligência que impediu agressões 
ainda piores ou mesmo a prisão dos líderes do movi-
mento, pois as forças militares ameaçavam invadir o 
prédio universitário.

Terminada sua breve gestão como reitor, foi, com algum 
contragosto, escolhido novamente para o mesmo cargo, 
depois de seus rogos que não votassem em seu nome. 
Para ele não havia dilema entre a sala de aula e a clínica 
e qualquer outra função, por honrosa ou destacada que 

fosse, pois sabia de si com inteireza. Nesse saber de si, 
Clementino Filho ilustra, com sua vida, o que disse An-
tonio Vieira: “A maior parte do que sabemos é menor 
do que a que ignoramos.”

Clementino Filho não foi homem de pequenos feitos, 
mas suspeito que àquele que tem mais, ainda mais lhe 
será dado, se lembrarmos do Evangelho, na parábola 
dos talentos. Não porque se faça injustiça ao que pouco 
tem, mas porque aquele é homem de talentos provados, 
habilidades afinadas, feitos realizados. E foi assim que 
Clementino Filho assumiu o comando da Comissão de 
Implantação do Hospital Universitário.

Um interessante episódio ocorreu quando alunos solici-
taram que Clementino Filho, que naquele momento era 
membro de uma comissão para retomada da construção 
do hospital, para dar uma aula no espaço onde estava a 
estrutura sem vida. Os alunos chamaram de “a primeira 
aula”. Há algo de profético nisso, pois quem poderia 
imaginar que Clementino seria o artífice à frente da con-
dução das obras poucos anos depois?

No limiar da década de 1970, foi retomada a obra do 
Hospital, dentro do esforço da construção da Cidade 
Universitária, no Fundão. Por falta de verba ou pela 
inconstância do aporte de recursos, a construção levou 
oito longos anos. Assim, somente em março de 1978, o 
hospital foi inaugurado, tempo no qual respirou aquela 
construção que coroava o anseio de gerações de profes-
sores e estudantes.
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Em 1974, em plena Ditadura, Clementino Filho assu-
miu a direção da Faculdade de Medicina e, ao mesmo 
tempo, presidiu a Comissão Especial para Implantação 
do Hospital Universitário. O tempo é algo caprichoso, e 
gesta o que só vem à luz na hora exata.

Há homens que existem para determinados momentos, 
nunca para outros, pois não poderia ter sido outro a 
estar na hora exata em que o Hospital Universitário se 
tornaria realidade, se não pelas mãos de alguém com a 
benfazeja sorte que teve Clementino Fraga Filho. 

Padre Vieira diz que “Quem tem seis asas e voa só com 
duas, sempre voa e canta. Quem tem duas asas e quer 
voar com seis, cansará logo e chorará.” Clementino, 
neste sentido, era um homem alado. Nunca houve tem-
po em que não tivesse várias funções e papéis. Mas, ao 
contrário de Ícaro, soube calcular a altura de seu voo, 
para que o sol escaldante não derretesse suas asas. Hou-
ve época em que três vezes por semana, pela manhã, ele 
dava aulas na Santa Casa.

Senhoras e Senhores,

Devo aqui enfatizar que, de todos os desafios que a vida 
acadêmica e profissional lhe impôs, a construção do 
Hospital Universitário foi, de longe a mais desafiadora. 
Primeiro, porque a finalização do prédio veio carregada 
de desesperança, sua estrutura inacabada e corroída pelo 
tempo era, como disse Alice Reis Rosa, “um esqueleto 

pré-histórico, diante do qual a curiosidade desocupada 
e ignorante pergunta: o que é aquilo?” Este fantasma 
estava assim havia quase quarenta anos.

A saga da construção do Hospital Universitário, hoje 
denominado, com justiça, Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho, e finalmente concluído no ano de 
1986, está impecavelmente contada no livro de autoria 
do próprio Clementino Filho: A implantação do Hospi-
tal Universitário da UFRJ. Já o livro Memórias afetivas, 
de Alice Reis Rosa e Henri Eugene Jouval Jr., conta a 
mesma história, mas pelas lentes de pessoas que estive-
ram lado a lado com Clementino Filho em todas as eta-
pas da construção. Ali, encontram-se testemunhos não 
só dos eventos que constroem a história dos fatos, mas 
da convivência e do homem que foi Clementino Fraga 
Filho.

Vinícius de Morais, que era seu paciente, dizia que ele 
era o “profeta do fígado”. Josué Montello afirmou: “o 
curriculum de Clementino Fraga Filho é um testemunho 
a mais de que o grande médico tem ainda espaço para 
ser um grande humanista, com a sensibilidade da pala-
vra escrita”. É que “A literatura, como toda arte, é uma 
confissão de que a vida não basta”, como assinalou o 
poeta Fernando Pessoa.

Aos oitenta anos, pleno de realizações e ainda no mister 
de seu ofício, homem incansável, recebeu uma homena-
gem dos amigos, alunos, professores e admiradores na 
Santa Casa, instituição a que esteve intimamente ligado 
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por 63 anos. Em seu discurso recordou, agradeceu, la-
mentou a ausência de companheiros de muitas jornadas 
naquelas mesmas enfermarias, sobre o que disse: “a ale-
gria da convivência temperava a dureza das tarefas”. Va-
leu-se, ao fim, da bem humorada fala do longevo Mário 
Quintana que, na mesma idade, alguém lhe perguntou: 
e agora? Ao que respondeu o poeta gaúcho: “Agora, 
81”!. E vieram os 81, 82... Dez anos depois, aos noventa 
anos, conservou, de tudo, a humildade. Festejado, re-
cebeu homenagens e, numa dessas, disse a respeito dos 
elogios que “em ocasiões como esta, costumam ser exa-
gerados.”

Recordou-se de homenagem semelhante uma década 
antes, mas hesitou em continuar a contagem dos anos. 
O baiano na alma expressava o desejo de voltar à ter-
ra-mãe, mas temia, ao retornar, que encontrasse muitos 
amigos queridos.

Homem com tal têmpera tinha um olhar para além 
das mundanidades. E evocou, como mestre em mui-
tos ofícios, algo perene em qualquer idade ou tempo, 
em qualquer profissão ou ocupação: “É de lirismo 
que precisamos.”

