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DISCURSO DE SAUDAÇÃO 

Acadêmico Celso Marques Portela 

 

Exmo Sr. Presidente da Academia Nacional de Medicina Professor Marcos Moraes 

Componentes da Mesa 

Senhoras acadêmicas e senhores acadêmicos 

Acadêmico Oswaldo Moura Brasil 

Senhoras e senhores 

 

Quis o destino que decorridos 21 anos do meu ingresso nesta Academia, quando passei a 

ocupar a Cadeira 66 e cujo patrono é José Cardoso de Moura Brasil, viesse eu hoje, por 

delegação do Sr. Presidente saudar, em nome de meus pares, seu bisneto Oswaldo Moura 

Brasil,  que em memorável pleito conquistou a Cadeira de nº 31 desta Casa. 

 

Feliz coincidência! Honra maior! 

 

Recordar a seqüência histórica revivendo seus momentos, enaltecendo e reverenciando os 

feitos de seus protagonistas, é cultivar a tradição, razão primeira da perenidade de instituições 

como a Academia Nacional de Medicina, que persiste intacta até hoje decorridos 183 anos de 

sua fundação. 

 

Assim, vale lembrar que José Cardoso de Moura Brasil, bisavô do nosso novel Acadêmico e 

primeiro de uma linhagem de notórios oftalmologistas, não só pertenceu a esta Academia 

como também a presidiu em momento  histórico marcado pela Proclamação da República e, 

por proposta sua, esta Casa, anteriormente denominada Academia Imperial de Medicina, 

passou a ser chamada de Academia Nacional de Medicina. 

 

Homem plural, ocupou importantes cargos de governo na área da Agricultura, Ministério do 

Interior, Higiene e Saúde. Valem as palavras de historiador da época ao dizer que José Cardoso 

estremeceu a pátria, honrou a classe e viveu do trabalho. 

 

Na seqüência temos Nelson Moura Brasil, seu tio, acadêmico de marcante presença e 

indisfarçável brilho, que também ocupou a cadeira 66. 

 

Mas não fica aí a participação desta família de oftalmologistas na cadeira que ora me pertence, 

destacando-se também a figura de Luiz Eurico Ferrreira, com quem tive próxima relação no 

hospital Samaritano, pai da doce e tranqüila Cristina, esposa do nosso querido Oswaldo e que 

suavizou os estressantes momentos da jornada que hoje culmina. 

 

Acrescente-se a esta lista acadêmica familiar memorável, Nestor Moura Brasil e Eduardo 

Augusto de Caldas Brito, seu primo e um dos mais prestigiosos diretores da Policlínica Geral do 

Rio de Janeiro. 

 



 

Com tantas influências quase genéticas - sete oftalmologistas lhe precederam, incluindo seu 

pai, de nome igual - é fácil entender a escolha de Oswaldo pela  sua especialidade e atração 

pela nossa Academia . 

 

Certamente a forte presença de seus familiares no lugar que ocupo nesta Casa influenciou na 

escolha de meu nome para tão importante missão. 

 

A Heleno Coutinho, anterior ocupante da Cadeira 31, hoje  preenchida, feliz lembrança de 

difíceis porém prazerosos momentos compartilhados nas salas de cirurgia, minha reverência e 

eterna saudade. 

Senhoras e senhores 

 

Nascido no Rio de Janeiro em 9 de Fevereiro de 1948, Oswaldo diplomou-se pela Universidade 

Gama Filho em 1971 . 

 

Seu treinamento em oftalmologia no Internato e Residência Médica foi feito sob a orientação 

do Prof. Luiz Eurico Ferreira, seu sogro, tornando-se a quarta geração ininterrupta de 

oftalmologistas com o sobrenome Moura Brasil. Seu filho Oswaldo representa a quinta 

geração. 

 

No Serviço Público trabalhou na emergência do hospital do Andaraí e, após concurso, foi 

nomeado para o hospital de Bonsucesso. 

 

Obteve o título de especialista pela Associação Médica brasileira em 1974. 

