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Exmo Sr. Acadêmico Pietro Novelino,  

DD Presidente da Academia Nacional de Medicina 

Excelentíssimo Acadêmico Marcos Morais, Ex-presidente da 

Academia Nacional de Medicina, 

Excelentíssimos Membros da Mesa Diretora, Acadêmicas e 

Acadêmicos, 

Ilustríssimas Autoridades, Senhoras e Senhores, 

Aqui estamos hoje provenientes de diferentes cidades, 

estados e países para assistir à posse de José Luiz Gomes do 

Amaral, o seiscentésimo quinquagésimo oitavo acadêmico 

membro titular da Academia Nacional de Medicina. 

O júbilo desta cerimônia não é apenas do candidato e de 

seus familiares, mas de todos nós, acadêmicos, e meu, pela 

grande honra de apresentar esse novo e jovem imortal. Devo 

comunicar que nossa Academia Nacional de Medicina, a mais 

antiga instituição cultural do país, fundada em 1828 e, desde 

então, sempre presente na vida política do Brasil, continua a se 

renovar e escolher, entre inúmeros postulantes, os melhores 

médicos do país, representando assim o melhor da Medicina 

Brasileira. 

Permitam-me rapidamente lembrar, aos honrosos 

convidados, que a escolha de um novo acadêmico é processo 

complexo, multifacetado, que envolve, mais do que a análise 
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fria do memorial, a própria avaliação do ser humano como um 

todo, não apenas de suas características técnicas e médicas. 

Obviamente o candidato precisa ter demonstrado competência 

profissional, mas também excelência ética e titulação 

educacional, reputação internacional que o coloque no 

exercício de liderança dentro da sociedade brasileira e, 

naturalmente, das sociedades de especialidades médicas. 

Mais do que apresentar-se e discutir o seu currículo, ao 

realizar as visitas protocolares a cada um dos acadêmicos, o 

candidato percebe naturalmente a cultura desta Academia, sua 

linda diversidade de personalidades e constata a unanimidade 

no propósito de contribuir para o avanço da ciência e arte 

médicas, em benefício da população. 

Não se trata de escolher quem vem da Universidade ou de 

fora dela, mas aqueles que, não importa a origem, tenham 

demonstrado sua personalidade e apresentem possibilidade de 

continuar lutando pelo aprimoramento médico-social e de 

estabelecer a melhor estratégia para que possamos tornar os 

nossos ideais, realidade.  

Este anfiteatro pode contar grande parte do melhor da 

história da Medicina brasileira. Este novo “velho” edifício 

simboliza a perenidade da Academia e dos valores 

acadêmicos, não apenas como abstração cultural e intelectual, 

mas é instituição aparelhada para lutar pelos seus (nossos) 
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ideais, graças ao empenho dos acadêmicos e de suas 

diretorias. 

Uma das tradições mais importante da ANM é a de estar 

aberta às novidades, respeitando, sim, os valores antigos, mas 

nunca deixando de confrontá-los, mudá-los e adequá-los aos 

tempos futuros, em resposta aos desafios da sociedade. 

José Luiz Gomes do Amaral, analisado detalhadamente 

pelos Acadêmicos dessa casa, terminou por ser aprovado em 

eleição, em que recebeu maciço apoio de todos nós. Sua vida 

demonstra carinho e capacidade na preservação e na melhoria 

das instituições. 

Permitam-me aqui e de maneira resumida, pois seu 

currículo é vasto, que eu ressalte alguns aspectos tão positivos 

de sua vida, os quais realçam sua atividade em todos os 

continentes a favor dos princípios da Medicina. 

O paulista e “epemista” José Luiz Gomes do Amaral 

nasceu em 1950 e, em 1971, ingressou na Escola Paulista de 

Medicina, onde se formou, realizou a sua Residência e 

constituiu a sua casa, em carreira alicerçada na competência 

médica, profissional e educacional. Correm em seu sangue a 

Medicina, a universidade, a sociedade brasileira e a condição 

humana. É rico produto de seu próprio esforço, albergado pela 

octogenária EPM e pelo grande e, quanto mais mal tratado e 
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sofrido, mais necessário e querido, como tantos hospitais 

universitários, o Hospital São Paulo. 

Não foi o conteúdo da matéria, até porque, para o 

estudante, como para o médico, tudo é bonito na Medicina, que 

norteou seus passos, mas sim os professores exemplos, com o 

fascínio às vezes hipnotizador de seus valores e características 

pessoais. Para muitos de sua geração e, por coincidência, para 

todos os acadêmicos atuais da ANM com origem na Escola 

Paulista de Medicina, foi o acadêmico Oswaldo Ramos quem 

primeiro surge e mobiliza o jovem acadêmico em direção à 

nefrologia. 

Mas vários outros, cada um à sua maneira, vão nele 

deixando marcas indeléveis, como o clínico Jair Xavier 

Guimarães e o obstetra Domingos Deláscio que, com lições de 

Medicina, mostram-lhe o significado do exercício da Ciência da 

Medicina, da Arte Médica e da vida acadêmica. 