Senhoras e senhores,

Hoje, inicio minha caminhada neste sodalício disposto 
a seguir o chamado desses grandes que me abriram o 
caminho, legando-me seu exemplo de amor e dedicação 

por esta Casa. Sinto-me qual Ulisses de volta à jônica 
Ítaca: a despeito de todos os desafios, a certeza do porto 
seguro anima a continuar a jornada.

Guimarães Rosa, pela boca de Riobaldo, é quem afir-
mava que a natureza da gente não cabe em nenhuma 
certeza. De fato, poucas eu tenho guardadas em minha 
alma e dessas cuido com paixão. A fé em Deus, o amor 
pela minha família, a admiração pelos meus amigos e 
companheiros de trabalho, a devoção à Medicina e ao 
magistério são os sagrados desafios que me movem.

Agradeço, emocionado, aos meus confrades da Acade-
mia Maranhense de Letras, da Academia Maranhense 
de Medicina, do Instituto Histórico e Geográfico do 
Maranhão, do capítulo maranhense da Sociedade Brasi-
leira de Médicos Escritores – SOBRAMES – aos conter-
râneos da Associação dos Filhos e Amigos de Cururupu 
– AFAC, aos meus colegas de trabalho, aos meus entes 
amados – minha esposa Bernardete, meus filhos Chris-
tiana e João Victor, minha nora Izabel, minhas netas 
Thereza e Cecília, aos meus familiares e aos amigos que 
se fazem presentes e comungam desta minha alegria e, 
em especial, aos amigos do Hospital Universitário e da 
Universidade Federal do Maranhão. Aos meus pai e mãe 
queridos, ausentes em corpo e presentes em minha alma, 
minha eterna gratidão.

Faço ainda minha especial homenagem aos familiares 
dos acadêmicos que escreveram a história e dignificaram 
a cadeira 19. Uma referência ao acadêmico Clementi-
no Fraga Filho, na pessoa do seu ilustre filho, Professor 
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Doutor Eduardo Gordilho Fraga, Coordenador Geral 
da Coordenação de Atividades Educacionais da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro, aqui presente.

Emocionado relembro agora os momentos de tensão e 
expectativas que antecederam cada visita que fiz, aten-
dendo à praxe da tradição acadêmica de, antes de sub-
meter-se à eleição, o candidato visitar e entregar o seu 
Memorial às senhoras e senhores acadêmicos. Para-
doxalmente nessa tarefa, fui premiado com o prazer e 
a oportunidade de privar e comungar do convívio de 
pessoas receptivas e excepcionais. Diálogo inesquecível 
com a elite intelectual da medicina brasileira.

Ao final, tive a consciência plena do privilégio de conhe-
cer seres humanos, detentores de conhecimentos da ver-
dadeira história da medicina brasileira. Pude, através de 
mestras e mestres, entender com clareza a importância 
da Academia, por onde passaram e passam luminares 
das ciências do Brasil. Por isso agradeço a cada um em 
particular pela oportunidade que me deram de confirmar, 
na prática, que a base da sabedoria é a simplicidade.

Que meus agora confrades possam ter em mim um dis-
cípulo compungido e compromissado em zelar pelos 
ideais desta Academia. Aos ideais me converto, e aos 
confrades me irmano a cada um que aqui se congrega, 
para levar adiante o compromisso com o conhecimento 
médico.

 Com as bênçãos de DEUS! Muito Obrigado!

RECEPÇÃO DO ACADÊMICO 
NATALINO SALGADO FILHO, NA 
CADEIRA Nº 19 DA SECÇÃO DE 

MEDICINA

Omar da Rosa Santos
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Exmº Acadêmico Cláudio Cardoso de Castro, 
Presidente

Exmº Ex-Presidente Acad. Pietro Novellino

Exmº Secretário Acad. Orlando Marques Vieira

Dr. Felipe Camarão – representante do Governador do 
Estado do Maranhão

Exmº Ministro Raimundo Carreiro – Presidente do 
Tribunal de Contas da União

Exmª Profª Nair Portella – Magnífica Reitora da 
Universidade Federal do Maranhão

Exmº Prof. L. P. Sangil Jutuca – Reitor da Uni-Rio

Exmº Acad. João Ricardo Moderno – Presidente da 
Academia Brasileira de Filosofia

Exmº Acad. José Márcio Soares Leite – Presidente da 
Academia Maranhense de Medicina

Exmº Acad. Benedito Buzar – Presidente da Academia 
Maranhense de Letras

Exmº Acad. José Roberto Baratella – Presidente da 
Academia de Medicina de São Paulo

Exmº Dr. Kleber Moraes – Presidente da EBSHER

Senhoras e Senhores convidados

Senhoras e Senhores Acadêmicos

Acadêmico Natalino Salgado Filho e família
O Acad. Omar da Rosa Santos
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O Maranhão e a Academia Nacional de Medicina estão 
em festa!

É pela décima - quarta vez que fruo a magnânima 
concessão de galgar este rostro para receber um novo 
Acadêmico. Agradeço, Sr. Presidente!

Pretendo que a minha arenga constitua preito equânime. 
– Bem sei que padeço de limitações na arte oratória; que 
não é ampla minha imaginação; que promovo reduções 
que beiram até a injustiça; que patino em repetições in-
tercadentes, e que pratico certo grau de ranzinzice nestas 
palavras de acolhimento do novo conviva no banquete 
hipocrático.

Senhores! Tanta a alegria que me invade que me poria a 
falar-lhes duradouramente... [mas não estou aqui para 
falar de mim] não fôra o ofício do orador tão só o de 
apresentar o novel Acadêmico à Sociedade e endereçar-
lhe as boas vindas dos confrades.

• BENVINDO

Srs. Acadêmicos! Chega hoje Natalino Salgado Filho, 
nascido em Cururupu, nas reentrâncias maranhenses, 
filho de Natalino e Ivete. Vem pelo braço da esposa, 
Bernardete e escudado por Christiana e João Victor, 
para habitar a Cadeira 19 da Secção de Medicina que 
tem sido honrada pelo saudoso Acad. Clementino 
Fraga Filho, este, filho e pai de frondosa linhagem na 
Medicina pátria.