Ampliou sua formação com estágio no Retina Foundation e Massachusetts Eye and Ear 

Infirmary, em Boston. 

 

Oswaldo sempre esteve ligado ao ensino da oftalmologia. Na Universidade Gama Filho atingiu 

o cargo de professor adjunto.  É também professor e coordenador do Curso de Pós-Graduação 

da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, na disciplina Retina e Vítreo, e professor associado de 

oftalmologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e da Universidade Estácio de 

Sá. 

 

Desde 1985 é diretor do Instituto Brasileiro de Oftalmologia (IBOL), ao qual  está ligado desde 

os seus primórdios e onde acumula a chefia do setor de Retina e Vítreo e a direção do Centro 

de Estudos. 

 

O IBOL, centro de excelência em oftalmologia, é considerado um dos mais renomados 

hospitais do país, atendendo mais de 180.000 pacientes e realizando cerca de 8.000 cirurgias 

por ano.  Aí também funciona uma Associação sem fins lucrativos, o Instituto da Catarata 

Infantil, que opera, sem qualquer ônus, pacientes recém-nascidos ou com poucos meses de 

vida, portadores de catarata. 

 

Apesar de realizar amplo espectro de cirurgias oftalmológicas, Oswaldo dedica-se com especial 

interesse ao diagnóstico e tratamento das doenças do vítreo e da retina, realizando 



 

aproximadamente 800 cirurgias por ano, representando, provavelmente, a maior experiência 

pessoal no nosso país, sendo considerado uma referência nacional no tratamento cirúrgico das 

doenças da mácula. 

 

É membro de diversas sociedades nacionais e internacionais da especialidade e seria mais fácil 

citar as que não pertence.  Por duas vezes foi presidente da Sociedade Brasileira de 

Oftalmologia. Possui inúmeras publicações científicas no Brasil e no exterior, sendo de sua 

autoria o primeiro livro aqui publicado sobre o Vítreo. 

 

Prezadas acadêmicas e queridos confrades 

 

Estes são os principais destaques do extenso currículo deste que hoje chamamos para o nosso 

convívio. 

 

É com este formidável acervo que Oswaldo inicia hoje mais um ciclo da família Moura Brasil na 

Academia que, segundo Miguel Couto, é sinônimo da especialidade em nosso meio. 

 

Em perfeita sintonia com este modelo de médico exemplar está o ser humano elegante lato 

senso, de fala mansa e atitudes convenientes, extremamente gentil e atento nas relações com 

as pessoas. 

 

Um verdadeiro gentil-homem como pouco se vê hoje em dia! 

 

Fruto de um duradouro convívio, posso, com toda certeza, testemunhar tais virtudes, ainda 

mais agora no curso desta longa campanha acadêmica, ficando bem evidente para todos a 

postura irretocável de um verdadeiro futuro acadêmico. 

 

Não o imaginaria em outra especialidade que não fosse a oftalmologia, que demanda, 

sobretudo, serenidade no espírito e delicadeza na ação. 

 

Ao renovar-se a Academia nesta ocasião, tenho certeza que, para nós, será um grande 

privilégio o desfrute do convívio com figura de tal distinção. 

 

Hora de falar da família, hora de falar dos grandes  amores. Hora dos filhos Oswaldo Filho, 

Bruno e  Felipe, das noras Maria Vitória e Roberta e das jóias da família, as  netas Maria 

Eduarda, Letícia e a tão esperada Carolina. 

 

Hora de falar de Cristina, figura maior no pódio da vitória. 

 

Prezada Cristina, esta também é sua festa! 

 

Conhecedora dos meandros e da liturgia desta Casa, pelos olhos de seu pai, ninguém melhor 

que você pôde compreender e avaliar os anseios e inquietações do Oswaldo, amparando-o 

neste importante momento da sua  vida. 

 



 

A você o grande mérito! 

Desfrute, minha amiga! 

 

Senhor presidente. 

 

Espero ter desempenhado a contento a missão a mim confiada. 