A partir da Obstetrícia, provou o gosto pela Anestesiologia 

e, daí, com doentes graves, redescobriu a clínica médica de 

Oswaldo Ramos na Medicina Intensiva. Ressalte-se que tal 

inclinação deve-se, em grande parte, a Pedro Geretto, seu 

antecessor na Anestesiologia da EPM, que compartilhou com 

ele sua visão sobre a necessidade e o futuro da medicina 

intensiva. 
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A vida do Dr. José Luiz Gomes do Amaral demonstra 

escolhas sucessivas, sucesso em cada uma delas e 

capacidade inata de liderança, integração de diferentes áreas, 

grupos e pessoas. Suas atividades logo transcendem a 

Anestesiologia brasileira, levando-o à França, de onde retornou 

Professor Estrangeiro da Universidade de Estrasburgo. Logo 

assume a importante e completa posição de Diretor Clínico do 

Hospital São Paulo. 

Da presidência da Associação Médica Brasileira por duas 

vezes, vem a Academia, ao lado do já imortalizado Hilton 

Rocha e de nosso colega Acadêmico Mário Barreto Correia 

Lima, promovendo a Medicina brasileira e defendendo seus 

ideais contra aventureiros e populistas. 

Na AMB, envolveu-se na aproximação dos países 

lusófonos e na fundação da Organização das Comunidades 

Médica de Língua Portuguesa. Não foram poucas as ações de 

colaboração entre Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e 

Cabo Verde. 

Mas foi além da AMB. Em 2011, tornou-se o terceiro 

brasileiro eleito presidente da Associação Médica Mundial, 

organização que congrega nove milhões de médicos em 

Associações Nacionais de mais de 100 países. 

Suas atividades multiplicam-se ainda mais. Visita, muitas 

vezes, vários países por semana, e o faz durante anos, sempre 
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indo além de discursos estéreis, estimulando, em sua 

atividade, a valorização social do médico.  

Aqui e em muitos países, temos a destacar algumas 

ações, como a Conferência Internacional sobre Determinantes 

Sociais de Saúde, organizada pelo Acadêmico Paulo Buss no 

Rio de Janeiro. Nessa conferência tratou-se das desigualdades 

sociais, encontradas tanto em países ricos, como em países 

em desenvolvimento, e que originam a falta de saúde. 

Em Chihuahua, no México, prestou solidariedade às 

vítimas da violência associada a drogas. No Japão, em razão 

do terremoto, tsunami e acidente nuclear, defendeu a 

Declaração de Montevidéu da Associação Médica Mundial, que 

trata da resposta médica a eventos catastróficos.  A resposta 

médica a desastres foi também uma de suas campanhas aqui 

no Brasil. 

Na Turquia, mediou grave crise decorrente de restrição 

brutal da independência e autoridade dos médicos, e da 

construção de ambiente hostil aos profissionais de saúde, 

injustamente responsabilizados por erros na gestão da 

assistência. O auge da crise foi o assassinato de um jovem 

médico, seguido de manifestações, lideradas também pelo 

nosso acadêmico, que caminhou com mais de 20 mil médicos 

nas ruas de Istambul. 



7 
 

Outro dos programas em que se envolveu foi o 

“Assistência à Saúde em Perigo”. Essa campanha reúne a 

Associação Médica Mundial, a Associação Médica Britânica, as 

organizações Cruz/Crescente Vermelha Internacional e 

Médicos Sem Fronteiras em torno à onda de violência contra 

profissionais de saúde em conflitos civis e militares em várias 

regiões do planeta como a Somália, Líbia, Egito, Bahreim, 

Síria, Iraque, Afeganistão, Israel, México e Colômbia. Hospitais 

têm sido bombardeados e invadidos e profissionais de saúde 

encarcerados, sequestrados, torturados e assassinados, em 

retaliação por assistirem pessoas que, eventualmente, fazem 

parte de grupos opositores.  

Uma trajetória fascinante. 

Ao terminar quero me dirigir ao que José Luiz dedica mais 

carinho, orgulho e que lhe é mais importante: sua família. 

Casado inicialmente com Elisa, teve suas três filhas, 

Heloisa, Eugênia e Eleonora, esta última tendo lhe dado o neto 

Willelm. Anos depois, a vida lhe deu de presente a Cláudia, 

médica anestesista e intensivista, sua grande companheira e 

arrimo. A vida lhes sorriu, trazendo-lhes José Luiz, seu filho 

aqui presente. Aqui está também, sua mãe, Yara Gomes do 

Amaral. 

Conhecer Dona Yara é entender José Luiz, sua maneira 

de viver e agir. Silenciosa sempre que possível, doce, 
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insistente, quando necessário, persistente e com grande 

capacidade de atingir seus objetivos. Por ocasião das últimas 

manifestações contra a situação política do País de nosso país, 

Dona Yara me permita contar este segredo, até porque 

ninguém vai acreditar, hoje com quase 90 anos de idade, pede 

a José Luiz uma cadeira de rodas emprestada para 

acompanhar, nas ruas, os protestos em repúdio à corrupção e 

ineficiência na gestão pública. 

Valendo-se de seu bom senso, no dia da manifestação, 

José Luiz justificou não haver conseguido a cadeira de rodas e 

sugeriu-lhe que talvez fosse melhor assistir pela televisão. E lá 

foi o José Luiz às ruas, sem Dona Yara. Inconformada, Yara 

telefonou a amigos comuns, buscando companhia, mas 

novamente foi-lhe sugerido que assistisse ao protesto pela 

televisão. 