A Cadeira é Patronímica do insigne Acadêmico Manoel 
Victorino Pereira, o pequeno marceneiro que tornou-se 
médico, jornalista, professor, parlamentar de escol e Vi-
ce-Presidente da República, que permanece entre nós na 
pessoa do seu bisneto, o Acad. Emérito Sérgio Augusto 
Pereira Novis.

Na sucessão mais recente vem o gigantesco Waldemar 
Berardinelli, este que ainda há pouco se fazia presen-
te neste cenáculo na pessoa cintilante do Acad. Affonso 
Berardinelli Tarantino. – Clementino Fraga Filho foi o 
primeiro, em 29 de novembro de 1958, a ser empos-
sado neste salão. – Mais, não me adiantarei, pois isto 
é prerrogativa do novo confrade, que chega nobilitado 
por honrosa firma dos sufrágios, a conferir-lhe o selo da 
independência para o exercício da tarefa de Sísimo, que 
a todos cativa nesta Casa.

• O PERFIL DO HOMEM

Natalino é homem avisado, ciente de ser pequeno nos 
destinos da Criação, embora proprietário de enorme 
coração-menino, que vem sendo impulsionado por sís-
toles mais vigorosas que as diástoles, desde os rincões 
das cantigas do sapo-grande (Cururupu) e dos mitos se-
bastianistas que lhe insuflaram o hálito da leitura nas 
vigílias pelas madrugadas juvenis, época das ocupações 
simples mas capazes de plasmar o ser rijo.

Em São Luiz, o jovem solitário fez-se médico de sólida 
formação, que sazonou, em seguida, no Rio de Janei-
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ro em 2 anos de Residência Médica  no H. Moncorvo 
Filho (UFRJ) e mais 2 em Nefrologia no H. U. Pedro 
Ernesto (UERJ). Daí é que alcançou a Pós-Graduação 
até o Doutorado, em São Paulo, fase em que associou-se 
a este regente, Nestor Schor, que vem hoje auxiliar o 
Presidente na entrega do galardão acadêmico.

Tornar-se Professor na sua alma mater foi força do fado! 
– No Maranhão, nos idos dos anos setenta, foi pioneiro 
com a implantação da prática nefrológica, no ambiente 
acadêmico e na clínica urbana. – Sua natureza gregária, 
no amálgama do cocheiro comedido, o levou à Direção 
do Hospital Universitário e, a seguir, a dois mandatos 
como Reitor da Universidade Federal. – Tudo sem desli-
gar-se do quotidiano na profissão de Jean Hamburger...

Não sossegou! Mais do que as exigências das profissões 
Médica e Docente: − conhecê-las nos meandros; prati-
cá-las com a habilidade do artesão, e resguardá-las com 
a cota-de-malha da ética, − foi adiante; percebeu que 
tanto o técnico, quanto o cientista e também o artista, 
pertencem à Humanidade, e dela não se podem apartar, 
sob a pena de tornarem-se devedores insolventes. – Daí, 
haver alargado a vista, da campina hipocrática até no-
vos recantos do humanismo.

As sentinelas, nas madrugadas, à espera da Alva na ado-
lescência, frutificaram no homem maduro e culto, sem 
precisar ser “erudito”; no condutor da elite, cuja pena 
sóbria empenhada na Imprensa e nos Livros que a Aca-
demia Maranhense de Letras foi peneirar para a sua grei.

Quando Natalino foi recebido na Casa de Antonio 
Lobo, na cadeira patronímica de Raimundo Correia, 
suas palavras, no agradecimento, correram a vau pelo 
lago da suave ilustração e da singela desambição, a pon-
to de, sequer, focalizar o próprio resíduo contributário 
da lavra do médico, do professor, do gestor e mentor 
universitário. Só o recepcionista, Azevedo Neto, é quem 
trouxe à colação a fértil contribuição.

Não serei eu, agora, a rememorar-lhes todo o encorpado 
rol de títulos, trabalhos, funções e honrarias que guar-
necem o novo Acadêmico. Demais, soaria até desneces-
sário, que a maioria já bem o conhece.

Permitam tão só que resuma em breve conspecto tudo 
de grande arquivado no currículo deste que tem sido, 
antes de tudo, médico, clínico e nefrologista, que alçou 
vôo ao trabalho diário e às dignidades universitárias. 
– Logo que retornou a São Luiz fincou sólida prática 
nefrológica que, pioneiramente, conduziu à Faculdade 
de Medicina. Frequentou cursos e congressos; proferiu 
conferências; em quase quatrocentos textos, publicou 
dados da sua experiência; organizou 14 livros... Fundou 
e presidiu a Sociedade Maranhense de Nefrologia... In-
tegra as Sociedades de Nefrologia: Brasileira (Ex-Presi-
dente), Norte-Americana, Europeia e Internacional.  

Foi o combustível Fé que lhe sustentou o combate e a cor-
rida na qual nem a vida nem o navegar eram preciosos. 
– Incorporou e dirigiu o Hospital Universitário; ensinou; 
fez-se respeitável pesquisador clínico; estabeleceu pujante 
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programa de transplantação renal no Estado, hoje contan-
do mais de quinhentos pacientes atendidos. – De aluno, 
fez-se cativo, operário e diretor... – Escolhido Reitor, dedi-
cou-se nictemericamente por oito anos... Estendeu a Reito-
ria a cidades do interior; fez-se Reitor andarilho que levou 
Caridosamente, a Esperança. – A missão universitária che-
gou a localidades carentes, a curar o entorpecimento das 
almas! – Na sede, implantou novos Cursos de Graduação; 
estimulou a colaboração de diferentes Cursos; promoveu 
a Pós-Graduação... Inovou e promoveu a inclusão cultural 
e social. – Na Administração Acadêmica, aproveitou a le-
gislação para ampliar os corpos docente e administrativo 
da Universidade; restaurou prédios históricos da cidade, 
onde estabeleceu Centros Universitários; promoveu ampla 
“Revolução Cultural”; fortaleceu a prática esportiva e va-
lorizou as dignidades universitárias. – Vejam! Sua obra no 
Maranhão pode ser comparada àquela do seu antecessor 
na cadeira nº 19, na UFRJ!

Dois Mestres. Um no Rio de Janeiro, no 
Fundão...

Outro no Nordeste... naquele rico Maranhão!

Vejam! Que esta sucessão, é por tudo, solene.

Fincaram alicerces... [seu tempo se fez perene]

“Vá lá, e decida... Tal Clementino, tal Na-
talino...”