 

Procurei seguir os bons conselhos quando da feitura de um discurso: “Fale em pé para ser 

visto, alto para ser ouvido e pouco para talvez ser aplaudido”. 

 

Querido Oswaldo 

 

Imagino a sua emoção! 

 

Fazer parte do elenco desta Casa, o mais antigo centro de cultura do país, é sonho de muitos e 

privilégio de poucos, pois por  aqui passaram as personagens mais marcantes de nossa 

medicina. 

 

Aí está o coroamento deste somatório de realizações de uma vida consagrada ao bem servir e 

melhor tratar. 

 

Não falo de epílogo e sim de prólogo, pois penso ser este apenas o ponto de partida para mais 

uma fase de sua vida.   A propósito, vale lembrar o que diz o poeta espanhol Antonio 

Machado: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar...” 

 

Comemore! 

 

Você venceu o bom combate! 

 

Seja bem-vindo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCURSO DE POSSE 

Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Academia Nacional de Medicina, Acadêmico Marcos 

Moraes, 

Autoridades que compõem a mesa e através das quais cumprimento as demais autoridades 

presentes, 

Senhoras e Senhores Acadêmicos, 

Meus muito prezados amigos, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

Hoje é um dia muito especial em minha vida. 

 

Sinto-me extremamente honrado em tomar posse como Membro Titular da Academia 

Nacional de Medicina, e fico orgulhoso de ser o vigésimo oftalmologista a entrar para a sua 

história. 

 

Durante os 183 anos da mais antiga e importante Associação Médica de nosso país, menos de 

650 Membros puderam sentar em uma de suas 100 cadeiras. 

 

Aqui, os maiores expoentes da medicina brasileira se reúnem semanalmente para uma 

confraternização seguida de Sessão Científica, na qual apresentam, com a participação de 

convidados, conferências acerca de recentes progressos ou debates científicos e sociais. 

 

O estimulo à pesquisa e à atualização da classe médica também é feito através dos Cursos 

patrocinados pela Academia e dos Prêmios conferidos anualmente. 

 

Está ainda entre suas atribuições a confecção de pareceres em questões de interesse nacional, 

para assessorar o governo brasileiro. 

 

Minha alegria em poder participar dessas atividades é imensa - e mais ainda em função da 

tradição familiar a que dou prosseguimento. 

 

Meu bisavô Jose Cardoso de Moura Brazil foi o Membro 128 da Academia Imperial de 

Medicina, admitido em 7 de novembro de 1882. Exerceu a Presidência de 1889 a 1891, 

durante a proclamação da República, quando houve a mudança do nome para Academia 

Nacional de Medicina. 

 

Meu tios Nelson Moura Brazil do Amaral e Gabriel de Andrade, os primos Eduardo Caldas Brito 

e Nestor Moura Brasil, além do meu grande Mestre e saudoso sogro Luiz Eurico Ferreira, 

também foram Membros Titulares. 

 

Meu tio Nelson e meu sogro Luiz Eurico, assim como Luiz Beethoven Dantas do Amaral, 

ocuparam a cadeira que recebeu o nome de meu bisavô Jose Cardoso - e que, atualmente, 

para minha grande satisfação, é o lugar do ilustre Acadêmico Celso Portela. 



 

 

Extraordinário cirurgião, Celso Portela foi eleito para a Academia em 1990, mas tive o 

privilégio de acompanhar de perto sua carreira brilhante desde cedo, quando me iniciei na 

Medicina. 

 

Ser saudado hoje por ele me comove bastante, de modo que lhe agradeço as referências, 

decerto ditadas pelo coração do grande amigo que é. 

 

Fico lisonjeado, também, com as boas-vindas da comissão formada pelos excelentíssimos 

Acadêmicos Carlos Alberto Barros Franco, Paiva Gonçalves Filho, José Carlos do Valle, José 

Galvão Alves e Sérgio Novis; e por receber meu diploma das mãos do excelentíssimo 

Acadêmico Carlos Giesta. 