Quando perguntei a Dona Yara o que tinha feito, ela me 

respondeu, sempre de maneira calma, cortês e delicada: “Pois 

é, meu filho, achei que o José Luiz estava com medo de que eu 

fosse e não tive outro jeito: saí, acabei encontrando um táxi, 

participei sozinha de tudo e voltei para casa com o dever 

cumprido”. 

Dona Yara, tenha a certeza de que, na próxima 

manifestação, arrumaremos a cadeira de rodas, apesar de já 

sabermos que ela não será necessária. 
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Quero concluir, citando os parágrafos finais do memorial 

de José Luiz Gomes do Amaral aos acadêmicos desta casa por 

ocasião de sua inscrição: 

“Das experiências que tenho vivido, verão os Senhores 

Acadêmicos, sobressai o que falta, muito mais que 

realizações”. 

Apresentar-vos este Memorial diz a intenção de viver com 

quem que admiro e respeito e, com eles, aprender a melhor 

servir à Medicina e à Sociedade. 

Querido Confrade Acadêmico José Luiz, nesta Casa todos 

e cada um tem ideias próprias, mas andamos de mãos dadas 

com os mesmos ideais. O mundo e a Medicina precisam de 

mais pessoas como você, pelo seu passado e pelo seu futuro. 

Seja bem-vindo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discurso de Saudação do Presidente da Associação Medica Mundial 

Xavier Deau 
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Messieurs les Présidents,  

Très Honorés Confrères, 

Cher José, 

Quel honneur et quelle joie d´être présent aujourd´hui pour 

célébrer ton entrée à l´Académie Nationale de Médecine du 

Brésil, en ces lieux symboliques de l´amitié, mais aussi de 

l´unité culturelle entre le Brésil et la France. 

La collaboration médicale entre nos deux pays a toujours 

été exemplaire et ce dès la naissance de nos académies de 

médecine 1820 en France et 1829 au Brésil par Joaquim 

Cândido Soares de Meirelles* qui fonda votre académie à son 

retour de Paris où il avait obtenu son doctorat en médecine. 

Puis ce fut le tour des Docteurs Faivre* et Sigaud* et c´est 

ainsi que la culture médicale vivante et humaniste continua à 

s´épanouir entre nos deux pays dans une franche amitié 

sincère et fidèle. 

Sur les traces de tes anciens maîtres, tu es venu en 1983 

et 1984 parfaire ta spécialité en Anesthésiologie et Soins 

Urgents à l´université Louis Pasteur de Strasbourg où tu as 

laissé le souvenir d´un médecin studieux, rigoureux, tout en 

étant très proche de l´être humain, toujours à l´écoute de ses 

malades exerçant une médecine centrée sur l´être humain. 

Et ces magnifiques qualités éthiques ont trouvé leur 

épanouissement non seulement dans ton exercice quotidien 
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mais aussi à la présidence de l´Association Médicale 

Brésilienne puis ultime étape à la Présidence de l´Association 

Médicale Mondiale en 2011 et 2012. 

Ta présidence a été une grande présidence, car tu as su 

dèfendre l´indépendance et la liberte du médecin afin de 

garantir la qualité de la relation médecin malade, la 

compétence du médecin et ainsi la qualité des soins. 

Ton esprit de justice, d´équité et d´amitié ont marqué à 

jamais notre Association Médicale Mondiale, qui rassemble à 

ce jour plus de 110 associations nationales. 

Je sais que tu aimes la France et tu nous l´as témoigné en 

venant soutenir en 2013 à Paris la Conférence Francophone 

des Ordres Médicaux.                                         

Je sais que ton épanouissement culturel va bien au-delà 

de la médecine car tu fais partie de l´Académie Chrétienne des 

Lettres et que tu fréquentes assidûment la librairie Gibert, 

boulevard Saint Michel, à Paris. 

Mais je sais aussi qu´enfant tu voulais être musicien. 

Et bien, tu es devenu ce musicien en conjugant en 

harmonie des valeurs humanistes comme dans une vraie 

symphonie de Vie. Mon cher José, félicitations pour ce 

parcours exceptionnel et merci de nous faire partager ta “petite 

musique” intérieure dont tu as le secret. 



12 
 

Merci. Tu es un véritable exemple pour nous tous 

médecins,  

Vive le Brésil, Vive la France... Vive l’Academie, et vive 

l´Association Médicale Mondiale! 

*Joaquim Candido Soares de Meirelles, José Francisco Xavier Sigaud e Jean Maurice Faivre, 

Membros Titulares da Academia Nacional de Medicina aos 30 de junho de 1829. 
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Senhoras e Senhores,  

Digníssimos membros da Mesa que dirige os trabalhos desta 

sessão,   

A Academia Nacional de Medicina é um desafio, sem 

dúvida, mas sobretudo, um caminho fascinante. Aparentes 

dificuldades evanescem frente às orientações seguras do 

Presidente Pietro Novellino e de sua Diretoria, às sugestões 

dos acadêmicos, à camaradagem dos companheiros de 

estrada, os Acadêmicos Fábio Biscegli Jatene e Walter Araújo 

Zin, e o apoio dos colaboradores desta Casa: Ivanildo Melo, 

Cláudia Rodrigues Campos, Genilson da Silva Moreno, Sandra 

de Abreu Castro e Vitor Vieira. Chegar à Academia é uma 

inesquecível viagem que, de São Paulo ao Rio de Janeiro 

passou por várias cidades.  