            Percebam Senhores, que acima do conceito, hoje 
tão decantado, de ir da bancada até a beira do leito, a 

obra deste médico/professor/reitor, foi além. Exalçou, de 
garras afiadas, desde a prevenção da doença; passando 
pelo amplo terreno da assistência e da investigação, 
seguindo pela conveniente reabilitação nos agravos 
da saúde... e estendendo-se para alcançar as áreas da 
cultura e do arrimo social.

• NATALINO BARQUEIRO

Senhores Acadêmicos! Neste mundo, coetâneo, toda a 
disciplina dos métodos, no prodigioso capital tecnoló-
gico trepidante, não consegue gravar um código moral! 
– Trata-se de uma civilização opulenta nos seus meios, 
porém cega nos seus fins! Que esbanja seu império vazio 
de ideia num corpanzil de alma esquálida...

É esta uma época de barbárie na vida nacional, na Edu-
cação e na Medicina. – Já havendo antes sido superada a 
selvageria, pelos esforços dos pioneiros e pelo labor dos 
sábios, agora recaímos nestas profundezas impacien-
tantes deste discurso tonitroante de mudos-de-espírito, 
aboletados nas curules profissionais, para os ouvidos da 
corporação de moucos, escravizados nas galés da de-
sesperança, v. g., desta Medicina descaída nos vãos das 
práticas absurdas contemporâneas...

São os atravessadores açambarcadores, de todos os gê-
neros e graus, desde nos famigerados “cursinhos” para 
estudantes mal consagrados, até os diferentes especula-
dores, de desmaiados escrúpulos, das fontes da saúde 
da população e da profissão dos médicos. – Resta-nos, 
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convivas compadecidos, esperar (... a esperança!...) que 
Apolo-médico reenvie, do Epidauro, a Serpente-Símbo-
lo, que se enrodilha no caduceu de Asclépio, para repor 
a Ordem no Templo!

Do espólio de Goethe, lê-se que, uma vez a Fé, a Espe-
rança e a Caridade, num instante sereno, juntaram-se 
gerando uma Pandora, que se chama Paciência! – Mas 
não é só a Esperança (...que espera... de outrem). Há ho-
mens que se banham na Fé (esta que só depende de si), e 
enfrentam o rumor da onda oklocrática... – Do respigo 
da vida de Natalino Salgado, este bandeirante do Nor-
deste, resulta óbvio que ele forma entre esses paladinos 
da Fé. Tem remado em águas revoltas... e triunfado!

Senhores Acadêmicos! Certa vez me perguntaram a que 
partido pertencera durante certa vintenária que antece-
deu esta que ainda teima resfolegar – Respondi: pertenci 
à Resistência! – Natalino Salgado, homem de, talvez, fé 
mais arraigada do que a minha, não titubeou na vida – 
Ultrapassou os obstáculos que o aviso do mesmo Goe-
the proclamara: “é difícil, para cada homem, atingir 
situação satisfatória com os erros da sua época. Se os 
combatemos, ficamos sozinhos. Se nos calamos, não 
teremos honras nem alegrias”.

Pois bem, além de resistir, que é perseverar na posição, 
Natalino foi adiante: conjugou, empilhou... construiu a 
própria fortaleza (teve a capacidade de reunir os “cacos-
do-bom-senso” nos quais feriu os pés). – Ergueu, por 
força da Fé e da sua natureza hirta, notável castelo, do 

qual vem prolatando o triplete nobilitante: ser, conhecer 
e agir! – É isto o que grita o sedimento dos seus oito 
anos na Reitoria!

•  ENFIM, O AURIGA SERENO

Não é preciso ser mais explícito! O novo Acadêmico, ao 
incorporar-se no Sodalício encara desafio descomunal! 
– Colaborar na tarefa do Ornamento da Disciplina da 
Aventura Humana!

E claro, a incumbência é assustadora... parece irreali-
zável... Contudo, mesmo a montanha altaneira, desde 
que galgada por partes e em tempos convenientes, acaba 
por deixar as partes reunirem-se aos olhos do homem 
experiente, permitindo-lhe enxergar mais longe, dos 
cumes. – Convém não preterir que a multiplicidade das 
questões e dos meios nos deixa ínfimos no tabuleiro das 
partes mas a empatia com o Infinito nos permite apro-
ximarmo-nos do Todo, para divisar o Sublime... Este, o 
segredo dos homens que alçam vôo acima dos campos 
limitados nas meras obrigações!

Spinoza é claro: “não há esperança sem temor, nem te-
mor sem esperança”. Esperança é, portanto, a alegria 
mesclada na tristeza... “Daí que o sábio nada espera... 
que teria ele a temer?” – Natalino, que tem arranhado a 
sabedoria, jamais desesperou, porque desesperança é só 
tristeza e sabedoria é uma espécie de alegria: sem espe-
rança, mas também sem temor. – Que me ajude Spinoza: 
“é a alegria sem tristeza! E a Fé lhe tem socorrido a Es-
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perança na vida... lavra caridosa donde lhe tem proma-
nado a disposição para as empreitadas... Sempre a Fé, 
que conduz à Razão (Fides et Ratio). 

Acadêmico Natalino Salgado! Conquanto já o conheces-
se pela densa atividade profissional não posso dizer que 
o frequentasse amiúde. Foi este nosso confrade, Nestor 
Schor, quem afivelou esta associação, que me traz hoje a 
recebê-lo no lugar dele que mais o merece. – Tenho po-
dido, no curso do último ano, reconhecer, na sua pessoa, 
atributos virtuosos que encantam.

Nesta Casa o Acadêmico Natalino Salgado Filho é o 
Acadêmico de nº 663 – É cidadão cristalino e bafejado 
pela boa sorte... mas esta só escolhe os justos. – Cheguei 
a indagar-lhe, da esposa e da filha, quais seus principais 
defeitos – Sabem a resposta? – “Que trabalha em exces-
so. Que não dá por encerradas as empresas. Que não 
cessa de assumir novos desafios...” Ufa! Nada lá assim 
tão grave! – A rigor não houve quem lhe apontasse ví-
cios capitais...