 

Tenho por todos eles o afeto inevitável da amizade e uma profunda admiração como 

Acadêmicos e profissionais exemplares. 

 

A história da Cadeira 31, que assumo hoje, também aumenta o meu sentimento de honra, 

assim como o senso de responsabilidade. 

 

Seu Patrono é ninguém menos que Antônio Augusto de Azevedo Sodré, nascido no Rio de 

Janeiro em 1864 e formado em medicina em 1885, tendo defendido uma tese sobre o 

tratamento da sífilis. 

 

Professor universitário durante 39 anos e Diretor da Faculdade Nacional de Medicina do Rio de 

Janeiro em 1911, Azevedo Sodré publicou trabalhos fundamentais sobre a febre amarela, 

inclusive em colaboração com Miguel Couto, além de ter fundado a Revista “Brazil Médico”, 

durante muitos anos o principal periódico médico do país. 

 

Tornou-se Membro Titular da Academia Nacional de Medicina em 1898, sendo seu Presidente 

de 1905 a 1907, e exerceu ainda uma importante carreira política como Deputado e Prefeito 

do Distrito Federal. 

 

Morreu em Petrópolis, em janeiro de 1929, deixando inúmeras obras científicas que lhe 

proporcionaram o respeito internacional. 

 

O escritor e também médico Afrânio Peixoto definiu assim Azevedo Sodré: “Grande professor, 

grande clínico, grande escritor, grande educador, grande em tudo”. 

 

A Cadeira 31 da Academia foi então assumida pelo ilustre Prof. Benjamin Vinelli Batista. 

Dentista, médico, cirurgião, anatomista, pesquisador e cientista, Vinelli Batista chefiou a 11ª 

Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia e exerceu no Hospital de Pronto Socorro, hoje Souza 

Aguiar, diversos cargos de chefia. Foi titular por concurso da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Rio de Janeiro e da Fluminense de Medicina. 

 



 

Após transferência da Secção de Cirurgia para a de Ciências Aplicadas à Medicina, Vinelli 

Baptista deu lugar ao Prof. José Paulo de Azevedo Sodré, eleito em 1944. 

 

Sobrinho do Acadêmico Antonio Augusto de Azevedo Sodré e genro de Miguel Pereira, ambos 

ex-presidentes da Academia, José Paulo foi Professor Catedrático e Livre Docente da Escola de 

Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, da Faculdade Fluminense de Medicina e da Faculdade de 

Medicina da UFRJ. 

 

Além de numerosos trabalhos publicados, foi ainda Chefe do Serviço de Cirurgia do Hospital 

Souza Aguiar e Professor Regente da Cadeira de Urologia da Faculdade de Medicina de 

Vassouras. 

 

Morreu em janeiro de 1975, sendo sucedido por Alípio Augusto Camelo, que tomou posse em 

outubro do mesmo ano. Professor da Universidade do Brasil e Federal Fluminense, além de 

Diretor da Faculdade de Medicina da UFRJ em 1982, Camelo publicou diversos trabalhos, com 

interesse especial pelo câncer ginecológico. 

Morreu em maio de 1993. 

 

A ele, sucedeu na Cadeira 31 o memorável cirurgião Helênio Enéas Chaves Coutinho, nascido 

em Itaúna, em 1926, e formado em 1951 pela faculdade de medicina da Universidade de 

Minas Gerais. 

 

Pouco depois da formatura, foi para os Estados Unidos para ser interno no Chicago Memorial 

Hospital. 

 

Estimulado pelo Dr. Ormand Julian, interessou-se pela especialidade que se iniciava naquela 

década: a cirurgia vascular. 

 

Em 1953, no Saint Lukes Hospital, foi Cirurgião Assistente de seu mestre, até mesmo na clínica 

particular. 

 

Voltando ao Brasil em 1958, radicou-se no Rio de Janeiro fazendo parte da equipe de Cirurgia 

Cardiovascular, dirigida pelo Acadêmico Fernando Paulino, ao lado dos doutores Domingos 

Junqueira de Morais e Waldir Jasbik. 