Até então, ao vir ao Rio limitava-me a Copacabana, onde 

tenho família. Desta feita, em razão das entrevistas com os 

Acadêmicos, conheci melhor a “cidade maravilhosa”, 

particularmente o bairro de Botafogo. Ali, na Sociedade 

Brasileira de Anestesiologia (SBA), encontrei minha segunda 

casa. Muito obrigado ao meu Presidente da SBA, Oscar Cesar 

Pires, aqui representado por meu amigo e colega 

anestesiologista Luiz Bomfim Pereira da Cunha. 

Gostaria muito de poder comentar convosco as 

impressões que me deixaram as agradabilíssimas entrevistas 
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acadêmicas, mas o tempo desta reunião não mo permite. 

Espero ter a oportunidade de fazê-lo nas sessões da 

Academia, às quintas- feiras, nos muitos anos de convívio que 

teremos adiante. 

Vejo aqui também representadas, além da minha família, 

na acepção biológica do termo, também outras famílias, em 

conceito estendido:  

A “família” da Escola Paulista de Medicina, representada 

pelos vários Professores e Colegas aqui presentes. A 

Disciplina de Anestesiologia, Dor e Medicina Intensiva, por 

David Ferez, Luiz Fernando dos Reis Falcão e Flávia Machado.   

A SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento 

da Medicina, que representa as raízes, o presente e as 

melhores perspectivas da EPM, pelas figuras de seu 

Presidente, Ronaldo Ramos Laranjeira, do Vice-Presidente, 

Gaspar de Jesus Lopes e dos Superintendentes, José Roberto 

Ferraro, Carlos Garcia Oliva. 

As associações médicas:  

Associação Médica Mundial, nas pessoas de seu 

Presidente Xavier Deau e Secretário Geral, Otmar Kloiber, que 

vêm da França e da Alemanha, em demonstração de amizade 

que me emociona. Associacão Paulista de Medicina, por seu 

Presidente Florisval Meinão e Diretores. A Associação Médica 

Brasileira, por seus Presidentes Mário Barreto Corrêa Lima, 
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Eleuses Vieira de Paiva e Florentino Cardoso e seu diretor 

Miguel Roberto Jorge. 

Associação de Medicina Intensiva Brasileira, representada 

pela Professora Flávia Machado.  

A Sociedade Paulista de Terapia Intensiva, em nome do 

seu  Presidente, amigo fraterno, Jorge Luiz Valiatti. 

 Academia de Medicina de São Paulo, e seus Presidentes 

Renato Afonso Meira e Guido Arturo Palomba.  

Sinto não ter tempo para aqui nominá-los todos.  

(prógono e próceres) 

Veem-me agora, as Senhoras e os Senhores, a 

atravessar o umbral da Academia Nacional de Medicina, onde 

assumirei a cadeira n
o
 48, patronímica de Márcio Philaphiano 

Neri, anteriormente ocupada pelos ilustres acadêmicos Rubem 

David Azulay, Pedro José de Oliveira Pernambuco Filho e João 

de Souza Gomes Netto.  

 (O Patrono da Cadeira n
o
 48)  

Marcio Philaphiano Nery nasce aos 10 de março de 

1865, em Manaus, Amazonas, filho de Dona Maria Anthony 

Nery e Silvério José Nery, Deputado Federal, Governador do 

Amazonas e Senador. 

Márcio Nery gradua-se na Faculdade de Medicina do Rio 

de Janeiro, em 1890, defendendo a tese de Doutoramento “Da 
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influência exercida pelas moléstias do aparelho circulatório 

quanto ao desenvolvimento das moléstias mentais e destas 

sobre aquelas”. 

Em 1891, aprovado em concursos, Márcio Nery passa a 

médico do Hospital Nacional de Alienados (Hospício Pedro II) e 

professor da Escola de Belas Artes, onde vem a assumir a 

Cátedra de Ciências Físicas e Naturais. Lente substituto da 

Cadeira de Psiquiatria e Doenças Nervosas, face ao 

impedimento do Professor Teixeira Brandão, no início do 

século XX, Nery ocupa a Cadeira de Psiquiatria da Faculdade 

de Medicina do Rio de Janeiro. Ele dirige o Hospício Pedro II, 

buscando modernizar a organização desta instituição. Márcio 

Nery gozava de elevado conceito entre seus pares, 

destacando-se pela cultura vasta e por numerosas 

contribuições no campo da Medicina.  

Aos 27 de setembro de 1900, Márcio Philaphiano Nery é 

empossado Membro Titular da Academia Nacional de 

Medicina, mas logo se transfere para Manaus, em 1903, para 

assumir a Direção Geral de Saúde Pública do Estado do 

Amazonas. Retorna ao Rio de Janeiro em 1907. 

Márcio Nery vem a falecer em Petrópolis, aos 15 de 

fevereiro de 1911.  
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 (O primeiro ocupante da cadeira n
o
 48...) 

João de Souza Gomes Netto nasce aos 19 de janeiro de 

1865, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, filho do 

fazendeiro fluminense Vicente de Souza Gomes e de Dona 

Luiza de Souza Gomes. Formado pela Faculdade de Medicina 

do Rio de Janeiro, defende a tese de Doutoramento “Febre 

Amarela”. 

