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Acadêmicos, amigos, minhas pessoas queridas. 

 

Peço licença, e mesmo um grande grau de paciência, para ouvirem este 

discurso. Vou descrever o sinuoso percurso que, entre o presente dia e aquele 

momento, onde, por puro sentimento, disse sim a uma mensagem carinhosa 

enviada a mim pelo meu patrono, Walter Araújo Zin. Saibam então senhoras 

e senhores, que não fazia parte dos meus pendores postular o ingresso, por 

estranha e insuspeitada sina, como membro da Academia Nacional de 

Medicina. Solicito uma pouco mais de atenção, pois dada a minha condição, 

eu que trafego nos limites entre o convencional e o inusitado, de fazer o meu 

discurso, utilizando como recurso, uma mistura de prosa e texto meio 

versado. Saibam então, meus caros colegas, que não transijo, não me 

ocorrem entregas ao modo convencional. Souberam por bem vossas 

excelências, por dever de consciência, como um igual, a quem como eu que 



nunca em sua vida ousou pensar-se merecedor do privilégio, de fazer parte 

deste nobre colégio, como um acadêmico imortal. 

 

Apesar do desajeito e meu modo afoito, hoje tomo posse na cadeira 98, onde 

terei, por tarefa da minha vida inteira, fazer-me por aproximar dos méritos 

do meu antecessor, João Pedro Escobar Marques Pereira. Homem da ciência, 

com saber notório, dominava com sapiência as lides do Laboratório, área 

maior de sua sabedoria, pelos conteúdos fluidos da Hematologia. Gaúcho, de 

ereto porte e perfil altivo, por fora passava por forte, por dentro era um ser 

afetivo. Pesada a minha sorte, quis o destino improvável, fazer-me ser 

sucessor de tal criatura notável. Há que se acrescentar a essa pesada missão, 

quando se tem a visão, da vida dos meus predecessores, que, em notável 

sucessão, enriqueceram esta nobre Academia, mercê dos seus próprios 

valores.  

 

Como prevalecer e superar o transtorno de equiparar-me ao valor de Adolpho 

Frederico de Luna Freire, o nosso grande Patrono? Devo neste momento ter 

as certas palavras para honrar Alfredo da Silva Moreira, que tão bem serviu 

o nosso País como acadêmico e militar. Seguiu-se então Olyntho Luna Freire 

do Pillar, mais uma preciosa combinação de acadêmico, farmacêutico, 

militar e cirurgião, levando todos estes aspectos com eficiência tal, a ponto 



de culminar a carreira no posto de General. Seguindo então a nobre lista, 

saúdo a memória de Domingos de Paola, a quém tive a honra de conhecer, 

um grande patologista. Grande também e merecidamente lembrar João Pedro 

de Carvalho Pinto, liderança nobre e indiscutível na área tão sensível da 

Medicina Nuclear.  

 

Esta nossa nobre Academia, berço de cultura e tradição, honra o País desde 

a sua fundação, ditando o rumo da Medicina com o compasso aferido neste 

preciso espaço, escrevendo a história de nossos médicos, e desta profissão 

bendita que nos comove, desde um tempo tão distante como 1829. Por aqui 

passaram almas generosas, expoentes da Medicina, professores de alta 

competência e estima, cada um aliando a sabedoria com a humildade daquele 

que ama e verdadeiramente ensina.  

 

Falei muito do passado, que deve ser cultivado, mas o Brasil atravessa um 

momento tão escuro que julgo necessário apresentar o que penso sobre o 

nosso futuro. Lamento expor em local tão nobre a situação de nossa 

Medicina, que, ao longo do tempo, parece ficar mais pobre. A realidade nos 

mostra, com precisa verdade, a criação de Escolas Médicas despojadas de 

qualquer sombra de qualidade. Neste cenário tão sombrio e tão novo, me 

parece total desvario ter despreparado médicos a cuidar de nosso sofrido 



povo. Chegamos rapidamente a uma situação crítica, onde, pela ação da má-

política, chegamos ao despautério de lotear a Saúde e seu próprio Ministério. 

Quando tal fato acontece, troca-se o M pelo S, e não mais tratamos com um 

Ministro, mas sim com algo Sinistro, que a Saúde enfraquece. Pois isso é que 

mais tem acontecido, nomear um Ministro como cota de um partido. Temos 

então, como resultado, o trágico e pesado fardo, o sufocante sofrimento de 

vermos o expressivo e recente aumento das mortes maternas e de nossas 

crianças. Resta a nós lutarmos para devolver aos Brasileiros as suas 

merecidas esperanças. 