 

Foi ali que se iniciou, em nossa cidade, a moderna cirurgia vascular, com os conhecimentos 

trazidos pelo Acadêmico Helênio Coutinho, que ainda operou o primeiro aneurisma da aorta 

abdominal, roto, no Hospital dos Estrangeiros. 

 

Helênio Coutinho foi Membro de numerosas Sociedades Médicas no Brasil e no exterior, 

publicou extensamente e participou e organizou Congressos e Jornadas da especialidade. 

Sempre se manteve atualizado com viagens a Chicago, Houston, San Francisco, entre outros 

grandes centros, estreitando o contato com grandes cirurgiões, tais como Ormand Julian, 

Michael de Bakey, Stanley Crawford e Edwin Wyllie. 

 



 

Em 1970, juntou sua clínica com a do Acadêmico Antônio Luiz de Medina, criando uma das 

mais importantes escolas de cirurgia vascular do Brasil. 

 

Morreu em Itaúna, em setembro de 2011, deixando uma grande lacuna na cirurgia vascular e 

uma enorme saudade naqueles que tiveram o privilégio de seu convívio. 

 

Em seu lugar, assumo hoje esta honorífica Cadeira 31. 

 

Filho de Oswaldo e Roma, nasci no Rio de Janeiro em 9 de fevereiro de 1948. 

 

Meu pai, homem de educação e equilíbrio extraordinários, infelizmente não pôde me ver 

médico. Tive a satisfação, entretanto, de perceber o quanto ele, também oftalmologista, ficou 

feliz em me ver admitido na faculdade de medicina. Minha mãe, intelectualmente curiosa por 

natureza, poliglota e leitora compulsiva de centenas de livros, também ficaria orgulhosa de 

estar aqui neste grande momento de minha vida. 

 

Formei-me em Medicina na Escola Médica do Rio de Janeiro, da Universidade Gama Filho, 

colando grau em dezembro de 1971. Meu treinamento em oftalmologia foi realizado no 

Internato e na Residência Médica sob a orientação do Prof. Luiz Eurico Ferreira. 

 

Tornei-me a quarta geração ininterrupta de oftalmologistas com o sobrenome Moura Brasil, e 

meu filho primogênito, Oswaldo, já representa a quinta. 

 

Também foi importante em meu aprendizado a experiência no Serviço Público. Fui plantonista 

da Emergência no Hospital do Andaraí, e, após realizar concurso, assumi em julho de 1977 o 

posto de médico oftalmologista no Hospital Geral de Bonsucesso. Lá, com o estímulo e o apoio 

de meus inesquecíveis chefes Fernando Gabriel de Andrade e Luiz Carlos Pereira Portes, ajudei 

a desenvolver um setor dedicado ao exame e ao tratamento das doenças da retina. 

 

Minha carreira universitária iniciou-se no Hospital da Universidade Gama Filho, em 1972, como 

médico, chegando em 1977 a assumir o cargo de Professor Adjunto da Oftalmologia. O Serviço 

formava três residentes por ano, e muitos destes ocupam atualmente posições de destaque na 

oftalmologia brasileira. 

 

Tive oportunidade de auxiliar o Chefe do Serviço e Prof. Titular Luiz Eurico na montagem da 

oftalmologia no Hospital Universitário Gama Filho, hoje Hospital da Piedade, onde dividi com 

outro amigo antigo, o Prof. Yoshifume Yamane, a chefia clínica do Serviço. 

 

Ainda em 1972, ingressei na prestigiada Clínica do Prof. Luiz Eurico Ferreira e no então recém-

criado IBOL (Instituto Brasileiro de Oftalmologia), no Rio de Janeiro. 

 

Após a morte do Prof. Luiz Eurico em 1985, assumi a Direção Médica do IBOL, que exerço até 

os dias atuais. 