Gomes Netto destaca-se no combate às epidemias de 

febre amarela e febre tifóide, no Rio de Janeiro, bem como nas 

missões médicas de Campinas e Santos.  

Em 1891, Gomes Netto é nomeado médico adjunto do 

Hospital da Ordem 3
a
 da Penitência e, em 1896, do Hospital da 

Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.  

Professor Assistente da cadeira de Terapêutica da 

Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil, Gomes 

Netto é eleito Membro Titular da Academia Nacional de 

Medicina aos 26 de dezembro de 1901. 

Ao passar Gomes Netto à classe dos Membros Titulares 

Honorários, em sua vaga, em 1929, é empossado o Acadêmico 

Pedro José de Oliveira Pernambuco Filho. 

O Acadêmico João de Souza Gomes Neto falece no Rio 

de Janeiro, aos 25 de julho de 1943. Nesta data, lê-se no Diário 

da Noite: ”A notícia de sua morte causou a maior consternação 
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nos nossos meios sociais e científicos, onde a figura do Dr. 

Gomes Netto conquistara excepcional relevo, pelas suas raras 

qualidades de inteligência”  

Pedro José de Oliveira Pernambuco Filho, filho de 

Pedro Pernambuco e Elvira Pereira Pernambuco, é natural de 

Natal, Rio Grande do Norte, nascido aos 31 de janeiro de 1887.  

Pernambuco Filho estuda em Recife e gradua-se em 

Medicina na Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. 

Psiquiatra, especializa-se no combate ao alcoolismo e às 

drogas, produzindo extensa bibliografia sobre esse assunto. 

Dele, tem-se o trabalho pioneiro “Vícios Sociais elegantes”, que 

tratava do uso da cocaína na sociedade do Rio de Janeiro.  

Pernambuco Filho foi Professor Assistente de Psiquiatria e 

Livre-Docente da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Entre outras atividades, ele funda e 

assume a Superintendência do Sanatório Botafogo. Como 

Membro Titular, faz parte da Comissão Nacional de 

Fiscalização de Entorpecentes , da Sociedade Brasileira de 

Neurologia e Psiquiatria e da Liga Brasileira de Higiene Mental. 

É Membro Correspondente Estrangeiro da Societé de 

Neurologie de Paris, Membro Honorário da Sociedad de 

Psiquiatria y Medicina Legal de La Plata, da Sociedade de 

Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e da Sociedade de 

Medicina Social e do Trabalho. Entre tantas comissões, é 
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Delegado do Brasil na 2
a
 Conferência de Ópio da Liga das 

Nações, membro da Comissão que reorganizou a legislação 

brasileira sobre entorpecentes. Como representante brasileiro, 

é responsável pela adoção, em 1926, nas Nações Unidas, do 

conceito da maconha como entorpecente. 

Sob a presidência do Acadêmico Miguel Couto, Pedro 

José de Oliveira Pernambuco Filho é empossado Membro 

Titular desta Casa aos 27 de junho de 1929, apresentando, na 

ocasião, a memória “Contribuição ao estudo clínico da 

toxicomania”.  

Pedro Pernambuco Filho foi o primeiro presidente  da 

Associação Psiquiátrica do Rio de Janeiro. 

Na Academia Nacional de Medicina, faz parte da 

Comissão de Redação dos Anais, é segundo Secretário, em 

duas gestões, preside a Secção de Medicina Especializada e 

ascende à classe de Membro Emérito, aos 31 de julho de 1969, 

vindo a falecer no ano seguinte, aos 19 de dezembro. 

 (Não me foi dada a oportunidade de conhecer pessoalmente 

meu predecessor imediato, mas pude fazê-lo por meio do olhar 

de sua filha Luna Azulay, também médica dermatologista, que 

gentilmente me concedeu a entrevista que precedeu as várias 

que tive com os Senhores Acadêmicos. Nessas últimas 

semanas, desfrutei ainda da leitura dos livros “De Moisés a 

Sabin. Contribuição judaica à história da Medicina.” e “Traços 
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de minha vida.”, nos quais Rubem David Azulay nos escreve 

sobre suas raízes e sua rica existência, páginas que nos 

permitem melhor conhecê-lo em extensão e profundidade.)  

Rubem David Azulay nasce em Belém do Pará, aos 09 

de junho de 1917, filho de David Rubem Azulay, imigrado aos 

13 anos de idade do Marrocos e de Luna Garson Azulay. Os 

Azulay constituíam família humilde, porém consciente da 

relevância da educação e do trabalho como instrumentos 

propulsores de ascensão social.  

Desde muito cedo, destacou-se como estudante 

exemplar: no curso primário, no Colégio São Geraldo Magella; 

no Ginásio Paes de Carvalho e no vestibular para Medicina. 

Tendo iniciado seus estudos médicos em 1935, no Pará, 

Azulay transfere-se, no 4
o
 ano, para a Faculdade Fluminense 

de Medicina. Atribui ao acaso ter-se especializado 

dermatologista, visto haver sido oferecida a ele oportunidade 

de trabalho nessa área, na Policlínica de Niterói. Função que 

aceitou com a paixão que o caracterizava. Aliás, em todos os 

aspectos de sua biografia, sobressaem inteligência aguda, 

energia exuberante e determinação.  