Se nunca padeceu na melancolia da inveja e do egoís-
mo, então é solidário – D’outrarte, se não o assaltam a 
gula das honras nem a sanha dos ódios que compõem a 
soberba, é que é comedido. – Se não tem sido ansioso, 
nem avaro, nem blasfemo, então é generoso. – Se não é 
tedioso, corrupto ou preguiçoso, é que é homem probo 
e recatado. – Se não é orgulhoso, arrogante ou desregra-
do, é sereno. – E se não é desvairado, subserviente nem 
desanimado, é que é prudente e alegre!

Quem diria? – Comedido, recatado, probo e generoso: 
talhado para comandar! – Solidário, prudente, alegre e 
sereno: um líder. – Se é liberal, que motiva e aglutina... 
educa: é Mestre!

Se é líder e Mestre que comanda... aproxima-se da Sabe-
doria. O Mestre, sábio, que comanda, é o homem Feliz!

Este é Senhor Presidente, Senhores Acadêmicos, Senho-
ras e Senhores o novo Titular que a Academia incorpo-
ra. Perdoem-me a ousadia: 

“... candidamente, desarmado... veio... peque-
nino...

Àquela Atenas trouxe um quê de Sancho 
Pança...

- Mais Fé qu’Esperança! – Destrinçou... 
venceu caso a caso.

Fez-se Doutor e Humanista, de coração-de-
menino”...

Prezou... guardou no baú da memória tanta 
andança...

Ciência, Arte e o divino! Fascínio do seu 
Parnaso!

 Acadêmico Natalino Salgado Filho! Seja bem–vindo!



OCUPANTES DA CADEIRA N0.19

Manoel Vitorino Pereira
16/11/1899 - 10/11/1902

Valentim José da Silveira Lopes
20/07/1893 - 1904 

Antonio Augusto Ferrari
28/07/1904 - 11/10/1956

Waldemar Berardinelli
25/11/1943 - 26/01/1956 

Clementino Fraga Filho
27/11/1958 - 11/05/2016

Natalino Salgado Filho
11/04/2017 - 
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Manoel Vitorino Pereira
Cadeira no. 19

Membro Honorário Nacional

Secção de Medicina

Patrono Cadeira No. 19

Eleito: 13/11/1899 - Posse: 16/11/1899 - Sob a presidência 
de Antonio José Pereira da Silva Araújo

Saudado por: Fernando Francisco Costa Ferraz

Falecido: 10/11/1902

Dr. Manoel Vitorino Pereira, médico, jornalista, escritor, profes-
sor e político brasileiro, nasceu em Salvador, em 30 de janeiro de 
1853, filho de Vitorino José Pereira e de Dona Carolina Maria 
Franco Pereira.

Nasceu no mesmo prédio onde funcionava a oficina de marce-
naria de seu pai, na Rua da Preguiça, que hoje leva seu nome. 
Manoel Vitorino teve uma infância pobre. Ajudou o pai na ofici-
na, e após o expediente dedicava-se a estudar à luz de candeeiro 
de querosene. Começou a frequentar aulas particulares notur-
nas com professores que preparavam candidatos à Faculdade de 
Medicina.

Em dois anos, estava apto a prestar os exames. Aos 15 anos, 
tendo adquirido com muito esforço e dedicação um preparo 
preliminar, fez os exames gerais preparatórios, de série integral, 

no Ginásio da Bahia. Aprovado com distinção, conseguiu ma-
tricular-se, em 1871, na Faculdade de Medicina daquela Provín-
cia, onde formou-se médico em 1876. Em seguida, viajou para 
a Europa, onde realizou estágios e cursos de aperfeiçoamento 
nos hospitais de Paris, Viena, Berlim e Londres. Em 1885, sub-
meteu-se a concurso para professor catedrático da 2ª cadeira de 
Clínica Cirúrgica, sendo aprovado com brilhantismo.

O Dr. Manoel Vitorino publicou várias obras, a maioria no cam-
po da medicina. Entre elas, destacam-se “Moléstias parasitárias 
mais frequentes nos climas tropicais”, “Alcoóis poliatômicos”, 
“Saneamento do Rio de Janeiro” e “Higiene das escolas e a filá-
ria de medicina para a América pelas negras africanas”.

Orador de grandes recursos, culto e austero, encontrou na im-
prensa campo fértil para sua pregação, ajudando a fundar o 
“Correio da Manhã”.

Consagrado como professor de medicina, O Dr. Manoel Vitori-
no foi furtado à carreira médica pela política, à qual se deixou 
atrair, aos estímulos de seu espírito público e interesse pelos pro-
blemas sociais. Foi governador da Bahia e depois foi vice-pre-
sidente da República no mandato de Prudente de Morais. Foi 
presidente da República (interino) por quatro meses, tendo sido 
o único Baiano a assumir a Presidência da República do Brasil.

Durante sua interinidade na Presidência da República, transferiu 
a sede do governo, do Palácio Itamaraty para o Palácio do Cate-
te, que ele adquirira.

O Presidente da República, Manoel Vitorino Pereira, era cirur-
gião geral, foi Honorário da Academia Nacional de Medicina e 
é o Patrono da Cadeira No. 19 da Secção de Medicina.

Faleceu no Rio de Janeiro, aos 49 anos, em 9 de novembro 
de 1902.
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Valentin José da silVeira lopes

Valentim José da Silveira Lopes (Visconde 
de Valentim) Cadeira no. 19

Membro Titular

Secção de Cirurgia

Cadeira No. 19 - Patrono: Manoel Vitorino Pereira

Eleito: 20/07/1893 - Posse: 20/07/1893 - Sob a presidên-
cia de João Baptista de Lacerda

Valentim José da Silveira Lopes (Visconde de Valentim), 
nasceu em Lisboa, Portugal, em 13 de setembro de 1830.

Doutorou-se em medicina pela Faculdade de Medicina 
da Bahia (1867), defendendo tese intitulada “Do Cho-
lera”. Teatrólogo, naturalizado brasileiro, Professor de 
Humanidades em seu país de origem, Vice-cônsul de 
Portugal em Macaé (RJ). O título de Visconde era por-
tuguês.

Foi Cavaleiro da Ordem de Torre e Espada.

Fixou-se na cidade de Campinas, diagnosticou a febre 
amarela no Rio de Janeiro, sustentando ruidosa polêmi-
ca com seus colegas locais.