 



 

O IBOL é hoje um dos mais importantes hospitais de olhos do Brasil. Nossa equipe de 

oftalmologistas está apta a diagnosticar e tratar todas as afecções oftalmológicas. 

 

Agradeço a meus sócios e grandes amigos, há mais de trinta anos, Hugo Soares Maia, Paulo 

Nakamura e Celso Klejnberg por tudo que conseguimos construir juntos nestes anos. Agradeço 

também a toda a equipe de médicos e funcionários do IBOL pela trajetória de sucesso do 

nosso Hospital de Olhos. 

 

Dediquei-me, de início, ao Setor de Glaucoma e, em 1975, decidi definitivamente assumir 

como especialidade o diagnóstico e o tratamento das doenças da retina e do vítreo. 

 

Nos primórdios da moderna cirurgia do vítreo, fui acompanhar, em 1979, as atividades da 

Retina Foundation e do Serviço de Oftalmologia do Massachusetts Eye and Ear Infirmary, em 

Boston, um dos berços da moderna cirurgia vitreorretiniana, que começava a ser desenvolvida 

principalmente nos Estados Unidos. Lá, tive o privilégio de tornar-me amigo dos doutores 

Tatsuo Hirose e Felipe Tolentino, cirurgiões extraordinários que contribuíram imensamente 

para o desenvolvimento destas técnicas e com os quais muito aprendi. 

 

Em 1980, introduzi no Brasil, no Hospital Universitário Gama Filho, o primeiro sistema 

computadorizado da América do Sul para a cirurgia vitreorretiniana. Para trazer o 

equipamento cirúrgico, coloquei para a firma fabricante a condição de passar algumas 

semanas em sua sede, em Nova York, aprendendo a diagnosticar e solucionar problemas, uma 

vez que não existia assistência técnica em nosso país. 

 

Quando cheguei aqui, todo o equipamento foi apreendido pela Receita Federal. Tive muito 

trabalho para vencer a burocracia e liberar o progresso, porque a importação de tecnologia era 

proibida naquela época. Mas, no fim, consegui a liberação e, durante alguns anos, operei com 

esse equipamento no Hospital Universitário. 

 

Ainda em 1980, ingressei como Membro Titular no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, com 

Monografia sobre Vitrectomia - acredito que a primeira escrita no Brasil. Minha indicação 

havia sido avalizada pelo Acadêmico Presidente Marcos Moraes e examinada pelo Prof. 

Morizot Leite Filho e pelo inesquecível Prof. Joviano de Rezende. 

 

Pouco depois, tive de fazer escolhas decisivas em minha carreira. A cirurgia vitreorretiniana a 

que me dedicava com afinco ocupava um tempo muito significativo no dia a dia. Optei, 

portanto, por deixar a Universidade e o Hospital da Gama Filho em 1982, sem jamais me 

afastar, contudo, do ensino e do treinamento de oftalmologistas em nível de pós-graduação. 

Orgulho-me de ter participado da formação de muitos cirurgiões vitreorretinianos de sucesso 

na atualidade. 

 

Desde 1987, sou Coordenador e Professor da disciplina Retina e Vítreo do Curso de Pós-

Graduação da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, em convênio com a Universidade Estácio 

de Sá. 

 



 

Meu livro, Vítreo – Clínica & Cirurgia, foi o primeiro do Brasil sobre o tema, publicado em 1990. 

Minha Tese de Mestrado na UFRJ, em 1992, sobre cirurgia vitreorretiniana, também acredito 

ter sido a primeira sobre o tema em nosso meio. Mereci elogiosas referências da Banca 

Examinadora composta pelo Acadêmico Paiva Gonçalves Filho e pelos professores Arthur 

Octávio Kós e Antônio Giardulli. 

 

Hoje, em minha especialidade - o diagnóstico e o tratamento das doenças do vítreo e da retina 

- venho executando com minha equipe aproximadamente 800 cirurgias por ano, 

provavelmente a maior casuística em nosso país, já tendo operado e ajudado a recuperar, 

pessoalmente, a visão de mais de 10.000 pacientes com afecções graves, como o 

descolamento da retina, a retinopatia diabética, as lesões maculares, diversas vasculopatias 

retinianas, assim como inúmeros pacientes com doenças não cirúrgicas da retina. 