Gradua-se médico em 1940 e já em 1941 inicia a carreira 

docente. Foi Chefe Honorário do Instituto de Dermatologia da 

Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, Professor 

Emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da 
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Universidade Federal Fluminense e Professor Titular da Escola 

de Medicina da Fundação Técnico Educacional Souza 

Marques. 

Azulay torna-se Membro Titular da Academia Nacional de 

Medicina aos 25 de junho de 1970, presidindo-a entre 1995 e 

1997. Foi ainda presidente honorário da International Society of 

Dermatology, membro honorário da American Society of 

Dermatology, da Deutsche Dermatologische Gesellschaft e da 

Societé Française de Dermatologie et de Syphiligraphie.  

Seus estudos sobre hanseníase, leishmaniose e micoses 

são referências obrigatórias. Entre várias obras, Azulay deixa-

nos o compêndio “Dermatologia”, literatura de tantos quantos 

professem essa especialidade. 

Rubem David Azulay, sem dúvida, foi o primeiro entre os 

melhores; um grande entre os grandes. Deixa-nos a marca 

indelével de brilhante trajetória. Sua invulgar competência 

técnica e intelectual conduz o líder estudantil do colégio à 

Presidência da Academia Nacional de Medicina; o editor do 

jornal e da Revista do Ginásio Paes de Carvalho, aos Anais da 

Academia Nacional de Medicina; o aluno excepcional que dava 

aulas a seus pares em cursos pré-vestibulares e na faculdade, 

às cátedras de reputadas universidades. É responsável pela 

formação de mais de 800 dermatologistas, dos quais duas 

dezenas tornaram-se Professores Titulares.  
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Aos 96 anos, 11 de agosto de 2013, Azulay vem a falecer. 

(Volto-me agora aos Senhores Acadêmicos, meus familiares e 

amigos:) 

A generosidade dos Confrades que compõem este 

Sodalício traz ao meu alcance a possibilidade de viver esta 

Casa e privar com os notáveis de minha profissão. As 

entrevistas acadêmicas ofereceram-me ocasião de apresentar-

me a cada um dos senhores, conhecer-vos e reconstruir a 

imagem da Academia Nacional de Medicina a partir da vossa 

percepção. Imagem que fazia plasmada no ideal da profissão 

médica e que vejo agora ainda maior, considerada a estatura 

de seus membros. 

Como agradecer-vos? 

Que posso dizer a Rubens Belfort Júnior, que me cuida 

dos olhos (dos meus e dos de minha família), educa meu olhar, 

amplia minha visão e me mostrou o caminho que traz a esta 

Academia? Aos Acadêmicos Deolindo de Souza Gomes Couto, 

José Osmar Medina Pestana, José Carlos do Valle, Mario 

Barreto Corrêa Lima, Marcos Fernando de Oliveira Moraes e 

Orlando Marques Vieira, que me acompanharam à entrada 

neste Salão? 

O que vos digo? Ocorre-me dedicar-vos um apertado 

abraço, como o que recebi do Acadêmico Arno von Buettner 

Ristow, ao transformar a despedida à porta do consultório (ao 
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fim da entrevista acadêmica) em boas vindas à Academia 

Nacional de Medicina.  

Com o privilégio de fazer parte desta Casa, vem a imensa 

responsabilidade de preservar nossas melhores tradições e 

defender, com o denodo dos que me precederam, os princípios 

e valores que alicerçam a Cultura Médica. 

Como aqueles que acabo de lembrar, vejo também meus 

Confrades, aqui, nesta gentil acolhida, gigantes. Seja porque 

lograram superar obstáculos instransponíveis ao comum dos 

mortais, seja ainda por terem construído, na profissão e na 

sociedade, obras de envergadura. 

Mas o que me traz à Academia? 

Queridos Acadêmicos, proponho-vos uma explicação 

oftalmológica: a “miopia benigna” que acomete amigos 

fraternos, que não os deixa distinguir, ao olhar distante, as 

pequenezas e, obrigando ao olhar muito próximo, faz ver 

grandes, pequenas qualidades. 

Só poderá ser generosidade a explicação de minha 

presença entre vós, pois não tenho feitos a justificar minha 

presença nesta Casa.  

O bem que talvez tenha conseguido fazer devo-o a meus 

pais, Yara e Helder. Eles sim, e com muito sacrifício, 

ofereceram-me oportunidades muito além das que soube 



24 
 

aproveitar. Ao apoio da família: aqui presentes, meus queridos 

filhos Heloísa, Eugênia, Eleonora e José Luiz; Cláudia Lütke, 

minha mulher; Heloísa e Nicholas Di Fazio, irmã e cunhado. 

Carlos e Ilsa Lütke, meus sogros, suas filhas, Cristina e 

Elisabeth, Roberto Riski e Ricardo Gehrke, agradeço tê-los 

próximos. 

A proximidade faz amiúde difícil distinguir amigos de 

irmãos. Vejo-me cercado de tantos deles, antigos e novos. Não 

conseguirei jamais exprimir quanto vos sou grato. 

Tive excepcionais mestres, que me mostraram, por 

conselhos e exemplos, como fazer escolhas. 