Na sessão de 27 de abril de 1889, foi eleito Membro 
- correspondente da Academia Imperial de Medicina, 



apresentando o trabalho” A febre amarela em Campi-
nas”, publicado nos Anais da Academia, 1889, págs. 
331 a 349.

Em 20 de julho de 1893, após fixar residência no Rio de 
Janeiro, foi transferido para a classe de Membros Titu-
lares da Academia Nacional de Medicina.

Foi autor de extensa e variada bibliografia, compreen-
dendo trabalhos médicos, de geografia, gramática, lite-
ratura, estudos de crítica literária, peças teatrais, tradu-
ções, poesias etc.

Valentim José da Silveira Lopes era pai da conhecida es-
critora e abolicionista brasileira Júlia Valentim da Silvei-
ra Lopes de Almeida, que publicou vasta obra literária 
com mais de 40 volumes.

Júlia Lopes de Almeida integrava o grupo de escritores 
e intelectuais que planejou a criação da Academia Bra-
sileira de Letras. Seu nome constava da primeira lista 
dos 40 "imortais" que fundariam a entidade, elaborada 
por Lúcio de Mendonça. Na primeira reunião da ABL, 
porém, seu nome foi excluído. Os fundadores optaram 
por manter a Academia exclusivamente masculina, da 
mesma forma que a Academia Francesa, que lhes servia 
de modelo. No lugar de Júlia Lopes entrou justamente 
o seu marido, Filinto de Almeida, que chegou a ser cha-
mado de "acadêmico consorte".

O veto à participação de mulheres só terminou em 1977, 
com a eleição de Rachel de Queiroz para a cadeira no. 5. antonio augusto Ferrari
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Antonino Augusto Ferrari
Cadeira no. 19

Membro Emérito

Secção de Medicina

Cadeira no. 19 – Patrono: Manuel Vitorino Pereira

Eleito: 13/06/1904 – Posse: 28/07/1904 – Sob a Presidên-
cia de Joaquim Pinto Portella

Saudado por:  Fernando Augusto Ribeiro de Magalhães

Antecessor: Valentim José da Silveira Lopes (Visconde de 
Valentim)

Emérito: 02/09/1943

Falecido: 11/10/1956

Nasceu em 26 de outubro de 1870, em Corumbá (MT). 
Filho do cirurgião-mor e veterano de Guerra do Paraguai 
Augusto José Ferrari e de D. Adelina Eustáquina Ferrari.

Formou-se no curso de Farmácia em 1890, e, dez anos de-
pois, doutorou-se em Medicina. Ambas graduações foram 
pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.

Em 1890, serviu como soldado do Batalhão Acadêmico e 
no ano seguinte, em 1891, foi nomeado Tenente Farma-
cêutico da 4ª classe da Armada Nacional, onde permane-
ceu até 1892.

Exerceu o cargo de 1° suplente de delegado da 1ª Circuns-
crição Suburbana e por várias vezes assumiu a vara até fins 
de 1900.

Foi nomeado interno da Faculdade de Medicina na cadeira 
de Clínica das Moléstias de Pele e Spy philigraphica, onde 
permaneceu até 1900 e interno efetivo do Hospital São 
Sebastião, cuja função desempenhou até o final de 1901.

Com a transferência do Hospital São Sebastião para a Di-
retoria Geral de Saúde Pública, foi nomeado médico dos 
hospitais da Saúde Pública e, em 1904, foi nomeado vice-
-diretor do Hospital São Sebastião.

Eleito Membro Titular da Academia Nacional de Medi-
cina, em 1904. Transferiu-se para a classe dos Membros 
Eméritos em 1943.

No ano de 1907, atuou interinamente como diretor do 
Hospital em decorrência do afastamento do diretor efeti-
vo, Dr. Carlos Pinto Seidl.

Em 1908, foi nomeado Diretor em comissão do Hospital 
de Variolosos do Engenho de Dentro.

Em março de 1909 voltou ao seu lugar no Hospital São 
Sebastião onde permaneceu até 1911, quando foi nomea-
do pelo Governo Federal para representar o Brasil na 5ª 
Conferência Sanitária Internacional das Repúblicas Ame-
ricanas, em Santiago no Chile, de 5 a 12 de novembro.

Em 1912, foi nomeado novamente para exercer interina-
mente o cargo de diretor do Hospital São Sebastião.

Tornou-se vice-presidente de Mato Grosso, período, esse, 
em que ficou em disponibilidade no Ministério da Justiça 
e Negócios Interiores, onde permaneceu até 1920.

Assumiu o cargo de diretor interino do Hospital Paula 
Cândido no período de 1927 a 1928 e, em 1929, foi no-
meado diretor efetivo do Hospital São Sebastião.

Faleceu em 11 de outubro de 1956.



Waldemar Berardinelli

Saudade de Médico

A terra, mãe das árvores e das flores, receberá teu corpo.
Mas teu cérebro não será cinza, será luz.

Teu coração não será pó, será árvore que agasalha.
Tu que viveste repartindo bondade e saber,

Infinitamente repartido, viverás nas folhas, nas flores,
Nos ventos, nas saudades.

Não morre quem, nos outros vive.
Não morre quem nos vivos vive.

Waldemar Berardinelli
1903–1956
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Waldemar Berardinelli 
Cadeira no. 19

Membro Titular

Secção de Medicina

Cadeira 19 – Patrono: Manoel Vitorino Pereira

Eleito: 18/11/1943 – Posse: 25/11/1943

Antecessor: Antonino Ferrari

Falecido: 26/01/1956

O Dr. Waldemar Berardinelli nasceu em Jacareí, São 
Paulo, no dia 27 de junho de 1903.

Ele foi médico endocrinologista e, até hoje, é considera-
do o pioneiro em sua especialidade no Brasil.

Foi catedrático de clínica médica da congregação da Fa-
culdade de Medicina do Rio de Janeiro, o fundador do 
Instituto de Endocrinologia da Santa Casa de Miseri-
córdia, em 1950, e o primeiro Presidente da Sociedade 
Brasileira de Reumatologia.

Foi também o fundador dos Arquivos Brasileiros de En-
docrinologia e Metobologia, da Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia e diretor do Hospital Es-
cola São Francisco de Assis.