 

Outra grande satisfação em minha vida é o Instituto Catarata Infantil, que sediamos no IBOL. 

Trata-se de uma Associação sem fins lucrativos, que opera sem qualquer ônus, pacientes 

recém-nascidos ou com poucos meses de vida, carentes, portadores de Catarata Congênita. 

Sou Fundador e Vice-Presidente desta Associação e um dos oftalmologistas que realizam as 

cirurgias. 

 

Tive ainda o privilégio de ser Presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia por duas 

vezes; Presidente da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo; e também Fundador e 

posteriormente Presidente da Sociedade Brasileira de Trauma Ocular. 

 

Sou membro de numerosas Sociedades nacionais e internacionais, e fui escolhido para 

Membro Honorário da Academia Brasileira de Medicina Militar em 2004. 

 

Creio, no entanto, que todas as conquistas, todos os títulos, todos os cargos e glórias pessoais 

nunca podem nos deixar esquecer de assumir um papel maior e mais responsável no cenário 

nacional. 

 

Vivemos hoje no Brasil um momento de aparente prosperidade. 

 

O vislumbre de grandes eventos de repercussão mundial a se realizarem em nossa cidade e 

pelo país nos faz ignorar que nossa realidade socioeconômica e cultural não é tão radiante 

quanto nossos governantes tentam nos convencer. 

 

Os gravíssimos problemas relacionados à educação e à saúde existem e têm de ser 

solucionados, de preferência com o enxugamento da máquina pública e a transparência real 

de gastos para que os recursos possam chegar às áreas carentes, especialmente no interior do 

país, sempre com a nossa cobrança e a nossa fiscalização. 

 

A Academia Nacional de Medicina pode ser mais ouvida e, creio eu, deve se fazer ouvir pelos 

órgãos que determinam as diretrizes da saúde no Brasil, contribuindo assim de forma decisiva 

para que soluções efetivas possam ser adotadas. Esta é uma das atribuições fundamentais da 

Academia e cabe a nós exigir os resultados. 



 

 

Agradeço a todos os Acadêmicos e seus familiares que aqui estão a me prestigiar, às 

autoridades presentes, aos colegas de profissão, aos meus colegas médicos, técnicos e 

funcionários, aos meus familiares, e aos meus amigos, que felizmente são muitos e aos quais 

tanto devo pelo apoio e pelo estímulo. 

 

Nada acontece por acaso. 

 

Fui eleito em 19 de abril, dia em que completava 38 anos de casado e estou sendo empossado 

em 12 de junho, Dia dos Namorados. 

 

Ambas as datas reforçam a importância de Cristina, esposa amada, companheira de todos os 

momentos, em toda essa conquista. 

 

Sempre presente, estimulando, aconselhando, apoiando, participando enfim de cada etapa da 

minha vida profissional e pessoal. 

 

Ela ainda me deu Oswaldo, filho mais velho e oftalmologista, que me traz imenso orgulho 

trabalhando em nosso grupo e que, junto com sua esposa Maria Vitoria, deu-nos a querida 

neta Maria Eduarda. Bruno, o filho do meio, economista, tranquilo, equilibrado e com grande 

carisma, também nos trouxe, junto com Roberta, uma neta adorável chamada Letícia, que 

ganhará, em breve, uma irmãzinha, Carolina. Finalmente, Felipe, o caçula, escritor, redator e 

jornalista de forte personalidade, suporte indispensável corrigindo e fazendo sugestões para 

os textos de todos os meus trabalhos, com sua cultura invejável. 

 

Agradeço, por fim, à minha saudosa avó, Maria de Lourdes, presença fundamental em minha 

infância e minha juventude, às quais ela se dedicou totalmente, com amor e devoção, 

esquecendo-se até de si mesma. 

 

Muito obrigado. 

 