 

A prática da Medicina combina o cientista com o humanista. Ser um bom 

médico, além do adequado conhecimento, consiste em criar o mágico 

momento da verdade, onde médico e paciente interagem com igualdade, 

gente falando com gente, sentindo cada um o que o outro sente. Este mágico 

momento é tão profundo que, na verdade, mesmo durando um segundo, vale 

por toda a eternidade. Para esse encontro, minha melhor definição é a mistura 

da empatia com sua irmã gêmea, a compaixão. Notável transcendência, onde 

o homem da ciência se alça a um outro plano, na atmosfera calma, onde o 

mais nobre do ser humano se revela – a sua própria alma. Ser médico 

apresenta a nós todos os dias, o mesmo indecifrável dilema do viver, que é, 

ao mesmo tempo, o ser e o não ser. É saber e o não saber o que fazer no 



instante em que o destino, inexorável, angustiante, nos convida a curar, a 

cuidar, a fornecer a esperança a quem, deposita em nós, frágeis que somos, 

a sua maior confiança. 

 

Fornecer aos jovens médicos esta necessária combinação do microscópio 

com a mais certa emoção a todos nós desafia, e deve ser discutida aqui, na 

mais nobre Academia. Todos juntos formamos uma seleta companhia, gente 

do melhor quilate, capaz de travar o bom combate neste difícil momento, 

colocando as coisas no devido rumo, no prumo mais correto, traçando o 

caminho reto da virtude, da boa Medicina e sua inteira completude.   

 

Tenho muito a agradecer. Aqueles que as circunstâncias não me permitiram 

visitar, agradeço a capacidade que tiveram de me perdoar. Aos que me 

receberam, com imensa generosidade e fidalguia, quanto mais os visitava, 

mais com eles aprendia sobre a Medicina e a alma de nossa nobre Academia.  

 

Aproveito estes momentos para externar profundos agradecimentos. Meu 

orientador estimado, Gyorgy, a quem devo um bocado, quase tudo o que sou. 

Walter Zin, com quem aprendi fisiologia desde que nos encontramos em 

Sampa, numa longínqua e saudosa manhã fria. Não posso deixar de lembrar 



à distinta plateia que muito devo à esposa do Walter, a querida amiga Andrea. 

Aliás, os Zin concederam a mim compartilhar de sua família, padrinho que 

sou da Emília, que, juntamente com a Olívia, foram a família esplendida 

formada por Walter, o pai, e Candida.  Raia, Medina, Belfort, Daniel Ribeiro, 

Basilio, Lopes da Cruz, formam a comissão de honra que a este posto 

conduz. Meus amigos da Faculdade, uma segunda família que acompanharei 

ao longo da minha vida, quiçá na Eternidade. Meus pais, o médico Manuel 

minha mãe Diva, que saudade doída e furtiva que a alma invade. Minhas 

irmãs, Carmen e Ermínia. Silvia, amada esposa, Lucas e Leonardo, amados 

filhos, razão da minha existência, da esperança na vida e dos mais acertados 

trilhos. Enfim, a vida foi generosa para comigo por fazer-me cruzar com 

vocês, cada um o mais valioso amigo.   

 

Por fim, dirijo algumas palavras à própria Instituição. Enfim chegou o dia 

em que me recebeste generosa, minha nobre e augusta Academia. Tive em ti 

o grande e efetivo amparo, pois tu me perdoaste os defeitos e meu grande 

despreparo, pois a cada incorreção minha, tu me tinhas compreensão e 

amparo. Pois tu bem sabes que de ti nada sabia e, mesmo assim, tolo, te 

cortejava. E quanto mais te frequentava, ficava claro a mim que não te 

conhecia. Tu tens a alma generosa, como também o tem a tua gente operosa, 

que traz na alma a sina de exercer a Medicina. Tu não me voltaste as costas, 



fui para ti uma das apostas de curares a todos, mesmo a quem claudica o 

passo e a alma desatina. Cada um dos teus me recebeu com a alma e o 

coração abertos, mesmo que os caminhos que trilhei fossem vagos e incertos. 

Seguiram os mesmos procedimentos e preceitos da nobre Medicina, ao 

enxergarem acima dos defeitos, inerentes a mim e aos meus temperamentos. 

Enfim te agradeço, minha nobre e augusta Academia. Se por um lado, não te 

honrei com meu passado, possa então chegar o dia que procuro, quando eu 

saiba te honrar com minhas ações, com meu futuro. 