Em 1941, defendendo a tese “Periarterite nodosa”, o 
Dr. Waldemar Berardinelli venceu o concurso para 
ocupar a Cátedra de Clínica Médica da Faculdade 
Nacional de Medicina, sucedendo seu grande mestre 
Aloysio de Castro. Ele publicou importantes traba-
lhos, cujos temas são da especialidade de reumato-
logia, como sobre a Síndrome de Sjögren, em 1943 e 
em 1948, que foram os primeiros casos descritos no 
Brasil, e sobre a Síndrome de Reiter, em 1954.

O Dr. Berardinelli, junto com Rocha Vaz, foi um pre-
cursor para os estudos sobre a biotipologia da clíni-
ca, admitindo as conclusões de Francisco de Castro 
sobre influência dos atributos morfológicos gerais 
do organismo na configuração de homens desiguais 
diante da doença. Seus estudos estão reunidos no  
Tratado de Biotipologia e Patologia Constitucional 
– o primeiro livro sobre o assunto no Brasil. Este li-
vro é mundialmente reconhecido e foi traduzido para 
diversas línguas.

Em 1953, ele se dedicou a estudar a chamada “doen-
ça da arranhadura do gato”, também conhecida 
como doença de Debré ou eluronicose. Entretanto, 
a pesquisa que o consagrou no universo médico foi 
a descrição de uma nova síndrome endócrino-meta-
bólica, individualizada na base de uma associação 
inédita de sintomas, sinais e alterações metabólicas, 
para a qual foi proposta, por autorizados especialis-
tas de nosso continente, a denominação de Síndrome 
de Berardinelli.
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Esta Síndrome de Berardinelli, que foi descrita em 1954, 
também ficou conhecida como Lipodistrofia Generali-
zada Congênita, e caracteriza-se por gigantismo acro-
megalóide infantil, hepatoesplenomegalia, taxas de co-
lesterol, glicose, proteínas muito elevadas no sangue, 
hipertrofia dos tecidos conjuntivo e tecido adiposo da 
pele, ânus em posição alta e pela presença de fosseta 
coccígea.

Trata-se de uma forma de tesaurose (armazenamento 
anormal ou excessivo, de substâncias – normais ou es-
tranhas – no corpo). O portador da Síndrome de Berar-
dinelli possui veias que parecem estar dilatadas, abdome 
proeminente, hérnia umbilical e hepatoesplenomegalia.

No estado do Rio Grande do Norte, no Brasil, a geó-
grafa Virgínia Dantas publicou uma dissertação sobre a 
síndrome, abordando especificamente a sua ocorrência 
na região do Seridó, no Rio Grande do Norte.

O Dr. Berardinelli reuniu seus trabalhos de Clínica 
Médica em quatro tomos seriados. Além deles, pu-
blicou também outras obras que se estendem  para o 
campo literário: Medicina e médicos, no qual reúne 
estudos sobre a obra de Machado de Assis; “Silen-
tiarus”, que foi um estudo sobre Manuel Antonio de 
Almeida; dentre outros.

Dedicado ao magistério, o Dr. Waldemar Berardinelli 
foi professor de espírito curioso, dinâmico, de pro-
funda cultura humanística e de humor contagiante, 
que sempre fazia ameno o assunto mais árido

À entrada do laboratório de sua clínica lia-se: “Os 
olhos no microscópio, as mãos nas provetas; no doen-
te, os olhos, as mãos, os ouvidos, o ‘faro’, o cérebro 
e o coração”.

Vale ressaltar que o Dr. Waldemar Berardinelli rece-
beu como homenagem uma rua com seu nome em 
Jacareí, no Estado de São Paulo.

Ele era tio do Acadêmico Affonso Berardinelli Tarantino 
e tinha como discípulo predileto o Honorário da ANM, 
Mario Giorgio Marrano.

Faleceu no Rio de Janeiro ainda jovem, aos 52 anos, no 
dia 26 de janeiro de 1956.
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Hospital  Universitário Clementino Fraga Filho da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – HUCFF-UFRJ.

Inaugurado em março de 1978.
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Clementino Fraga Filho

Clementino Fraga Filho
Cadeira no. 19

Membro Titular

Secção de Medicina

Cadeira 19 - Patrono: Manoel Vitorino Pereira

Eleito: 29/05/1958 - Posse: 27/11/1958

Saudado por Hamilton de Lacerda Nogueira

Antecessor: Waldemar Berardinelli

Falecido: 11/05/2016

Nasceu em Salvador (BA) , em 11 de agosto de 1917. 
Matriculou-se na Faculdade de Medicina da Universi-
dade do Brasil em 1934. Na ocasião, recebeu o prêmio 
Berchon Des Essats por ter obtido as melhores notas.

Em maio de 1940, foi nomeado assistente de clínica 
médica da Faculdade Nacional de Medicina. Em 1944, 
conquistou o título de livre-docente na UFRJ. Durante 
18 anos de exercício da cátedra, chefiou o serviço de 
clínica médica no Hospital da Santa da Casa de Miseri-
córdia, até ser convocado para tarefas administrativas, 
onde desenvolveu intensa atividade didática e científica, 
tendo publicado cerca de 450 trabalhos.
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A partir de 1954, foi diretor do Instituto de Nutrição da 
Universidade do Brasil, onde permaneceu por 12 anos. 
Em 1957, foi eleito titular da Academia Nacional de Me-
dicina. Em 1966, foi eleito vice-reitor da Universidade e 
assumiu a reitoria dias após, em virtude do afastamento 
do então reitor Raymundo Moniz de Aragão. Durante 
essa gestão, incorporou ao patrimônio da Universidade, 
em definitivo, o Campus da Praia Vermelha. Em 1969, 
o conselho universitário o elegeu primeiro da lista sêx-
tupla para reitor, em novo quadriênio, mas renunciou 
por não desejar afastar-se das atividades profissionais, 
no magistério e na clínica.

Em 1974, foi nomeado diretor da Faculdade de Medi-
cina da UFRJ. Foi, então, designado pelo reitor Hélio 
Fraga para presidente da comissão de implantação 
do Hospital Universitário. Inaugurado o hospital, em 
1º de março de 1978, foi seu diretor-geral até outu-
bro de 1985.

No período entre 1980 e 1982, foi presidente da Asso-
ciação Brasileira de Educação Médica, na qual desen-
volveu programa visando à melhoria das condições do 
curso de graduação das escolas médicas. Entre 1985 e 
1989, participou de comissões no MEC e no Conselho 
Federal de Educação para a avaliação e reformulação do 
ensino médico.