Recordarei Pedro Geretto, meu pai e mestre na Medicina. 

Comprazia-se ele em iluminar o caminho à sua frente, para que 

seus discípulos pudessem ultrapassá-lo em segurança. 

Ocupava-se em limpar, da areia do tempo, os fatos importantes 

e bons, sabendo discernir o que merecia ser lembrado. Ao 

incentivar-nos a subir montanhas, dizia do significado do 

chegar ao topo: descortinar novos horizontes que, 

invariavelmente, conduzem a outras montanhas. 

Ao longo da vida, fui levado a posições de decisão e 

representação. Atrevi-me a assumi-las. Assim tendo feito, 

deixei, certamente, levar-me pelo coração. Se me detivesse a 

pesar a complexidade das tarefas, as responsabilidades 
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implicadas e minhas limitações, talvez hesitasse. Mas fui 

adiante. 

Se acertos houve, também há erros a lembrar. Os erros, 

sobretudo, espero não esquecê-los, principalmente para que 

possa evitar repeti-los. Se foram muitos ou poucos, os grandes 

e os pecadilhos, isso realmente não importa se eu souber virar 

as páginas da vida, guardar as lições que encerram suas linhas 

e mantiver o entusiasmo ao folhear as tantas outras que virão. 

Mas que ventos benfazejos me aproximam dos Senhores 

e me trazem ao abrigo reservado aos próceres da Medicina 

brasileira?  

Não sou senhor das circunstâncias, das marés, das 

correntes e dos ventos: sou apenas marinheiro. Cumpre-me 

navegar. Sei que também não sou bom marinheiro, porém aqui 

viverei entre os melhores. Procurarei convosco aprender a não 

desperdiçar oportunidades e a materializar em ações efetivas 

minha colaboração ao engrandecimento desta Casa e da 

Medicina. 

    Há imenso trabalho adiante.  

Se, nas últimas décadas, a Ciência trouxe-nos 

instrumentos capazes de enfrentar situações há pouco 

intransponíveis, a limitação de recursos deixa milhões de 

pessoas à margem do progresso. Há abissais desigualdades a 
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superar. Estender aos desassistidos os benefícios da moderna 

Medicina é o desafio dos nossos dias.  

Mas como lograr êxito no ambiente adverso em que se 

insere a Medicina do tempo que vivemos? 

Éramos, até pouco tempo, médicos e seus pacientes. 

Hoje, já não têm os pacientes seus médicos, mas planos ou 

sistemas de saúde. Tomam nossos pacientes, dão-nos 

“usuários”. Fazem-nos peças de “equipes” do sistema (que 

chamam) “de saúde”. A relação médico-paciente, 

transformaram-na em relação “paciente-equipe de saúde”, 

deixando ao médico que se relacione com quem o contrate. 

Condenam a tal “medicina centrada no médico”, medicina que, 

aliás, nunca existiu, exceto como deturpação da verdadeira 

Medicina. Apregoam como se novidade fosse a tal “medicina 

centrada no paciente”, que sempre existiu como Medicina 

verdadeira. Isso apenas para dissimular a “medicina centrada 

na ideologia oficial”, à qual devemos todos nos adaptar.  

Vivemos os brasileiros, momentos de extrema gravidade. 

Em vários campos, particularmente na Saúde. E, na Saúde, na 

Medicina. Tem-se perpetrado ação intencional, organizada e 

sistemática voltada para a eliminação da Cultura Médica. 

Busca-se macular a imagem dos médicos; tolher-nos a 

independência; atribuir-nos responsabilidade pelo desgoverno 

da saúde. Busca-se desestruturar a educação médica 
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graduada e a especialização; impõem-nos dissimuladamente o 

serviço civil obrigatório, marginalizando-nos do Direito do 

Trabalho, em política criminosa, atentatória à saúde das 

populações. 

Nos últimos meses, temos acompanhado, estarrecidos, 

graves denúncias de corrupção, que vêm desmascarar nossos 

detratores, expondo suas ocultas intenções. Cumpre-se o 

pensamento atribuído a Abrahan Lincoln: “Pode-se enganar a 

todos por algum tempo; pode-se enganar alguns por todo o 

tempo; mas não se pode enganar a todos todo o tempo“.  

O tempo acabou. A realidade está à nossa frente. 

Reagir é preciso. Com serenidade e firmeza. 

Os médicos e a sociedade brasileira têm, da Academia, 

essa expectativa. É o que devemos à Medicina e à Sociedade.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra de Encerramento do Presidente em Exercício, da Academia 

Nacional de Medicina, Acadêmico Pietro Novellino  
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Senhoras e Senhores, 

Excelentíssimos Acadêmicos, Autoridades e Convidados, 

Deus se faz presente através da vida que nos permeia, 

rodeia e envolve, e nos mostra o caminho da retidão, criando 

homens exemplares. 

O novel Acadêmico José Luiz Gomes do Amaral, que hoje 

atravessa o pórtico desta Casa, e é ungido como Membro 

Titular, cujos feitos e glórias foram magistralmente exaltados 

pelo Acadêmico Rubens Belfort Jr., é sem dúvida um exemplo 

a ser exaltado. 

Desde cedo, viu-se ele atraído pelas fascinantes áreas da 

Anestesiologia e da Medicina Intensiva, às quais se dedicou 

com apaixonado afinco, tornando-se ícone em ambas. 

Com trabalho, dedicação e perseverança, alcançou os 

mais altos postos do Magistério Superior, exercendo a 

Medicina com humanismo e visão social. Permitam-me 

enfatizar que, apesar de estarmos na era dos grandes avanços 

tecnológicos, nada deve tirar do médico sua formação 

humanística. 

Sua liderança na classe médica lhe valeu o 

reconhecimento dos seus pares, alçando-o a dirigente máximo 

das Associações Médicas Brasileira (AMB) e Mundial. É de se 

ressaltar que o primeiro cargo também foi ocupado pelo nosso 
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Confrade Mário Barreto Corrêa Lima, no período de 1982 a 

1983. 

Minhas Senhoras, meus Senhores,  

Não poderia deixar de reverenciar, neste momento, as 

memórias dos imortais William Thomas Green Morton e Peter 

Safar, aos quais a humanidade tanto deve. 

O primeiro, dentista, deslumbrou o mundo ao permitir que 

o renomado cirurgião americano John Collins Warren 

realizasse, em 16 de outubro de 1846, às 10 horas, no 

Massachusetts General Hospital, a extirpação de um tumor no 

pescoço de um jovem de 17 anos, chamado Gilbert Abbot, 

utilizando como anestésico o éter. Assim, historicamente, 16 de 

outubro de 1846 é considerada a data em que se realizou a 

primeira intervenção cirúrgica com anestesia geral. 

No Brasil, a anestesia geral foi realizada pela primeira vez, 

aos 25 de maio de 1847, pelo médico Roberto Jorge Haddock 

Lobo, no Hospital Militar do Rio de Janeiro, utilizando também, 

como agente anestésico, o éter. 

O segundo, Peter Safar, nascido na Áustria, filho de 

médicos, migrou para os Estados Unidos e, na cidade de 

Baltimore, estabeleceu, em 1962, a primeira Unidade de 

Tratamento Intensivo Cirúrgico, sucedendo às luminosas eras 

da genial Enfermeira Florence Nightingale, em 1854, e do 

eminente neurocirurgião Walter Edward Dandy, discípulo do 
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notável Harvey Cushing, em 1926. Peter Safar foi, assim, o 

primeiro médico intensivista. 

Caríssimo Acadêmico José Luiz Gomes do Amaral, 

Nossa Instituição, que ora o acolhe, está 

permanentemente aberta às inovações, embora se deva 

ressaltar que os propósitos e a tradição que aos seus 

fundadores inspiraram, continuam sustentados nas páginas do 

seu Estatuto e Regimento, cujos princípios e preceitos devem 

ser sempre respeitados. 

Aqui procuramos evitar sempre o pacto de gentileza fútil, 

respeitando a liberdade de expressão e o convívio ameno e 

desafiador, assegurando o livre trânsito da reflexão e da crítica, 

sempre atentos à dinâmica das mudanças e aos grandes 

temas do nosso tempo. 

Tão fortes são os alicerces desta Casa, edificada no 

Primeiro Reinado que, se porventura houver comoções 

capazes de alterá-la, logo virão a reorganizá-la os que a 

cultuam, restaurando-a como sólido, inabalável e grandioso 

monumento. 

Portanto, esta Academia, que hoje o acolhe, sente-se feliz 

ao recebê-lo, na certeza de que, juntamente conosco, lutará 

sempre para seu constante engrandecimento. 
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Recital de Piano: Heloisa Capelossi Gomes do Amaral e 

José Luiz Lütke do Amaral 

Comissão de Acolhimento na Academia Nacional de Medicina 
(Da esquerda para a direita): Acadêmico Orlando Marques Vieira, 
Acadêmico José Carlos do Valle, Novel Acadêmico José Luiz 
Gomes do Amaral, Acadêmico Deolindo de Souza Gomes Couto, 
Acadêmico Mário Barreto Corrêa Lima, Acadêmico José Osmar 
Medina de Abreu Pestana 
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Discurso de Saudação: Acadêmico Rubens Belfort Junior 

Diplomação (Da esquerda para a direita): Acadêmico Pietro 

Novellino; Novel Acadêmico José Luiz Gomes do Amaral; 

Presidente da Associação Médica Mundial Xavier Deau. 
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Discurso de Posse do Novel Acadêmico: José Luiz Gomes do 

Amaral 

Discurso de Saudação: Presidente da Associação Médica Mundial 

Xavier Deau. 
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Família do Novel Acadêmico (Da esquerda para a direita): 

Eugênia Capelossi Gomes do Amaral, Heloisa Capelossi Gomes 

do Amaral, Willem Lodewijk Brunings Capelossi, Cláudia Lütke, 

José Luiz Gomes do Amaral, José Luiz Lütke do Amaral, Yara 

Benedicta Gomes do Amaral, Nicholas Difazio, Heloisa Pomfret, 

Eleonora Capelossi Gomes do Amaral, Carlos Lütke Filho, Ricardo 

Gehrke, Ilsa Lütke, Cristina Riski, Roberto Riski.  

Juramento (Da esquerda para a direita): Acadêmicos José Galvão 

Alves e Pietro Novellino; Novel Acadêmico José Luiz Gomes do 

Amaral; Presidente da Associação Médica Mundial Xavier Deau. 

 