Em 1986, após aposentar-se no cargo de professor titu-
lar, foi eleito professor emérito da UFRJ. Pouco depois, 
recebeu a medalha de ouro por 50 anos de serviços pres-
tados à Universidade e, graças à decisão do conselho 

universitário, teve seu nome dado ao Hospital Univer-
sitário.

Membro efetivo e honorário de muitas instituições es-
trangeiras, como a Societé Médicale des Hôpitaux de 
Paris, American Gastroenterological Association, Inter-
national Association for the Study of the Liver, Ameri-
can College of Physicians, Academia Nacional de Me-
dicina de Buenos Aires, Associación Médica Argentina, 
Sociedade Internacional de Medicina Interna. É cidadão 
honorário do Estado do Rio de Janeiro. Ainda recebeu 
as Ordens de Rio Branco, do Mérito Naval e a do Infan-
te D. Henrique, de Portugal; a medalha do Governo do 
Estado da Guanabara; e o prêmio Alfred Jurzikowsky, 
da Academia Nacional de Medicina, por sua obra edu-
cacional.

Faleceu em 11 de maio de 2016.



natalino salgado Filho
Titular da Cadeira n0 19

NataliNo Salgado Filho 

Cadeira no. 19

Membro Titular

Secção de Medicina

Cadeira no. 19 – Patrono: Manoel Vitorino Pereira

Eleito: 27/10/2016 - Posse: 11/04/2017 – sob a presidên-
cia de Francisco José Barcellos Sampaio

Saudado por: Omar da Rosa Santos

Antecessor: Clementino Fraga Filho

Nasceu em 25 de julho de 1946, na cidade de Cururu-
pu (MA).

Filho de Natalino Salgado e Ivete Caldeira Salgado.

Após concluir a educação elementar em Cururupu, 
transferiu-se para São Luís para cursar o ginasial e o 
científico no Colégio de São Luiz. Em 197, graduou-
-se em Medicina pela Universidade Federal do Mara-
nhão. Fez residência em Clínica Médica na Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro, e em Nefrologia na 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Hospital 
Pedro Ernesto).

Em 1975, ingressou no Instituto Nacional de Assistên-
cia Médica da Previdência Social, atualmente incorpora-
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do no Ministério da Saúde. Em 1978, fundou o Serviço 
de Nefrologia do Estado do Maranhão, foi responsável 
por trazer para São Luís o primeiro rim artificial e reali-
zar o primeiro procedimento de hemodiálise do Estado 
do Maranhão. Em 1980, fundou a primeira Residência 
Médica no Estado do Maranhão.

Mestre em Medicina (Nefrologia) pela Universidade Fe-
deral de São Paulo (UNIFESP-1987), e, na mesma insti-
tuição, concluiu seu doutorado (1994). Especializou-se 
em Clínica Médica, Nefrologia, Didática de Nível Supe-
rior, Imunologia e Capacitação Gerencial de Dirigentes 
Hospitalares durante a carreira.

Professor Titular do Departamento de Medicina do 
Centro de Ciências Biológicas da Saúde da UFMA, é 
também docente de diversos Programas de Pós-gradu-
ação na Universidade Federal do Maranhão, como os 
Programas de Ciências da Saúde e Saúde do Adulto e da 
Criança.

Fundador e primeiro Presidente da Sociedade Mara-
nhense de Nefrologia e membro do Departamento de 
Nefrologia Clínica da Sociedade Brasileira de Nefro-
logia. Foi Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de 
Nefrologia no biênio 2007-2008. Em 1989, presidiu o 
Conselho de Cogestão do Hospital do Instituto de Presi-
dência do Estado do Maranhão – IPEM. Foi Presidente 
da Comissão de implantação do Hospital Universitá-
rio, em 1990/1991. Com a criação do Hospital Univer-
sitário/UFMA, integrou seu Conselho Administrativo 
(1990-1994) e chefiou o Serviço de Nefrologia (1991-

2010). Foi Diretor Geral do Hospital Universitário no 
período de 1997 a 2007, e sagrou-se eleito Reitor da 
Universidade Federal do Maranhão, para 2 mandatos, 
de 2007 a 2015.

Membro da Academia Maranhense de Medicina e do 
Instituto Histórico-Geográfico Maranhense. É Mem-
bro das Sociedades: Brasileira de Hipertensão Arterial, 
Brasileira de Nefrologia (SBN), International Society 
of Nephrology (ISN), American Society of Nephrology 
(ASN), Brasileira de História da Medicina, Maranhense 
de Ciências, Letras, Instituto Histórico e Geográfico do 
Maranhão (IHGMA) e SOBRAMES.

Além disso, é Membro do Comitê de Ligas Estudantis 
de apoio à Nefrologia; Editor de Seção/Nefrologia e 
Epidemiologia Clínica do Brazilian Journal of Nephro-
logy. É Chefe do Serviço de Nefrologia do HUUFMA e 
Coordenador do Projeto PREVRENAL. Dedica-se, em 
Nefrologia, aos temas da Hipertensão Arterial e Doen-
ça Renal Crônica.

Publicou mais de 400 trabalhos em revistas especializa-
das e em anais de congressos nacionais e internacionais. 
Publica semanalmente artigos em jornais. Possui diver-
sas condecorações e títulos honoríficos.
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“Prometo respeitar e fazer respeitar o Estatuto e decisões desta 
Academia Nacional de Medicina; prometo frequentar-
lhe as sessões, colaborar nas suas atividades e pugnar pelo 
engrandecimento da Medicina brasileira; prometo cultivar o 
sentimento de lealdade e fraternidade para com meus pares

“Ouvi seu juramento e como Presidente da Academia 
Nacional de Medicina eleito pelos meus pares e pelos  poderes 
a  mim conferidos pelo Estatuto e Regimento Interno desta 
Academia, tenho a honra de lhe impor a medalha e o colar 
acadêmicos. Seja bem–vindo Acadêmico Natalino Salgado 
Filho “
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Recepção da eleição de membro titular da 
Cadeira N0 19

Natalino Salgado Filho

Patrono
Manoel Vitorino Pereira

Presidente
Francisco José Barcellos Sampaio

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2016
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